DOSSZIÉ FÓKUSZBAN A MEZOTERÁPIA

Szépítő szúrások
MEZOTERÁPIA – Manapság egyre többet hallani, olvasni a mezoterápiáról. Ez az orvosi és
kozmetikai kezelések közt néhány éve teret nyert eljárás hatékonyságával és látványos
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rek hívei is megtalálják a számukra
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metikák számára 0,5 mm-es, míg orvosi használatra 1-2 mm hosszú tűkkel ellátott rollerek is elérhetőek,
amelyek természetesen különböző
mélységekben és más-más problésítésére, pigmentfolt halványításra
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n A száraz mezoterápia során (folyékony hatóanyag nélkül) önmagukban a tűszúrások is képesek beindítani a bőrregeneráló folyamatokat. és aktiválni a sebgyógyulásban
szerepet játszó faktorokat, a citoki-

TŰS MEZOTERÁPIA, DERMAROLLER,
MEZOPEN HATÁSMECHANIZMUSA

n Az apró tűk behatolnak a felhámba, majd az irharétegbe. Szervezetünk azonnali
válaszreakcióként beindítja a sebgyógyulás folyamatát, a fehérje szintézise fokozódik.
n A mikrotűk apró csatornákat nyitnak meg, melyeken keresztül a kellő mélységbe
juttathatunk steril és tömény hatóanyagokat molekulamérettől függetlenül.
A mikrocsatornák a kezelés után egy órával bezáródnak, és a rugalmasságot és
merevséget adó fehérjeszálak visszanyerik eredeti szerkezetüket és vízmegkötő
képességüket

neket.
n A tűs mezoterápiás kezeléseket
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