Vyměňte svoji pleť za novou

MESOPEELING
MESOPEELING Antiaging Dermic
působí blahodárně na poškozenou a stárnoucí pleť.
Vynikajících výsledků je dosaženo u pokožky
se skvrnami či jizvami po akné.

MESOPEELING Antiaging
je novinkou v nabídce naší společnosti.

Jedná se o kombinaci 2 technik: chemického peelingu,
který působí bezpečně a kontrolovaně, a neinvazivní
mezoterapie. Výsledky jsou viditelné již po prvním ošetření.
Pleť je po aplikaci výrazně mladší, jasnější
a různé nedostatky jsou odstraněny.
Jedná se o rychlé a bezbolestné ošetření, které je možné
aplikovat během celého roku na jakýkoliv typ pokožky.
MESOPEELING Antiaging kombinuje 2 techniky v rámci jednoho ošetření: chemický peeling (kyselina saliciová v koncentraci 10%) a neinvazivní mezoterapii ve speciálním režimu “antiaging”.
Před ošetřením

Výsledky po 1. ošetření

CHEMICKÝ PEELING je nechirurgické ošetření, jehož výsledkem je šetrná
exfoliace vnější vrstvy pokožky, čímž se napomáhá k její rychlejší obnově. Aplikuje se za účelem zlepšení stavu pleti poškozené sluncem, k odstranění vrásek,
zlepšení stavu jizev po akné nebo neštovicích a zesvětlení či dokonce odstranění skvrn. Chemický peeling je často doporučován na pleť stárnoucí v důsledku
věku či slunečního záření a na pleť s akné a skvrnami, ale je vhodné jej použít
také jako prostředek pro udržení zdravějšího, pevnějšího a čistého vzhledu pleti.
NEINVAZIVNÍ MEZOTERAPIE aplikovaná v programu “Mesosystem
Antiaging” působí proti známkám stárnutí. Mezoterapie spočívá v použití proudů na střední frekvenci, díky nimž dochází k otevření vstupní cesty přes mikropóry do buněčné membrány, což má za následek proniknutí aktivních látek do
pokožky.
APLIKOVANÉ AKTIVNÍ LÁTKY:
Argireline – látka působící proti
vráskám způsobených svalovými kontrakcemi.
DMAE bitartrát – provádí okamžitý
lifting pleti, pokožce dodává pevnost
a zároveň zlepšuje její jemnost a redukujte výrazové linie.
Kyselina hyaluronová -– polysacharid, jenž má velmi důležitou úlohu ve
struktuře pokožky – je zodpovědný za
její pružnost. Má vlastnost zadržovat
ve svém okolí vodu, čímž dodává tkáni
objem.
Dexpantenol – hydratační složka
zvyšující hladinu hydratace v rohové
vrstvě. Zabraňuje transepidermické
ztrátě vody a udržuje pokožku přirozeně jemnou a pružnou. Regenerační
roztok Dexpantenol také klidní pokožku

a urychluje buněčnou obnovu. Reparuje
poškozenou tkáň a podporuje přirozenou keratinizaci (rohovatění) pokožky.
Obsahuje hydratační cukry a síru. Tyto
aktivní látky zajišťují zjemňující a vysoce hydratační účinky, jelikož dochází
k posílení hydrolipidické vrstvy pokožky. Navíc dodává osvěžení v případě
slunečních popálenin, ekzémů či kožních výsevů.
Mořský kolagen – základní protein
organické struktury pojivové tkáně.
Jeho funkce je dodávat ohebnost, tonus
a pružnost pokožce a zároveň obnovit
hydrataci a stimulovat kožní obnovu.
Sojový protein – antivirová, baktericidní a fungicidní složka působící na
pokožce jako silný antioxidant. Posiluje
a vyživuje tkáň, obnovuje její hutnost
a vnitřní strukturu.

PRŮBĚH OŠETŘENÍ

Ošetření trvá celkem přibližně 30 – 45 minut, kdy je nejdříve pleť odlíčena a vyčištěna a následně je proveden chemický peeling. Poté se provádí “anti-aging”
neinvazivní mezoterapií. Na závěr se aplikuje speciální pleťová maska. Po ošetření je pleť ošetřena krémem se slunečním ochranným faktorem.
Během ošetření může klient cítit míirný pocit tepla či lehkého pálení. Ve výjimečných případech může dojít k začervenání pokožky, které ale během několika málo následujících hodin zmizí.
Po ošetření se klient může nalíčit a vrátit se do běžného života. Po dobu cca 48
hodin od ošetření by klient neměl podstupovat žádná jiná profesionální ošetření
pleti tak, aby pokožka absorbovala aplikované aktivní látky a odpočinula si.

INDIKACE

MESOPEELING Antiaging je vhodným ošetřením pro jakýkoliv typ pleti a osoby,
ale zejména se doporučuje pro osoby, které mají stárnoucí pokožku vlivem slunečního záření, skvrny na pokožce, jizvy po akné, drobné vrásky nebo rozšířené
póry.
Ošetření je možné kombinovat s ostatními technikami, jako je například obličejová radiofrekvence.

VÝSLEDKY OŠETŘENÍ

Výsledky jsou viditelné od prvního ošetření. Pokožka obličeje se stává viditelně
mladší, jasnější a vyhlazenější. Drobné vrásky mizí a případné skvrny jsou světlejší. Jizvy se pomalu ztrácejí.

FREKVENCE A POČET OŠETŘENÍ

Pro udržení trvanlivého efektu se doporučuje podstoupit 4 – 6 ošetření, mezi
kterými by měla být pauza 21 dní.

KONTRAINDIKACE:

Ošetřetření se neprovádí v případě podrážděné či zanícené pokožky nebo v případě kožního onemocnění v místě aplikace. Osoby s rakovinou kůže toto ošetření podstoupit nemohou.

CENA ZA MESOPEELING ANTIAGING
Ošetření obličeje včetně odlíčení a aplikace masky:
(délka ošetření cca 30 minut)
Kompletní ošetření obličeje, krku a dekoltu,
včetně odlíčení a aplikace masky:
(délka ošetření cca 45 minut)

1.500 Kč

1.800 Kč

Balíček 3 ošetření obličeje
zakoupený najednou:

4.000 Kč

Balíček 3 kompletních ošetření obličeje,
krku a dekoltu zakoupených najednou:

4.500 Kč
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