Mezoterapia mikroigłowa
Dermapen +aktywne białka EstGen
Twarz 250 zł
Twarz+szyja 270 zł
Twarz+szyja+dekolt 300 zł
Czas zabiegu: 1,5h
Częstotliwość: 3-4 tygodnie, 3-6 zabiegów

Meso BB Glow Fundation
Serum produkcji koreańskiej z dodatkiem podkładu, ampułka wzbogacona została o naturalne ekstrakty
roślinne, komórki macierzyste i niacynamid, czyli witaminę B3. Niacynamid - rozpuszczalna w wodzie
witamina, która z łatwością przenika przez warstwę rogową naskórka. O jej wyjątkowości świadczy fakt, iż
stymuluje ona syntezę kolagenu i zwiększa produkcję ceramidów, które są głównym składnikiem lipidowej
bariery ochronnej skóry. Zmniejszając transepidermalną utratę wody powoduje lepsze nawilżenie skóry i
poprawę jej elastyczności.
Preparat jest też silnym antyoksydantem, który chroni skórę przed działaniem promieniowania UVB oraz
przed wolnymi rodnikami. Rozjaśnia przebarwienia posłoneczne oraz chroni przed powstawaniem
kolejnych, wykazuje działanie przeciwzapalnie i znacznie skraca okres gojenia istniejących zmian
zapalnych.
Preparat zwęża również ujścia gruczołów łojowych, zawiera również specjalne peptydy nazywane
czynnikiem wzrostu EGF, które stymulują wzrost i podział komórek. Tym samym są one odpowiedzialne za
proces odmłodzenia skóry. Ampułka używana podczas zabiegu z zastosowaniem mikroigieł będzie
stymulować fibroblasty w celu pobudzenia produkcji kolagenu pozwalając w efekcie przywrócić skórze
blask i zdrowy wygląd.

Efekty zabiegu:
●
●
●
●
●
●
●

lśniąca i gładka cera
szybki efekt liftingu
ujednolicony koloryt skóry
zniwelowane zaczerwienienia
widoczna redukcja porów
poprawa kolorytu cieni pod oczami
długotrwałe rezultaty (nawet do 6 miesięcy po nieprzerwanej, powtórzonej 4-5 razy kuracji)

Cena: 240 zł
Czas: 2h
Częstotliwość: co 2 tygodnie, 4 -5 zabiegi,
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Meso Whitening
Roztwór wybielający do plam starczych i ciemnych plam.
Meso Whitening to serum przeznaczone do bezpiecznych i intensywnych zabiegów wybielania skóry. Jest
zalecane dla osób o ciemnych tonach skóry i również w celu zmniejszenia ilości piegów i przebarwień
spowodowanych trądzikiem i fotostarzeniem (plamy starcze).
Cena: 260 zł
Czas: 1,5h
Częstotliwość: co 2 tygodnie, 4 zabiegi
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Mezoterapia igłowa
Czas: 1,5h
Częstotliwość: 3-4 tygodnie, 3-6 zabiegów
Twarz+szyja+dekolt , ampułka 5 ml

Revitacare Cytocare 532
CytoCare® 532 to ekskluzywny koktajl dający efekty odmłodzenia i wygładzenia skóry. Wyjątkową
skuteczność zapewnia skład preparatu który, oprócz kwasu hialuronowego, zawiera także 55 aktywnych
składników, w tym witaminy, sole nieorganiczne i aminokwasy.
Dzięki CytoCare® 532 biologiczny kapitał skóry jest zachowany, a efekty starzenia zatrzymane.
Intensywne nawodnienie i regeneracja skóry, jej widocznie lepsza kondycja, to tylko niektóre korzyści
wynikające z zastosowania CytoCare® 532. Synergiczne działanie witamin, aminokwasów i minerałów z
kwasem hialuronowym przyspiesza regenerację komórkową. Ma działanie przeciwutleniające i ochronne.

