MEZOTERAPIA IGŁOWA
Mezoterapia to metoda wykorzystywana do leczenia różnych chorób skóry, polegająca na
wstrzykiwaniu małych dawek substancji leczniczych bezpośrednio w miejsca zmienione
chorobowo. W latach siedemdziesiątych XX wieku francuski lekarz M. Pistor zaczął
wykorzystywać metodę mezoterapii w dziedzinie dermatologii estetycznej.
Zabieg mezoterapii jest niechirurgiczną metodą stosowaną do regeneracji i poprawy
wyglądu skóry oraz jej odmłodzenia. Jest techniką wykorzystującą uraz jako naturalną
odpowiedź skóry do stymulacji komórek naskórka i skóry właściwej. Dzięki śródskórnym
iniekcjom aktywnych preparatów poprawia się mikrokrążenie w tkance podskórnej oraz
zwiększa metabolizm komórek tłuszczowych (lipoliza).Odpowiednio dobrany koktajl
substancji leczniczych jest wstrzykiwany do skóry na głębokość ok. 3-4mm za pomocą
mikronakłuć. Ból podczas wstrzyknięć nie występuje lub jest stosunkowo niewielki dzięki
wcześniejszemu zastosowaniu kremu znieczulającego.
W zależności od wskazań najczęściej zabieg mezoterapii wykonuje się co 7 -14 lub 28 dni,
co najmniej 4 razy. Raz na kwartał należy powtórzyć zabieg, aby podtrzymać efekt.
Za pomocą mezoterapii możliwym staje się dotarcie do odpowiednich warstw skóry
substancji, które w znaczący sposób wpływają na poprawę jej funkcji. Dostarczane w ten
sposób preparaty uzupełniają to, czego aktualnie w skórze brakuje.
Przewaga mezoterapii nad innymi metodami polega m.in. na tym, że substancja lecznicza
jest aplikowana dokładnie w miejsce, które poddawane jest leczeniu.
Najczęstsze miejsca poddawane zabiegowi mezoterapii to twarz, szyja, dekolt, owłosiona
skóra głowy, dłonie oraz pośladki uda i brzuch.
Dzięki substancjom stosowanym w mezoterapii dochodzi do poprawy metabolizmu
komórek, stymulacji fibroblastów, produkcji kolagenu i elastyny, poprawy mikrokrążenia,
prawidłowego odżywienia skóry oraz zwiększeniu metabolizmu komórek tłuszczowych.
Przebieg zabiegu:
Do zabiegu mezoterapii igłowej używane są gotowe produkty zamknięte w sterylnych
ampułkach lub ampułkostrzykawkach.
Mezoterapię można wykonać manualnie, poprzez użycie odpowiednio dobranej igły i
strzykawki lub też mechanicznie za pomocą specjalnego pistoletu. Substancje aktywne
powinny być dobrane w zależności od rodzaju zabiegu i oczekiwań pacjenta.
Przed zabiegiem mezoterapii igłowej konieczne jest zmycie makijażu, dokładna
dezynfekcja, a następnie osuszenie skóry.
Iniekcje wykonywane są przy użyciu strzykawki z bardzo cienką igłą, a nakłucia
wykonujemy w odległości od 0,5 do 1,5 cm. Po zabiegu pozostają minimalne ślady na
skórze w postaci punkcików lub kratek. Ślady zanikają w przeciągu sześciu do
siedemdziesięciu godzin.
Bezpośrednio po zabiegu nie stosować masaży, nie używać szorstkich ręczników. Przez
kilka dni nie stosować kremów, nie pić alkoholu, nie korzystać z sauny i solarium.

Wskazanie do zabiegu mezoterapii igłowej:
Zwiotczenie skóry twarzy, szyi, dekoltu, dłoni
Skóra sucha, słabo odżywiona, matowa, szara
Zwiotczenie okolicy ud, brzucha lub pośladków
Cellulit
Blizny
Rozstępy
Wypadanie włosów
Przeciwwskazania do zabiegu mezoterapii igłowej:
 Alergia na stosowany preparat
 Ciąża
 Karmienie piersią
 Infekcje skóry
 Opryszczka
Ewentualne objawy uboczne:
Wybroczyny lub siniaczki
Rumień lub obrzęk może utrzymywać się do kilku godzin po zabiegu, jest najczęściej
wynikiem reakcji skóry na nakłucia, bądź alergii.
Peptydowa kuracja włosów dr Cyj Hair Filler-LECZENIE ŁYSIENIA.
Hair Filler dr Cyj to produkt do mezoterapii odmienny od wszystkich dotychczasowych
preparatów.
Starannie opracowana formuła zawiera unikalny skład: 7 wyselekcjonowanych peptydów
biomimetycznych wzbogaconych kwasem, które uwalniają się stopniowo przez 15 dni
zapewniając każdego dnia optymalną dawkę substancji potrzebnych do stymulacji
mieszków włosowych. Obserwuje się zahamowanie wypadania włosów i odrost włosów
będący wynikiem rewitalizacji skóry głowy i komórek włosa.
Innowacyjna metoda stopniowego uwalniania składników aktywnych decyduje o
skuteczności produktu. Wieloletnie badania kliniczne potwierdziły skuteczność i
bezpieczeństwo Hair Filler dr Cyj.
Leczenie trwa 8 tygodni - to seria 4 zabiegów powtarzanych co 15 dni.
Powyższy schemat dotyczy leczenia łysienia.
Jeśli celem terapii jest poprawa kondycji włosów satysfakcjonujący efekt uzyskuje się po 1
zabiegu. W celu utrwalenia efektu zaleca się powtórzenie zabiegu po 1 miesiącu.

