STOP vypadávání vlasů

invazIvní
mezoterapie Vlasů

Co je invazivní mezoterapie?
Invazivní mezoterapie je injekční metoda používaná v estetické dermatologii k revitalizaci pokožky
tváře, krku, dekoltu, hřbetu rukou, při redukci
celulitidy, ale rovněž k ošetření vlasů a vlasové
pokožky.

Přípravek Aestetic dermal?

Přípravek řady Aestetic dermal, který při mezoterapii aplikujeme, je
produkt nejvyšší kvality vyráběný ve Španělsku v souladu s ostatními
evropskými standardy pro lékařské produkty injekční terapie. Obsahuje
neretikulární kyselinu hyalurovou a vitaminový komplex, který se aplikuje mikroinjekcemi do povrchové a střední vrstvy kůže.

Kolik ošetření je zapotřebí?

Doporučujeme 4 - 6 ošetření ve dvou- až třítýdenních intervalech.

Jaké výsledky lze očekávat?

- zlepšení hydratace a elasticity kůže
- výraznou stimulaci stávajících vlasových folikulů
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Dále Vám můžeme nabídnout přípravek řady Stem C´rum HL,
produkt výráběný v Koreji společností Caregen Co., Ltd., lídrem ve
výzkumu buněčných technologií. Roztok obsahuje mimo jiné růstový
faktor (IGF – 1), fibroblastový růstový faktor (aFGF), základní fibroblastový růstový faktor (bFGF), tripeptid – 1 mědi, biotin, aminokyseliny, minerály a vitamíny.

Kolik ošetření je nutno podstoupit při této kúře?

Provádí se 5 ošetření v 10denních až 14denních intervalech.

Co lze od ošetření přípravkem Stem C´ rum HL očekávat?
- zlepšení hydratace a elasticity kůže
- výraznou stimulaci stávajících vlasových folikulů.
- zlepšení vyživy a zlepšení vzhledu vlasů i vlasové pokožky
- povzbuzení prokrvení vlasové pokožky
- revitalizaci vlasových folikulů
- podporu růstu vlasů a omezení ztráty resp. vypadávání vlasů

Znamená injekční ošetření pro pacienta nějaké omezení?

Bezprostředně po ošetření je možné zarudnutí, otok ustupující
během 2 až 4 dní, velice ojediněle se může vytvořit lokální hematom
nebo alergie. Tři dny po aplikaci nedoporučujeme saunování, koupání, dlouhý pobyt na přímém slunci nebo v mrazu bez pokrývky vlasů.
Jinak pacienti ve svých aktivitách omezeni nejsou.
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Nová metoda řešení alopecie
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