Wskazania:
●
●
●
●
●

spłycanie zmarszczek (nawet głębokich)
intensywne zagęszczenie i regeneracja skóry właściwej
głębokie nawodnienie skóry
zapobieganie pojawieniu się pierwszych zmarszczek
intensywne odżywianie skóry

cena: 300 zł

Revitacare Stretchcare
StrechCare obkurcza poluzowane włókna kolagenowe wywołując efekt natychmiastowego liftingu.
Preparat można stosować na twarz i ciało.
Zastsowanie: StretchCare sprawdzi się wszędzie tam gdzie występują zwiotczenia skóry. Można go
stosować w celu podniesienia biustu, niwelowania rozstępów, wyostrzania owalu i rysów twarzy.
cena: 300 zł

Venome Acne
Venome ACNE do skóry trądzikowej, polecany w walce ze stanami zapalnymi skóry dzięki 2 ekstraktom z
grzybów - Kordycepsu i Wrośniaka Różnobarwnego. Chroni skórę przed działaniem czynników
zewnętrznych poprzez zwiększenie aktywności makrofagów.
W skład preparatu wchodzą związki wykazujące silne działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne.
Kordyceps dotlenia komórki skóry poprzez poprawę mikrokrążenia w naczyniach krwionośnych, a
Wrośniak Różnobarwny wspiera syntezę kolagenu. Wykazuje działanie kojące i łagodzące.
cena: 300 zł
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Venome Delicate White
Venome Meso Delicate WHITE to preparat przeciwdziałający zaburzeniom barwnikowym
hiperpigmentacyjnym oraz silnie nawilżający.

Zalecenia:
●
●
●

redukcja przebarwień,
poprawa nawilżenia,
zapobieganie hiperpigmentacji.

cena: 300 zł

Venome BTX
Venome Meso BTX dedykowany dla osób z cerą z oznakami starzenia, zabieg działa przeciwzmarszczkowo,
odbudowująco oraz silnie regeneruję skórę. Świetna alternatywa dla botoxu. Heksapeptyd-8 - substancja
białkowa, nietoksyczna, porównywalna do botoxu.
Działa stymulująco na fibroblasty odpowiedzialnych produkcję elastyny, kolagenu oraz kwasu
hialuronowego co ma dobroczynny wpływ na poprawę gęstości, jędrności skóry redukując zmarszczki.
Heksapeptyd-8 oddziałuje na synapsy nerwowo-mięśniowe które poprzez swoje nieustanne
funkcjonowanie powodują zmarszczki. Peptyd ma za zadanie wpłynąć rozluźniająco na mięśnie.
●
●
●
●

odbudowa włókien kolagenowych
skóra staję się bardziej sprężysta i gęstsza
niweluję kurze łapki, bruzdy, zmarszczki mimiczne
działa antyoksydacyjnie, naprawczo

cena: 350 zł

Venome Neck
Wysokie stężenie niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego, istotnie wpływa na wiązanie sporej ilości
wody w tkankach, co zapewnia odpowiednie nawilżenie i prawidłową pracę komórek oraz pobudza
regenerację tkanki łącznej.
Obecność DMAE zwiększa napięcie oraz poprawia gęstość wiotkich obszarów szyi i dekoltu. Zawartość
aminokwasów, które są niezbędnym elementem naskórka, przyczynia się do utworzenia ochronnego
płaszcza hydrolipidowego, zwiększając tym samym zdolność podziałów komórkowych oraz aktywację
produkcji kolagenu.Zawartość Hexapeptyd-8, syntetycznego peptydu odpowiedzialnego za rozkurcz
mięśni, wygładza jednocześnie strukturę skóry oraz zwiększa ilość włókien elastyny.
cena: 300 zł
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Aqauashine BTX
Aquashine BTX to produkt nowej generacji, zapewniający kompleksowe rozwiązania w terapii
przeciwstarzeniowej skóry twarzy, szyi i dekoltu. Główną zaletą produktu jest jego wielopoziomowe
działanie: stabilizuje aktywność mięśni w skórze, rozluźnia włókna mięśni mimicznych, powoduje
wygładzenie skóry. Aquashine BTX aktywnie stymuluje regenerację i odnowę komórkową, poprawiając i
nawilżając strukturę skóry. Preparat pomaga rozluźnić włókna mięśniowe w skórze oraz włókna mięśni
mimicznych, które są zintegrowane ze skórą. Odbudowuje i regeneruje skórę poprzez stymulujące peptydy,
które aktywnie regenerują i wypełniają przestrzeń międzykomórkową, poprawiając strukturę. Kwas
hialuronowy występujący w dwóch wielkocząsteczkowych postaciach, zapewnia szybkie nawilżenie skóry i
przenikanie peptydów, czyli kompleksową rewitalizację skóry. Wspomaga również zdolność peptydów do
penetracji oraz przedłuża ich działanie. Aquashine BTX wspiera kontrolę wszystkich procesów
anabolicznych i katabolicznych w skórze.
cena: 600 zł

