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Mezoterapia
Mezoterapia bezigłowa jest nieinwazyjnym systemem odmładzania skóry, redukcji cellulitu i tkanki
tłuszczowej. Stanowi alternatywę dla mezoterapii igłowej. Mezoterapia bezigłowa wykorzystuje zjawisko elektroporacji,
polegające na użyciu fali elektromagnetycznej występującej w postaci impulsów. Za pomocą tego zjawiska
wprowadzamy składniki aktywne z ampułki w głąb naskórka. Podstawowym celem mezoterapii jest odmłodzenie,
normalizowanie, rewitalizacja, nawilżenie, tonizowanie, rozjaśnianie plam, spłycanie zmarszczek, lifting oraz redukcja
cellulitu i tkanki tłuszczowej, rozstępów i ujędrnienie skóry na ciele. Chcąc osiągnąć pożądany efekt stosujemy
odpowiedni preparat.

Przeciwskazania do zabiegu:
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●
●
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●

ciąża
nowotwory i stany po ich operacyjnym usunięciu
stany gorączkowe
zakrzepowe zapalenie żył
zaburzenie czucia
gruźlica płuc
metalowe wstawki i implanty, rozrusznik serca
nerwica wegetatywna znacznego stopnia
niewydolność krążenia
osteoporoza
epilepsja
uporczywe migreny
skaleczenia, zadrapania,
stany ropne migdałków i okołozębowe
choroby ogólnoustrojowe

Mezoterapia igłowa
Jest metodą wprowadzania składników odżywczych, nawilżających w określone obszary skóry twarzy, ciała i skóry
głowy za pomocą iniekcji. Wykonując duże ilości nakłóć wprowadzamy preparat dokładnie w miejsca, którym powinien
się znaleźć. Nakłucia cienkimi igłami same w sobie powodują stymulację fibroblastów.
Najczęściej stosowane preparaty zawierają w swoim składzie kwas hialuronowy i indywidualnie dobrane witaminy A, C,
E, oligoelementy, aminokwasy.
Już po pierwszym zabiegu widać poprawę wyglądu skóry, jednak najlepsze efekty uzyskujemy po wykonaniu serii kilku
zabiegów. W pierwszej fazie zalecamy się wykonanie ok. 3-5 zabiegów w odstępach ok. 3 tygodni. Jako
podtrzymanie efektów zabiegu zalecamy 2-3 serie w roku.
Wskazania do zabiegu:
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redukcja zmarszczek
redukcja przebarwień
odmłodzenie i poprawa wyglądu skóry
poprawa owalu twarzy
przywracanie napięcia i elastyczności skóry
blizny i rozstępy
wypadanie włosów
cellulit
miejscowe otłuszczenie
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Przeciwskazania do zabiegu
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Ciąża i okres karmienia piersią
Alergie
Niewyrównana cukrzyca
Stany zapalne skóry
Choroby bakteryjne, wirusowe i grzybiczne
Opryszczka
Skóra bardzo płytko unaczyniona
Skłonność do powstawanie bliznowców, keloidów
Przyjmowanie leków obniżających krzepliwość krwi, zaburzenia krzepliwości krwi
Choroba nowotworowa
Gorączka, osłabienie organizmu, przyjmowanie antybiotyków ( w trakcie kuracji)

Stosowane preparaty
●
●
●
●

CytoCare
Filorga NCTF 135 i NCTF 135 HA
Dermaheal
HAFILLER
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