INFORMACJA O PRODUKTACH

Nowości: AQUASHINE - peptydowe nawilżenie

Preparaty stanowiące pomost miedzy mezoterapią a wypełniaczami:
AQUASHINE Rewitalizacja (2ml)
Wyjątkowa, głęboka mezoterapia z aktywnym kompleksem peptydowym dla zmęczonej i
wysuszonej skóry twarzy, szyi i rąk. Poprawia elastyczność i nawilża już po pierwszym
zabiegu.
1. Nieusieciowany kwas hialuronowy, całkowicie biodegradowalny w stężeniu
1,5%
2. Kompleks peptydowy:
• 14 witamin, 24aminokwasy,8minerals i koenzymów, 5 kwasów nukleinowych
• CG-EDP3 (Oligopeptide-24)
• CG-Seperin (Oligopeptide-72)
• CG-TGP2 (Oligopeptide-34)
• Rejuline( Acetyl Decapeptide-3)
1. Kompleks odżywczy:
• 14 witamin, 24aminokwasy,8minerals i koenzymów, 5 kwasów nukleinowych
AQUASHINE Rewitalizacja i Rozjaśnienie (2ml)
Wyjątkowa, głęboka mezoterapia z aktywnym kompleksem peptydowym dla skóry
pozbawionej blasku, z przebarwieniami. Wyrównuje koloryt , nawilża i rozjaśnia
przebarwienia już po pierwszym zabiegu.

1. Nieusieciowany kwas hialuronowy, całkowicie biodegradowalny w stężeniu
1,5%
2. Kompleks peptydowy:
• 14 witamin, 24aminokwasy, 8minerals i koenzymów, 5 kwasów nukleinowych
• CG-Flatin (Oligopeptide-23)
• CG-Purilux (Oligopeptide-51)
• CG-Seperin (Oligopeptide-72)
• CG-TGP2 (Oligopeptide-34)
1. Kompleks odżywczy:
• 14 witamin, 24aminokwasy, 8minerals i koenzymów, 5 kwasów nukleinowych
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Czynniki wzrostu
Czynniki wzrostu to naturalnie występujące w organizmie białka, które łączą się na
powierzchni komórek z własnymi receptorami i powodują aktywne namnażanie komórek,
czyniąc skórę bardziej sprężystą, jędrną i gęstszą.
Peptydy biomimetyczne
pobudzacze dzięki małym cząsteczkom wnikają w skórę i tam pobudzają produkcję
kolagenu i elastyny odpowiedzialnych za gładkość i jędrność skóry. Są pomocne w walce
z płytkimi przebarwieniami - rozjaśniają i wyrównują koloryt skóry.
Mezoterapia Dermaheal SR i HSR
Marka Dermaheal jest gwarantem wysokiej jakości i zaawansowanej technologii produktów
stworzonych w laboratoriach Caregen.

Dermaheal HSR i SR

Produkt (HSR jest dodatkowo wzbogacony o kwas hialuronowy) przeznaczony do
rewitalizacji skóry dojrzałej okolic twarzy, szyi i dekoltu. Powoduje zmniejszenie drobnych
zmarszczek poprzez stymulację produkcji nowych komórek skóry. Wzmacnia elastyczność
skóry poprzez indukcję syntezy kolagenu i elastyny. Nawilża suchą skórę i pomaga jej
utrzymać optymalną równowagę wilgoci.

58 aktywnych składników: Kwas hialuronowy , 5 peptydów biomimetycznych, 13 witamin,
24 aminokwasy, 5 minerałów, 4 koenzymy, 4 kwasy nukleinowe.

Opis
zabiegu:
Podawanie preparatu w wielu punktach płytko pod skórą, w serii co tydzień lub co 2
tygodnie. Seria to ok. 5-8 zabiegów, w zależności od stanu skóry. Jego efekty utrzymują
się nawet do 12 miesięcy. Zazwyczaj zaleca się wykonywanie dwóch do trzech zabiegów
przypominających w ciągu roku.
Mezoterapia na przebarwienia – DERMAHEAL SB
Dermaheal SB to preparat do mezoterapii redukujący przebarwienia skórne i
zapobiegający syntezie melaniny. Działa rozjaśniająco i efektywnie zapobiega dalszej
pigmentacji skórnej. Redukuje powstałe w wyniku syntezy melaniny przebarwienia
skórne i wygładza koloryt cery. Sprawia, że skóra staje się rozświetlona i pełna zdrowego
blasku. Skuteczny także w walce z plamami starczymi. Pozostawia skórę gładką, miękką i
promienną.
Wskazania:
·
przebarwienia skórne i melasa
·
efekt rozjaśnienia
·
redukcja syntezy melaniny
Aktywne składniki:
·
aminokwasy
·
witaminy
·
minerały
·
peptydy biomimetyczne
Cellulit - lipoliza iniekcyjna Cellutrix
OPIS
Seria iniekcji ujędrnia ciało i likwiduje cellulit.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW
Zabieg Cellutrix może być powtarzany w zależności od potrzeb do uzyskania
pozytywnego rezultatu co 2 – 4 tygodnie w jednym obszarze ciała.
Aqualix - lipoliza iniekcyjna twarzy i ciała
OPIS
Nadmiar tłuszczu można rozpuścić jednym zastrzykiem dzięki substancji o nazwie
Lipostabil, którą lekarz wstrzykuje bezpośrednio w tkanki tłuszczowe, jakie chcesz
usunąć. Wstrzykiwana substancja występuje w identycznej postaci w organizmie i pełni
bardzo ważną rolę w przemianie tłuszczowej. Lipostabil rozpuszcza tłuszcze, powoduje
rozkład tłuszczy złożonych na prostsze, co prowadzi do zmniejszenia obwodu w miejscu
podania. Zabieg pozostaje całkowicie bezpieczny dla Pacjenta.
EFEKTY ZABIEGU
• miejscowa redukcja komórek tłuszczowych
• wyraźnie gładsza i bardziej jędrna skóra
• mniej widoczny cellulit
• pierwsze efekty występują po 2 tyg, a ostateczne po 4 tyg od zabiegu. Przez okres do
10 dn po zabiegu mogą
• wystąpić obrzęki m-c poddanych zabiegowi
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW
Zabieg Aqualix może być powtarzany do 4 razy co 4 tygodnie w jednym obszarze ciała
Mezoterapia głowy – Dermaheal HL Lub Reparestim, RRS

