ZAŁĄCZNIK NR 4
MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA
Mezoterapia bezigłowa jest najnowszym, bezinwazyjnym sposobem wprowadzania substancji czynnych w głąb skóry
właściwej, przy zastosowaniu prądu impulsowego i ultradźwięków dla otrzymania efektu tzw. „elektroportacji”.
Zabieg ten jest całkowicie bezinwazyjny, bezpiecznym. Nie powoduje uszkodzenia błon komórkowych, a jednocześnie
pozwala on na wprowadzenie w głąb komórek aktywnie działających cząsteczek preparatów kosmetycznych bardziej
skutecznie niż przy użyciu innych metod dzięki czemu uzyskuje się rewelacyjne rezultaty terapeutyczne.
Czas działania wprowadzonych w czasie zabiegu aktywnych składników preparatów wydłużony zostaje nawet do 48
godzin. W połączeniu z mezoterapią polecana jest mikrodermobrazja, peelingi chemiczne (kwasy) jako jednorazowe
oczyszczenie i złuszczenie wierzchniej warstwy naskórka

WSKAZANIA DO ZABIEGU MEZOTERAPII:


Utrata elastyczności skóry



Odwodnienie, brak właściwego nawilżenia skóry



Skóra „palacza”



Skóra po intensywnej ekspozycji słonecznej



Profilaktyka przeciwzmarszczkowa



Cellulit (uda, brzuch, ramiona)



Rozstępy skóry
EFEKTY WIDOCZNE PO ZABIEGU



Wyraźny lifting twarzy



Redukcja zmarszczek i bruzd



Poprawa kolorytu i struktury skóry



Pobudzenie procesów regeneracyjnych zachodzących w skórze



Przyspieszenie odnowy komórkowej



Wzrost przekrwienia w naskórku i warstwach skóry właściwej



Głęboki nawilżenie skóry



Miejscowe zrównoważenie metabolizmu komórek skóry.

Uzyskane efekty estetyczne uzależnione są od substancji czynnych, które są wykorzystywane w czasie zabiegu, np.: kwas
hialuronowy, witaminy (A, E, C) oraz inne.
CZĘSTOTLIWOŚĆ – ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb skóry i oczekiwanych efektów.

SCHEMAT ZABIEGU


demakijaż,



peeling,



tonizacja,

zabieg mezoterapii z indywidualnie dobranym do skóry klienta koktajlem witaminowym, odżywczym lub
regeneracyjnym. Bazą każdego koktajlu jest kwas hialuronowy nisko i wysokocząsteczkowy.
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nałożenie maski algowej kojąco-wyciszającej lub płata kolagenowego, lub maski jedwabnej,

PRZECIWWSKAZANIA:


Zabiegi nie mogą być pod żadnym względem wykonywane u osób, które mają wszczepione jakiekolwiek
elektroniczne protezy medyczne, np.: rozrusznik serca.



Zabiegów przy zastosowaniu prądów impulsowych nie wykonuje się w okolicach serca, na skórze uszkodzonej,
przy stanach zapalnych, na skórze nad gonadami



Zły stan ogólny, ostry stan zapalny lub ostra choroba z gorączką, przeziębienie itp.,

W przypadkach opisanych poniżej niezbędna jest konsultacja lekarska (wskazanie do wykonania zabiegu należy złożyć
pisemnie i zostaje ono dołączone do karty klienta)


ciąża, choroba serca,



choroby krwi,



nieprawidłowe ciśnienie krwi,



nowotwory złośliwe (także w trakcie leczenia oraz min 5- 10 lat od zakończenia leczenia),

.
…………………………………………..
Data i podpis klienta
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