Redermalizacja kwasem bursztynowym Hyalual Xela Rederm 1,8%
Redermalizacja jest innowacyjną metodą, która pomaga skutecznie przeciwdziałać starzeniu się skóry i
odbudowuje ją. Działanie Bursztynianu Sodowego zapobiega starzeniu się skóry oraz regeneruje ją, a
efektem tego jest:
●
●
●
●
●
●

poprawa tekstury i wyglądu skóry,
zwiększenie elastyczności i sprężystości,
efekt liftingu,
usunięcie przebarwień,
zmniejszenie głębokości i rozmiaru zmarszczek,
odżywienie skóry.

cena: 750 zł

Terapia kolagenowa Linerase
LINERASE stanowi nową kategorię stymulatora służącego do rekonstrukcji i odbudowy tkanek. Tworząc
optymalne warunki fizjologiczne do wytwarzania nowego kolagenu, terapia LINERASE wykazała wysoką
skuteczność w: regeneracji i odbudowie ubytków skórnych, leczeniu blizn, rozstępów, spłyceniu drobnych
zmarszczek, redukcji wiotkości skóry oraz poprawie elastyczności, sprężystości i gęstości skóry twarzy oraz
całego ciała.

Zastosowanie:
●
●
●
●

regeneracja i odbudowa ubytków skórnych
leczenie blizn
redukcja zmarszczek i wiotkości skóry
poprawa elastyczności i sprężystości skóry twarzy i całego ciała

cena: 900 zł
częstotliwość: 2-4 zabiegi, co 3-4 tygodnie
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Sunekos 200
Sunekos 200 to preparat o działaniu przeciwstarzeniowym, rozświetlającym, odżywiającym oraz
ujędrniającym. Preparat skierowany jest dla młodszych pacjentek przywracając młodzieńczy, naturalny
wygląd, przeciwdziała utracie objętości twarzy, redukuje drobne zmarszczki i intensywnie nawilża.
Chroniona patentem formuła zawiera kwas hialuronowy i kombinację aminokwasów, prekursorów
kolagenu i elastyny. Ta kombinacja pomaga stymulować regenerację macierzy pozakomórkowej,
prowadząc do biogenezy skóry. Świetnie sprawdza się w delikatnej okolicy oka.

Zastosowanie:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

redukcja drobnych zmarszczek:
ruchoma okolica oka (powieki),
szyja,
dekolt,
dłonie,
wczesne działanie anti-aging,
redukcja cieni pod oczami,
poprawa jędrności skóry,
działanie antyoksydacyjne,
głębokie nawilżenie,
rozświetlenie,
preparat skierowany dla młodszych pacjentek.

cena: 500 zł
częstotliwość: 7-10 dni, 4 zabiegi

Sunekos 1200
Sunekos1200 to preparat o działaniu przeciwstarzeniowym, rozświetlającym, odżywiającym oraz
ujędrniającym. Preparat skierowany jest dla starszych pacjentek przywracając młodzieńczy, naturalny
wygląd, przeciwdziała utracie objętości twarzy, redukuje głębokie zmarszczki i intensywnie nawilża.
Chroniona patentem formuła zawiera kwas hialuronowy i kombinację aminokwasów, prekursorów
kolagenu i elastyny. Ta kombinacja pomaga stymulować regenerację macierzy pozakomórkowej,
prowadząc do biogenezy skóry. Świetnie sprawdza się w delikatnej okolicy oka.

