
Mezoterapia jest niechirurgicznym zabiegiem odmładzającym, bardzo popularnym i szeroko
stosowanym w kosmetologii i medycynie estetycznej. Polega na wprowadzeniu
bezpośrednio do skóry właściwej substancji czynnych, jakimi mogą być: kwas hialuronowy,
witaminy, aminokwasy, krzemionka organiczna, kofeina, sole mineralne itp. Swoją
popularność osiągnęła dzięki skutecznemu i silnemu działaniu anti-aging, jakiego nie mogą
zagwarantować tradycyjnie dostępne kosmetyki. Te bowiem działają tylko na zewnętrzną
warstwę skóry. Podczas zabiegu mezoterapii substancje odżywcze głęboko regenerują i
nawilżają skórę. Dochodzi do wygładzenia zmarszczek i poprawy napięcia owalu twarzy.

Mezoterapię stosuje się także zapobiegawczo, w profilaktyce starzenia się skóry, np. w
okolicy oczu, gdzie najwcześniej pojawiają się pierwsze zmarszczki. Z tego powodu jest to
zabieg skierowany do różnych grup wiekowych, z którego mogą korzystać osoby już po 25
roku życia. To dobry czas, aby zacząć wzmacniać strukturę skóry, gdyż w tym okresie
rozpoczynają się procesy jej starzenia. Ilość kolagenu zmniejsza się, co wpływa na utratę
gęstości i pojawianie się zmarszczek. Z zabiegu mezoterapii chętnie korzystają 30, 40 i
50-ciolatkowie, gdyż pozwala zniwelować widoczne już niedoskonałości, wyraźnie
odświeżyć i odmłodzić rysy oraz opóźnić zmiany skórne związane z wiekiem oraz
szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Zabieg mezoterapii jest powszechnie stosowany na takie obszary skóry, jak: twarz, szyja,
dekolt oraz dłonie. To na nich najszybciej widoczne są objawy starzenia się. Skóra staje się
wiotka, przesuszona, następuje utrata gęstości i pojawiają się zmarszczki.

Mezoterapia to nie tylko działanie typu anti-aging. Dzięki działaniu substancji czynnych
dochodzi do głębokiego nawilżenia, rozjaśnienia skóry, a także likwidacji zmian
potrądzikowych oraz blizn. Ma również zastosowanie w leczeniu nadmiernego wypadania
włosów i łysienia. Powoduje wzmocnienie włosów oraz nawilża i regeneruje skórę głowy.
Dzięki właściwości rozbijania podskórnych komórek tłuszczowych jest stosowana także w
zabiegach wyszczuplających i antycellulitowych. W medycynie mezoterapię stosuje się w
przeciwdziałaniu nadmiernemu poceniu się, likwidacji napięcia mięśniowego, nerwobóli oraz
w leczeniu schorzeń stawów.

Efekty działania mezoterapii:
- zapobieganie powstawaniu zmarszczek i redukcja już istniejących
- poprawa owalu twarzy
- zagęszczenie skóry i jej ujędrnienie
- nawilżenie i odżywienie skóry
- redukcja zmian potrądzikowych
- redukcja blizn
- wzmocnienie włosów i skóry głowy
- redukcja podskórnej tkanki tłuszczowej i cellulitu
- leczenie nadpotliwości
- wspomaganie leczenia urazów mięśniowo-stawowych

Mezoterapia przynosi najlepsze efekty, gdy jest stosowana w kilku seriach. Ilość zabiegów
jest uzależniona od kondycji skóry oraz oczekiwań. Zazwyczaj zaleca się wykonanie 3-6
serii. Następnie, zapobiegawczo oraz dla podtrzymania rezultatów warto powtarzać zabieg
co pół roku lub raz do roku.