Mezoterapia w terapii łysienia o różnej genezie (igłowa lub mikroigłowa)
Dermaheal HL to produkt działający regenerująco do mezoterapii zapobiegający
wypadaniu włosów. Działa zmniejszając efekty wypadania włosów i łysienia, zarówno u
kobiet, jak i u mężczyzn. Wspomaga odrastanie włosów, poprzez rewitalizację cebulek
włosowych i stymulację krążenia. Zapobiega problemom skóry głowy i zwiększa gęstość
i grubość włosów. Stymuluje i wzmacnia cebulki włosa. Nawilża i odżywia włosy i skórę
głowy.
Mezoterapia mikroigłowa DERMAPEN MY-M

przed

po

Pistolet do mezoterapi
mikroigłowej

Automatyczny aparat do mikronakłuć skóry z regulacją głębokości i częstotliwości nakłuć
gwarantujący bezpieczeństwo zabiegu.
Mikronakłuwanie My-M intensywnie stymuluje regenerację kolagenu i metabolizm skóry.
My-M jest także stosowany w szpitalach do poprawy regeneracji komórek skóry i
zmniejszania zmarszczek oraz blizn, w tym blizn po oparzeniach.
Spłycenie zmarszczek, wygładzenie skóry, poprawa gęstości skóry zostały potwierdzone
badaniami na uniwersytecie Yonsei.
Badania na uniwersytecie potwierdziły 40 krotne polepszenie absorpcji kosmetyków
(profesor Kim Byung-Joon).
Badania profesora Philippa MoCaffrey na uniwersytecie w Sydney potwierdziły 50%
poprawę w przypadku blizn potrądzikowych.
Zdaniem doktora chirurgii plastycznej w USA Normana Leaf, mikronakłucia zamiast
niszczyć skórę jak lasery wzmacniają ją i nadają jej elastyczność.
Jest to innowacyjny zabieg, który pobudza procesy regeneracji,
odmładza skórę i wygładza zmarszczki.
Kontrolowana odpowiednią długością mikroigiełek perforacja ( nakłuwanie naskórka )
bez ryzyka uszkodzenia naczyń krwionośnych. Zabieg jest bezbolesny. W kosmetycznej
mezoterapii powstaje kilka tysięcy mikrokanalików przez które transportowane są w
głąb skóry skoncentrowane składniki aktywne. W krótkim czasie (15 min) skóra jest w
stanie wchłonąć od 80 - 90% produktu kosmetycznego.
Efekty zabiegu:
poprawa jędrności i elastyczności skóry
poprawa konturów twarzy
redukcja zmarszczek mimicznych i statycznych
stymulacja produkcji kolagenu i elastyny
Zastosowanie:
Zabiegi przeciwzmarszczkowe
Zabiegi liftingujące
Zabiegi na blizny
Zabiegi ujędrniające
Zabiegi na cellulit

Mezoterapia bezigłowa
Mezoterapia bezigłowa jest to najnowocześniejszy, nieinwazyjny system odmładzania
skóry oraz redukcji cellulitu i tkanki tłuszczowej, wykorzystuje w swoim działaniu zjawisko
elektroporacji.

działanie:
- odmładzanie,
- normalizowanie,
- rewitalizowanie,
- nawilżanie,
- tonizowanie,
- rozjaśnianie plam,
- spłycanie zmarszczek,
- lifting
- redukcja cellulitu,
- tkanki tłuszczowej,
- rozstępów,
- ujędrnienie biustu.
Mezoterapia bezigłowa w terapii przeciwzmarszczkowej
Dzięki zastosowaniu mikrodermabrazji i odpowiedniej fali elektromagnetycznej pory
otwierają się i do wnętrza skóry oraz przez błonę komórkową do wnętrza komórki
przedostają się potrzebne substancje aktywne. Tkanka zostaje odżywiona, wydrenowana
z toksyn, dotleniona oraz pobudzona do wytwarzania kolagenu i elastyny. Skóra regeneruje
się, nawilża, ujędrnia i wygładza. Mezoterapię bezigłową można wykonywać w okolicach
oczu. Dla uzyskania efektu należy poddać się serii zabiegów /co najmniej 4/ w odstępach
5-10 dni. Dla utrzymania efektu dobrze jest powtórzyć mezoterapię bezigłową raz na
miesiąc.
Mezoterapia bezigłowa w terapii antycellulitowej i na tkankę tłuszczową
Dzięki możliwości regulacji mocy impulsu możemy skutecznie zadziałać na głębiej położone
warstwy tkanki tłuszczowej. Dla uzyskania lepszych efektów dobrze jest połączyć
mezoterapię bezigłową z zabiegami endermologii.