Zastosowanie:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

redukcja głębokich zmarszczek:
ruchoma okolica oka (powieki),
szyja,
dekolt,
dłonie,
działanie anti-aging,
redukcja cieni pod oczami,
poprawa jędrności skóry,
działanie antyoksydacyjne,
głębokie nawilżenie,
rozświetlenie,
preparat skierowany dla starszych pacjentek.
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cena: 900 zł

PBSerum High
PBSerum to najnowocześniejsza linia produktów hiszpańskiego laboratorium Proteos Biotech bazująca na
innowacyjnej technologii, która wykorzystuje rekombinowane enzymy. Wyjątkowo skuteczne preparaty w
terapii blizn, rozstępów, cellulitu i redukcji depozytów tłuszczu. Działa przeciwzapalnie, regeneracyjnie i
stymuluje reorganizację włókien kolagenowych w tkankach.
cena: 1300 zł
czas: 2h
częstotliwość: co 4 tygodnie, 1-3 zabiegi
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Mezoterapia igłowa okolic oczu
Czas: 1h
Częstotliwość: 2-3 tygodnie

RRS HA Eyes
RRS HA to produkt oparty na kwasie hialuronowym w połączeniu z kompleksami biorewitalizującymi.
Formuła jest zaprojektowana do mezoterapii wymagającej okolicy oka. Ma działanie antyoksydacyjne.

Zastosowanie:
●
●
●
●

nawilżenie
poprawa mikrokrążenia
rozjaśnienie skóry
poprawa konturów oczu

cena: 160 zł

Venome Eyebag
Venome EYEBAG jest dedykowany okolicy oka ze skłonnościami do obrzęków Tetrapeptyd-5, wzmaga
mikrokrążenie w tkankach, likwidując przy tym obrzęki wynikające z nagromadzenia się płynów w
przestrzeniach międzykomórkowych. Koenzym Q10 zapewnia prawidłową stymulację przemian
energetycznych w tkankach, odpowiednio je dotlenia, a to ma wpływ na częściową eliminację lub
zahamowanie postępujących procesów starzenia.
Ekstrakt z karczocha zmniejsza obrzęki poprzez pobudzenie układu limfatycznego do ciągłej syntezy. Skład
preparatu zapewnia również odpowiednie nawilżenie oraz rozświetlenie delikatnej strefy okolicy oka.
cena: 250 zł

Hyalual Electric
Preparat ten został stworzony do intensywnej rewitalizacji skóry. ELECTRI to szybkie przywrócenie
naturalnego koloru, elastyczności, jędrności i blasku skóry pacjentom w każdym wieku. Idealnie nadaje się
w profilaktyce przedwczesnego starzenia się skóry. Jego niewątpliwą zaletą jest krótki czas rehabilitacji
oraz uzyskanie ekspresowego efektu nawilżenia i rozjaśnienia już po pojedynczym zabiegu. ELECTRI ma na
celu zrewitalizować skórę po kąpielach słonecznych lub zmniejszyć suchość skóry po zimie. Jest idealny dla
osób mających tzw. skórę palacza oraz dla tych, którzy chcą zlikwidować zmarszczki, cienie pod oczami lub
przebarwienia.

