Seznamte se s mezoterapií

Zachovat si co nejdéle mladistvý vzhled si přeje stále více žen. Jde o trend, který je vlastně zcela
pochopitelný. Estetická medicína má řešení a tím jsou drobnější zákroky, které zachovávají
přirozenost a proces stárnutí zpomalují. Nutné ale je s těmito metodami začít včas!
Jde ve své podstatě o prevenci, která nemá za cíl řešit již zcela zjevné procesy stárnutí, ale
především předcházet jejich vzniku. Dle současných průzkumů je možné se některým
nenávratným změnám na těle vyhnout, pokud s omlazující mi metodami začneme ve vhodnou
dobu. Tento trend vyznávají v BcD Clinic.

Princip mezoterapie
Mezoterapie je zákrok založený na zavedení roztoku do střední vrstvy kůže (mezodermy).
Vysoké koncentrace vitaminů, aminokyselin a koenzymů v roztoku aktivují regeneraci pokožky.
Jedná se o minimálně invazivní proceduru, která efektivně startuje regeneraci a obnovu unavené
pleti nebo působí preventivně. Jednoduše řečeno, jde o poměrně drobný zákrok, který zajistí
viditelné změny ve vašem vzhledu.
Princip mezoterapie spočívá ve vyvolání tvorby kolagenu a nových buněk, které vypnou kůži a
vyrovnávají středně hluboké vrásky. Metoda je také velmi často využívána k léčbě celulitidy.
Léčivé roztoky mají vysoký obsah vitamínů, aminokyselin a koenzymů, což jsou látky mající
zásadní význam pro regeneraci.
Díky mezoterapii se zvyšuje cirkulace krve a lymfy a tím se výrazně podporuje schopnost
pokožky regenerovat.

Jak se provádí?
Mezoterapie je drobný miniinvazivní postup, při kterém se mikroinjekcemi do střední vrstvy
kůže (do hloubky cca 4mm) aplikují speciální účinné látky. Před zákrokem je pleť ošetřena
znecitlivující mastí, která zajistí bezbolestný průběh. Po zákroku mohou být patrny na ošetřené
pokožce drobné tečky, ojediněle modřinky, které během několika dnů ustupují. Pleť můžete už
pár hodin po zákroku ošetřit, jak jste zvyklí, což platí i o make-upu, který je též možné použít bez
omezení.

Co se do kůže aplikuje? Účinek látek
Látky je možné do pokožky dodávat jednotlivě nebo ve směsích s obsahem vitamínů, minerálů,
aminokyseliny a koenzymů – tj. látek tělu vlastních. Kyselina hyaluronová je nejčastější látka
používaná při mezoterapii. Velmi silně přitahuje vodu, je proto velice důležitá pro udržení
elasticity a hydratace pokožky.

Jak často se provádí?
Zákrok se doporučuje absolvovat jako kúra k vypnutí a zvýšení kvality pokožky, proto je
vhodné jej opakovat nebo doplnit dalšími metodami, které působí zase jiným způsobem. Na
klinice BcD Clinic je součástí regeneračního zákroku např. mikrojehličková radiofrekvence,
laserová rejuvenace, tekuté nitě Ellanse. Dlouhodobějších výsledků dosáhnete po absolvování
celé kúry.

Lokality
Možno použít na obličej, krk, dekolt, hřbety rukou… Kdekoliv trápí nebo by se mohla vyskytnout
povadlá a dehydratované pleti a je požadováno vypnutí, rehydratace a omlazení.
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