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Czym jest Mezoterapia Mikroigłowa?
W zabiegu mikronakłuwania - DermaPen
nakłuwa naskórek wieloma drobnymi igłami,
w ten sposób stymuluje naturalny proces
rewitalizacji i regeneracji.
Ma to kilka zalet: po pierwsze, naturalna
zdolność skóry jest stymulowana do
samoregeneracji.
Ten proces niezawodnie koryguje istniejące
uszkodzenia skóry.
Z drugiej strony substancje sterylne mogą
łatwo wnikać w głębsze warstwy skóry przez
otwarte kanaliki skórne.
To połączenie naturalnej samoregeneracji i
skutecznych składników aktywnych czyni
ten proces tak wyjątkowym.
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Mezoterapia mikroigłowa jest idealna w
terapi następujących problemów skórnych:

Produkcja kolagenu/odmłodzenie skóry
Zmniejszenie porów
Zmarszczki
Plamy starcze
Plamy pigmentacyjne
Napięcie zwiotczałej skóry
Cellulit
Rozstępy
Blizny oraz blizny potrądzikowe
Porost włosów i przeciwdziałanie łysieniu
Zabieg BB Glow
Zabieg BB LIPS
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Jak przebiega Zabieg Mezoterapii
Mikroigłowej?
Zabieg Mezoterapii Dermapen trwa w
zależności od terapi od 15 do 60 minut.
Podczas zabiegu stosowane są sterylne
koktajle witaminowe, przeznaczone np.
do rozjaśnienia skóry.
Witaminy, Kwas Hialuronowy w celu
odświeżenia skóry lub specjalny koktajl
wspomagajacy leczenie blizn lub wzrost
włosów może zostać wprowadzony do
skóry.
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty,
zalecamy 3-6 zabiegów w odstępach
około 2 do 5 tygodni.
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Kiedy można spodziewać się efektów?

Efekty zazwyczaj widać już po pierwszym
zabiegu.
Jednak trwałe i widoczne rezultaty można
osiągnąć, po 4 - 6 zabiegach w odstępie co
2-5 tygodni.
Następnie raz w roku można wykonać
zabieg przypominający.
Po serii zabiegów stan skóry w ciągu
najbliższych 6 - 12 miesięcy będzie się
poprawiał, zwłaszcza jeśli przestrzegana
była zalecona pielęgnacja pozabiegowa.
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Jak wygląda skóra po zabiegu?

Skóra reaguje na zabieg Mezoterapii
Mikroigłowej natychmiast umiarkowanym
lub intensywnym zaczerwienieniem,
podobnym do poparzenia słonecznego.
Ponadto, pieczenie i niewielki obrzęk są to
normalne, a nawet pożądane reakcje
skórne, które ustępują najpóźniej po 1-2
dniach.
Gdy zaczerwienienie ustąpi, w
indywidualnych przypadkach może
wystąpić niewielkie złuszczanie naskórka.
I jest to absolutnie normalna reakcja
skóry.
.
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Kiedy Mezoterapia Mikroigłowa nie
może być wykonana?

ciąża i okres laktacji,
widoczne stany zapalne skóry,
infekcje grzybicze, bakteryjne
oraz wirusowe skóry,
alergie na składniki
aplikowanego preparatu,
zmniejszenie krzepliwości krwi
oraz przyjmowanie leków
zmniejszających krzepliwość
krwi,
zabiegi chirurgiczne wykonane
w obrębie miejsca mezoterapii
(do 3 miesięcy po ingerencji
chirurgicznej),
skłonność do powstawania
bliznowców,
choroby nowotworowe,
choroby autoimmunologiczne
(np. łuszczyca, SM, bielactwo),
przeziębienie,hemofilia.aktywn
e choroby wirusowe,
bakteryjne i grzybicze
(np. opryszczka)
alergia na nikiel
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Zalecenia po zabiegu Mezoterapii
Mikroigłowej:

› umyj twarz dopiero na następny dzień
› Jeśli Twoja poszewka na poduszkę nie jest już
świeża, zmień ją.
› do 24 godzin po zabiegu nie używaj żadnych
dekoracyjnych produktów takich jak podkłady,
make-up itp.
› N a ł ó ż o b f i c i e k r e m p r z e c i w s ł o n e c z n y o
wysokim współczynniku ochrony
przeciwsłonecznej (SPF 50), aby chronić skórę
przed przebarwieniami.
› 3-5 dni po unikaj solarium, basenów i seansów
w saunie.
› 5-10 dni po zabiegu unikaj bezpośredniego
słońca.
› Absolutnie unikaj agresywnych peelingów (np.
na bazie kwasu owocowego).

BB GLOW

Czym jest BB GLOW?

Zabieg ten łączy w sobie skuteczne składniki i
długotrwałe korzyści makijażu permanentnego.
Tutaj, regenerujące skórę, ujędrniające i tonizujące
składniki aktywne są połączone z Pigmentem i z
zastosowaniem bardzo krótkich igieł (igieł nano)
wprowadzane do skóry.
Więc w tym samym czasie oprócz pobudzenia i
regeneracji, kolorowy podkład jest powierzchownie
wprowadzany w skóre.
Idealny odcień jest indywidualnie mieszany z
naturalnych pigmentów mineralnych, dzięki czemu
cera wydaje się bardziej wyrównana, a plamy
pigmentacyjne, zaczerwienienia czy widoczne żyły
znikają,
Składniki aktywne redukują
zmarszczki i drobne linie.
Dodatkowo w delikatny sposób
stymulowane są naturalne
procesy odnowy skóry,
a cera wydaje się jednolita
i świeża.
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CENNIK
Microneedling BASIC

Pojedynczy zabieg
99,00€
59,00€

Twarz
Okolica oka

Paket x3
159,00€

Microneedling Intensive Therapie + Analiza Skóry

Pojedynczy zabieg

Paket x3

Paket x5

315,00€

Twarz
Szyja oraz Dekolt

89,00€

495,00€

255,00€

Mezoterapia Mikroigłowa dalszych obszarów ciała

od 59,00€

Ceny mikronakłuwania w następujących obszarach są
uzależnione od wielkości obszaru lub części ciała, która
ma być leczona i podlega indywidualnej wycenie:
Terapia Blizn
Rozstępy
Cellulit
Rozjaśnienie plam pigmentacyjnych oraz starczych
Terapia wypadania włosów

Pojedynczy zabieg

Paket x3

Paket x5

109,00€

315,00€

495,00€

BB Glow + Anti Age Therapie

-

325,00€

515,00€

BB Glow + Acne Therapie

-

325,00€

515,00€

89,00€

235,00€

BB Glow Twarz - BASIC

BB Glow Okolica Oka
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Regulamin zapisów
Zapis na zabieg oraz Zadatek
Przy umawianiu się na pierwszy zabieg lub na serię zabiegów, wpłacany
jest zadatek w wysokości 50% całkowitych kosztów gotówką/przelewem,
który jest następnie odliczany od ceny zabiegu.
W przypadku odwołania wizyty z 48-godzinnym wyprzedzeniem zadatek
zostaję jako nadpłata na umówienie nowego Terminu wizyty. Jeśli wizyta
zostanie odwołana bez podania uzasadnionego powodu, a następny
termin nie zostanie umówiony, zadatek i wszelkie prawa do zwrotu
zadatku przepadają.
W przypadku choroby zadatek nie przepada tylko po przedstawieniu
zaświadczenia lekarskiego (kopii).
Zadatek jest wpłatą za zarezerwowany/dedykowany czas.

