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Wysoka skuteczność mezoterapii bierze się stąd, że regeneracyjne substancje 

zawarte w podawanych preparatach trafiają tam, gdzie nie dotrą nawet 
najbardziej wyspecjalizowane kremy, czyli nawet bezpośrednio do skóry 
właściwej. Zabieg mezoterapii wykorzystuje się najczęściej do poprawy 

jakości skóry, zwiększenia jej nawilżenia, napięcia, zmniejszenia zmarszczek, 
rozświetlenia, zwężenia porów i rozjaśnienia przebarwień. To idealny zabieg 

skutecznie odnawiający skórę po letniej ekspozycji na słońce. Co ważne, 
większość mezoterapii można podawać już latem.  Efekt zabiegu zależy od 

preparatu, którym jest wykonywany, a o jego doborze w zależności od problemu, 
wieku pacjenta i kondycji skóry, zawsze decyduje lekarz. Już po pierwszej 

mezoterapii widać znaczną  poprawę wyglądu skóry. Jednak najlepsze efekty 
przynosi wykonanie serii kilku zabiegów. Co ważne, metodą mezoterapii można 

podać dowolną substancję czynną w każdy obszar twarzy lub ciała.  To świetny 
zabieg poprawiający jakość skory szyi i dekoltu, a także skutecznie wspomagający 

walkę z rozstępami, cellulitem, z wiotką skórą brzucha albo ramion. Po raz 
pierwszy warto zrobić mezoterapię tuż po trzydziestce, by skóra jak najdłużej 

mogła pozostać w dobrej kondycji i żeby opóźnić procesy starzenia. 

ZABIEGI NA TOPIE:
NUCLEOFILL - Głęboko stymuluje skórę dzięki koktajlowi 

naturalnych polinukleotydów. Napina, nawilża i działa 
antyoksydacyjnie, jest więc idealny do regeneracji podczas lata. 

Wymaga zaledwie kilku punktów iniekcji.

 LINERASE - To remedium na problem wiotkości skóry twarzy, 
szyi i dekoltu. Odbudowuje  i stymuluje skórę po uszkodzeniach 

spowodowanych promieniowaniem UV. Warto wykonać ją także 2 
tygodnie przed ekspozycją słoneczną,

CYTOCARE S Line- To rewitalizująca dawka nawilżenia i 
antyoksydantów chroniących przed wolnymi rodnikami i stresem 
oksydacyjnym. Daje skórze natychmiastowy efekt rozświetlenia. 

NEUVIA HYDRO  DELUXE - Zapewnia głębokie nawilżenie, 
a dzięki dodatkowi hydroksyapatytu silnie stymuluje  produkcję 

naturalnego kolagenu, dzięki czemu skóra odzyskuje elastyczność i 
jędrność, a drobne zmarszczki zostają spłycone.
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