Mezoterapia skóry głowy przy pomocy rollerów
Nakłuwanie ciała w celu
poprawienia
kondycji
organizmu
lub
poszczególnych partii ciała
ma bardzo długa tradycję,
wywodzącą się z kultur
dalekiego wschodu. Kraje
wysoko rozwinięte coraz
częściej łączą najnowsze
technologie z tradycyjnymi
metodami poprawy zdrowia
i
urody.
Technika
posiadająca
wielu
zwolenników zwłaszcza w
USA i krajach azjatyckich
rozwija się bardzo dynamicznie zarówno w leczeniu blizn i schorzeń (w tym dermatologii
estetycznej), jak i w branży beauty. Mezoterapia skóry głowy jest znakomitą propozycją dla
osób chcących poprawić wygląd, gęstość i jakość włosów, odmładzając fryzurę.
Badania naukowe wykazały, że tatuowanie
(nakłuwanie skóry) redukuje blizny, jeśli nie są
one spowodowane osłabieniem pigmentu w
związku z tatuażem. Ma to związek ze
stymulacją produkcji kolagenu w nakłuwanych
warstwach skóry, jak również stymulacją
czynników wzrostu/odbudowy i namnażania
komórek, poprzez procesy naturalnego gojenia.
Nakłucia na głębokość od 0,5mm do 1,5mm nie
powodują komplikacji związanych z tą
procedurą. Mikro - nakłucia lub nakłucia skóry
są najłatwiej i najmniej inwazyjnie uzyskiwane
za pomocą rollerów, zawierających liczne (w
liczbie 300-600) bardzo cienkie igły. Nakłuwają one skórę do głębokości 1,5mm, a więc
głębokości wystarczającej do dotarcia pod naskórek, ale nie powodującej żadnego zagrożenia
dla osoby korzystającej z zabiegów mezoterapii (w przypadku mezoterapii wykonywanej przy
użyciu pojedynczej igły ze strzykawką, zabieg powinien być wykonywany przez lekarza).
Główne czynniki powodujące działanie odmładzające dla skóry i włosów, to:
1. Pobudzanie organizmu do wytwarzania naturalnego kolagenu
2. Wprowadzanie w skórę preparatów odżywiających skórę głowy i włosy od środka

ZALETY stosowania mezoterapii skóry głowy i włosów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osiąganie szybkich rezultatów bez konieczności poddawania się kosztownym
zabiegom chirurgicznym
Szybkie efekty terapii
Nieinwazyjność techniki
Działanie na skórę i włosy "od środka" bez konieczności zażywania doustnie środków
farmakologicznych
Minimalne ryzyko zabiegu, zwłaszcza w porównaniu do zabiegów chirurgicznych,
bądź silnie inwazyjnych
Stosunkowo niski koszt terapii
Zabiegi przeznaczone dla wszystkich osób, niezależnie od rodzaju problemu ze skórą,
czy włosami
Zabiegi dla wszystkich obszarów skóry (twarz, skóra głowy, ciało) - dobiera się
odpowiednie preparaty do poszczególnych partii
Brak wrażliwości na słońce po zabiegu
Brak stałego uszkodzenia skóry
Krótki czas powrotu do zdrowia / krótki czas rekonwalescencji
Terapia kumulująca kolagen (naukowo udowodnione)

Zapraszamy na konsultację odnośnie stosowania zabiegów mezoterapii skóry głowy i włosów przy
pomocy rollerów, a także do zakupu profesjonalnych produktów w naszym sklepie.
Zespół Beauty-for-You