Rodzaje mezoterapii

Mezoterapia najczęściej kojarzy się z zabiegiem, który wykonuje się przy pomocy igieł.
Dzięki przerwaniu ciągłości skóry dochodzi do jej odbudowy, na skutek naturalnej zdolności
organizmu do samoregeneracji. Jest jednak równie chętnie i skutecznie wykonywana w
postaci bezigłowej. To z niej korzystają zazwyczaj osoby młodsze bądź odczuwające lęk
przed nakłuwaniem. Mezoterapia bezigłowa ma również dodatkowy atut, jakim jest brak
widocznych śladów po zabiegu. W obu przypadkach dochodzi do przenikania odżywczych
substancji aktywnych w głąb skóry.

Mezoterapia igłowa

Mezoterapia igłowa polega na wykonaniu kontrolowanych nakłuć przy pomocy strzykawki
bądź pistoletu. Wprowadzone drogą iniekcji koktajle składające się z takich substancji, jak
kwas hialuronowy, witaminy, peptydy czy kolagen, docierając w głąb skóry odżywiają ją i
nawilżają. Dzięki przerwaniu ciągłości skóry dochodzi do jej odbudowy i zagęszczenia
włókien kolagenowych, wskutek czego poprawia się jędrność, elastyczność skóry, a
zmarszczki zostają wygładzone.
Do zabiegu stosuje się bardzo cienkie igły, które w zależności od umiejscowienia,
wprowadza się na głębokość 2-3 mm.
Mezoterapia igłowa jest bezbolesna gdyż przed jej rozpoczęciem nakładany jest krem
znieczulający.
Do mezoterapii można wykorzystywać również osocze własnej krwi. Mezoterapia osoczem
bogatopłytkowym to popularny, rozsławiony wśród celebrytów zabieg, popularnie znany jako
“wampirzy lifting”. Komórki macierzyste zawarte w osoczu wpływają korzystnie m.in. na
rewitalizację i zagęszczenie skóry.

Mezoterapia mikroigłowa

Rezultaty mezoterapii mikroigłowej są podobne do tych, wykonywanych przy pomocy
strzykawki.  Zabieg wykonywany jest przy użycia rollera lub specjalnego “pena” (dermapen).
Wskutek powstałych mikronakłuć oraz działania substancji aktywnych zawartych w ampułce,
dochodzi do poprawy jędrności i gęstości skóry (efekt liftingu), ujednolicenia kolorytu,
poprawy mikrokrążenia (uwolnienie toksyn), redukcji blizn, a także zmniejszenia porów i
ograniczenie produkcji sebum.

Mezoterapia bezigłowa

Mezoterapia bezigłowa jest nieinwazyjnym zabiegiem, wykonywanym przy użyciu
specjalnych urządzeń, które przy pomocy impulsów elektrycznych, w wyniku elektroporacji,
powodują wnikanie aktywnych składników pielęgnacyjnych w głąb skóry. Jest zabiegiem
stosowanym w odmładzaniu skóry, poprawy jej kondycji, a także modelowaniu sylwetki. Do
jego efektów zalicza się: profilaktykę przeciw oznakom starzenia: ujędrnienie skóry,
wygładzenie zmarszczek, bruzd; likwidację przebarwień; likwidację cellulitu, rozstępów i
blizn.



Dla osiągnięcia najlepszych i trwałych efektów, zabieg mezoterapii igłowej warto wykonać w
kilku seriach, a następnie powtarzać go co pół roku / co rok.

Zabieg mezoterapii trwa około 60 minut, włącznie z podaniem znieczulenia.

Zalecenia po zabiegu mezoterapii igłowej

Na kilka do kilkunastu godzin po zabiegu może dojść do zaczerwienienia skóry i obrzęku.
Skóra jest podrażniona, dlatego należy stosować się do wytycznych, aby rekonwalescencja
przebiegała prawidłowo i zakończyła się w jak najkrótszym czasie. W ciągu 24h od zabiegu
należy unikać dotykania skóry oraz nie wolno nakładać makijażu. W tym czasie niewskazany
jest także wysiłek fizyczny oraz spożywanie alkoholu. Przez kolejne 4 tygodnie skóry nie
wolno opalać i należy chronić ją przed słońcem stosując kremy z wysokimi filtrami. W ciągu
7 dni po zabiegu nie wolno stosować peelingów, korzystać z sauny oraz basenu i
wykonywać intensywnych ćwiczeń.


