Zabieg na całą twarz i szyję RRS HA Injectable + RRS HA Tensor
Lift
Jest to zabieg mezoterapii igłowej, polegający na wstrzykiwaniu bezpośrednio w miejsca
docelowe, niewielkich dawek substancji leczniczych.
Poza działaniem preparatów istotne znacznie ma również samo nakłucie skóry (wykonuje się
ich kilkadziesiąt do kilkuset) z uwagi na:








Poprawę metabolizmu komórek skóry
Stymulację fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny
Powstanie nowych naczyń krwionośnych
Poprawę mikrokrążenia
Stymulację regeneracji skóry – wymianę na nowe komórki
Hamowanie tworzenia szkodliwych wolnych rodników
Prawidłowe odżywianie skóry

Podawany w skórę preparat jest mieszaniną: witamin, 21 aminokwasów, krzemionki
organicznej, mikroelementów, kwasu hialuronowego, wyciągów roślinnych, koenzymów, 3
kwasów tłuszczowych, 10 witamin, polifenoli, terpenów. Kwas hialuronowy wypełnia
przestrzeń między włóknami kolagenowymi i ściąga wodę, dzięki temu skóra jest optymalnie
nawilżona. Dzięki lepszemu unaczynieniu skóra jest lepiej natleniona, jaśniejsza, zdrowsza.
Iniekcje wykonywane są strzykawką z bardzo cienką igłą co 0,5-1,5 cm. Po zabiegu
pozostają ślady na skórze w postaci punkcików lub kratki – w zależności od techniki zabiegu.
Czas trwania śladów zależy od rodzaju preparatu – od 6–72 godzin.
Jeśli pacjent ma niski próg wrażliwości na ból, można zastosować znieczulenie kremem.

Wskazania












Silne nawilżenie
Silna stymulacja
Silna regeneracja skóry dojrzałej
Dla zmęczonej i atonicznej skóry
Idealny dla skóry palacza
Dla osób zestresowanych, zamieszkujących zanieczyszczony obszar
Spłycenie drobnych zmarszczek
Anti-aging
Miękki lifting skóry
Odbudowa kolagenu i elastyny
Regeneracja i poprawa napięcia

Przeciwwskazania










Alergia, uczulenie na składniki preparatu
Ciąża, okres karmienia piersią
Stany zapalne na skórze, opryszczka
Zła tolerancja zabiegu (skóra naczynkowa, ryzyko powstawania zwłóknień)
Choroby metaboliczne, np. cukrzyca
Choroby autoimmunologiczne, choroby tkanki łącznej, RZS
Choroby przebiegające z nieprawidłową funkcją i liczbą płytek krwi
Choroby nowotworowe
Zaburzenia krzepliwości





Chemioterapia
Stosowanie leków przeciwkrzepliwych, przeciwpłytkowych, przeciwnowotworowych,
NLPZ (aspiryna)
W trakcie menstruacji

Skutki uboczne:



Bardzo rzadkie stany alergiczne objawiające się rumieniem, ustępujące samoistnie
po kilku minutach lub godzinach
Zasinienia, krwiaki - ryzyko zmian wzrasta w przypadku stosowania bezpośrednio
przed zabiegiem leków przeciwkrzepliwych (np. aspiryny)

Zalecenia pozabiegowe





Podstawowa pielęgnacja
Unikanie słońca, stosowanie filtrów
Nawilżanie skóry
W dniu zabiegu i kilka dni po nie należy korzystać z sauny, solarium

Czas trwania zabiegu-

2,5-3 h

2