Właściwości zabiegu ELECTRI:
●
●
●
●
●
●
●

zwiększenie elastyczności i sprężystości,
stymulacja syntezy podstawowych białek strukturalnych skóry: kolagenu i elastyny,
zwiększenie dostawy tlenu do tkanek,
przywrócenie naturalnej bariery fizjologicznej, która chroni skórę przed szkodliwymi wpływami
środowiska i wolnymi rodnikami,
przyspieszenie regeneracji skóry po nasłonecznieniu lub agresywnych zabiegach kosmetycznych,
efekt liftingu,
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●
●

poprawa struktury skóry,
odżywienie skóry.

cena: 500 zł

Mezoterapia igłowa skóry głowy
Dr. Cyj – terapia przeciw wypadaniu włosów
Dr. Cyj Hair Filler to unikalna formuła 7 peptydów i kwasu hialuronowego podawanych w formie wkłuć,
która hamuje wypadanie oraz stymuluje odrastanie włosów, zagęszcza je i pogrubia. Preparat pobudza
angiogenezę w obrębie mieszków włosowych i hamuje apoptozę. Przywraca pigmentację i stymuluje
formowanie nowych włosów.
Innowacyjność preparatu polega na opatentowanej technologii przedłużonego uwalniania i wnikania
substancji aktywnych, które działają jeszcze 14 dni po aplikacji. Terapia polega na dostarczeniu substancji
aktywnych do cebulek włosowych. Podczas zabiegu wykonuje się serię mikronakłuć w skórę głowy w
powierzchowne warstwy skóry właściwej.

Zastosowanie:
●
●
●
●
●
●
●
●

powstrzymywanie wypadania włosów
zapobieganie alopecji
przyspieszenie odrostu włosów
pogrubienie i zagęszczenie włosów
pobudzenie krążenie i poprawa ukrwienia skóry głowy
rewitalizacja mieszków włosowych
pielęgnacja skóry głowy
wzmacnianie włosów przed i po przeszczepie

Cena: 550 zł
Czas:1h
Częstotliwość: co 2 tygodnie, seria 4 zabiegi

Dermaheal HL
Dermaheal HL to produkt do skóry głowy, działający regenerująco. Dzięki zawartości czynników wzrostu i
białek biomimetycznych skutecznie ogranicza wypadanie włosów i łysienie, zarówno u kobiet jak i
mężczyzn. Wspomaga odrastanie włosów, poprzez rewitalizację cebulek włosowych i stymulacje krążenia.
Zapobiega problemom związanym ze skórą głowy i zwiększa gęstość oraz grubość włosów. Stymuluje i
wzmacnia cebulki włosa. Nawilża i odżywia włosy i skórę głowy.
Cena: 300 zł
Czas: 1h
Częstotliwość: co 2 tygodnie, seria 4 zabiegów
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Mezoterapia bezigłowa
Mezoterapia bezigłowa jest jednym z najbardziej skutecznych nieinwazyjnych metod odmładzania skóry.
Jest alternatywą do nieprzyjemnych odczuć jakie towarzyszą mezoterapii igłowej.
Podczas pracy urządzenia na skórze zachodzi zjawisko elektroforezy (ruchu cząsteczek pod wpływem pola
elektrycznego) i dzięki temu „punkt po punkcie” następuje wchłanianie wysoce skoncentrowanego serum
w głąb skóry, do odpowiednich tkanek.
Sprawia to, że proces wchłaniania jest szybszy i efektywniejszy, zwiększa się metabolizm, czego efektem
jest gładka i elastyczna skóra.

Wskazania do wykonania mezoterapii
bezigłowej:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

blizny potrądzikowe
odmładzanie skóry
usuwanie zmarszczek mimicznych
poprawa owalu twarzy
poprawa gęstości i sprężystości skóry
zamykanie rozszerzonych porów skóry
odnowa uszkodzonej słońcem skóry
usuwanie przebarwień
skóra palacza

Przeciwwskazania:
●
●
●
●
●
●
●
●

ciąża
metalowe elementy w ciele
choroby serca
rozrusznik serca
choroby żył
epilepsja
nadwrażliwość skóry, stany zapalne
nasilone zmiany trądzikowe

Aby mezoterapia bezigłowa przyniosła oczekiwane efekty, w naszym salonie
kosmetycznym w Poznaniu wykonujemy serię 8-10 zabiegów w odstępie co 10-14
dni.
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