Dermapen jest urządzeniem stosowanym w medycynie estetycznej, którego
zadaniem jest poprawienie wyglądu skóry. Może być ono stosowane zarówno
do zabiegów na twarzy, jak i na całym ciele.
Zabieg z jego użyciem to mezoterapia mikroigłowa , która poprzez
mechaniczną stymulację za pomocą specjalistycznej głowicy z kilkunastoma
mikroigiełkami pobudza i regeneruje włókna kolagenu i elastyny. Liczne
ukłucia powodując mikrourazy wykorzystują naturalne zdolności organizmu
do naprawy skóry i stopniowej poprawy jej jędrności. Zabieg zwiększa
również przepuszczalność skóry, dzięki czemu jest ona gotowa na przyjęcie
specjalnie skoncentrowanych koktajli.
Poprzez liczne nakłucia poprawia się mikrokrążenie (zaczerwienienie
pozabiegowe) i dotlenienie tkanek. Wyraźnie wzrasta napięcie skóry,
zmarszczki mimiczne zmniejszają się, a owal i kontur twarzy ulega
zauważalnej poprawie.
Mezoterapię mikroigłową wykonuje się przy użyciu nowoczesnego
urządzenia przypominającego długopis, którego działanie oparte jest na
zasadzie automatycznego nakłuwania skóry przy pomocy bardzo szybko
pulsujących igieł (jednorazowe końcówki zawierają 12 igiełek z molibdenu,
metalu, którego używa się do produkcji profesjonalnych urządzeń
chirurgicznych). Mikroigiełki wnikają na głębokość od 0,5 mm do 2,5 mm, co
dodatkowo umożliwia aplikację substancji aktywnych w głąb skóry właściwej.
Do tego mamy sześciostopniową regulację szybkości wysuwania się igieł
z urządzenia, co pozwala precyzyjnie kontrolować wykonywany zabieg.
Działanie mezoterapii mikroigłowej DermaPen:
- regeneracja i odmłodzenie skóry
- spłycenie zmarszczek
- poprawa napięcia skóry
- zmniejszenie rozszerzonych porów
- rozjaśnienie skóry
- zagęszczenie skóry i jej głębokie nawilżenie
- zmniejszenie widoczności blizn chirurgicznych i blizn potrądzikowych
- redukcja rozstępów
- wzmocnienie przerzedzonych włosów

Jak przebiega zabieg?
Zabieg zaczyna się od nałożenia na oczyszczoną skórę kremu
znieczulającego z lignokainą. Po około 30 minutach na dokładnie
oczyszczoną i odkażoną skórę nakłada się specjalnie dobrany do rodzaju
przeprowadzanego zabiegu preparat (koktajl witaminowy, peptydy, DMAE,
osocze bogatopłytkowe). Później skórę poddaje się działaniu głowicy, która
stymuluje skórę do regeneracji.
Głębokość, na jaką nakłuwana jest skóra, jest regulowana przez specjalistę,
wykonującego zabieg w zależności od obszaru i wskazań do zabiegu.
Przykładowo na delikatną skórę wokół oczu głębokość wkłuć będzie 0,5 mm,
natomiast na obszar blizn i rozstępów 2 mm, a nawet 2,5 mm. Głębokość
nakłuć pozwala precyzyjnie ustalić, jaką warstwę skóry poddajemy terapii
Skóra jest nakłuwana z częstotliwością do 90 Hz, co oznacza, że na minutę
wytwarzane jest do 1000 mikronakłuć.
Czas regeneracji po zabiegu jest krótki, podrażnienie może utrzymywać się
do 2 dni.
Bezpośrednio po zabiegu skóra jest zaróżowiona, delikatnie pulsująca
(poprawa mikrokrązenia) i mocno napięta.
Po 3-4 dniach następuje delikatne, wiórkowe złuszczanie naskórka.
W okresie pozabiegowym należy unikać basenu, sauny, ćwiczeń, gorących
kąpieli i alkoholu (maksymalnie kilka dni) Przez okres kilku tygodni nie jest
wskazane opalanie. Skórę należy dobrze nawilżać i stosować filtr 50 SPF.
Częstotliwość zabiegów
Optymalne efekty uzyskuje się po wykonaniu serii: pierwsze dwa zabiegi co 2
tygodnie, potem 2-3 zabiegi co miesiąc- w zależności od problemu skóry.
Przeciwwskazania:
- nowotwór
- stany zapalne skóry
- trądzik różowaty ( stan zaostrzenia) lub ropny
- ciąża oraz okres karmienia piersią
- regularne przyjmowanie leków na obniżających krzepliwość krwi
- terapia retinoidami
- zaawansowana i nieleczona cukrzyca
- skłonność do tworzenia keloidów (bliznowców)

- padaczka
- peelingi (na 2 tyg. przed zabiegiem)

Cena zabiegu
od 350 zł

