Támogatott cikk
kellemetlenség helyi hűtés segítségével csökkenthető.

Öregedés ellen
ORVOSI TŰS MEZOTERÁPIA
Több mint fél évszázados múltra
tekint vissza a mezoterápia kezelés, amely során csakis erre a
célra gyártott, steril, analitikai
tisztaságú, tartósítószerektől és
színezékektől, állagjavító, és
adalékanyagoktól mentes hatóanyag juttatható a bőr mélyebb
rétegeibe. A tűs kezelésről dr.
Vas Krisztina bőrgyógyász szakorvossal beszélgettünk.
A hatályos magyar jogszabályok szerint „élő emberbe injek-

Milyen előnyei
vannak a tűs orvosi
mezoterápiának?
• látványos eredmények érhetőek el
• intenzív kúraszerű és fenntartókezelés is van
• már néhány kezelés is hatékony
• ismételhetőek a kezelések
• más orvos-esztétikai beavatkozásokkal (FTC-bioszálak, hialuronsav-töltés,
BOTOX, orvosi, mély peeling) is kombinálható
• megfizethető
• egyénre szabható kezelési
mód
• rövid kezelési idő
• minimális fájdalommal jár
(helyi fájdalomcsillapító
krém használata mellett),
nagyon vékony tűvel végezhető kezelés
• nincs gyógyulási idő

ciót csak orvosi indikáció alapján lehet beadni, illetve maga
az injekció tényleges beadása
is egészségügyi végzettséghez
kötött.” Így a tűs hatóanyag bejuttatása kizárólag orvosi kézhez kötött. Kétfajta mezoterápiás kezelés létezik: tűs és tű
nélküli.
MIÉRT HATÉKONY A TŰS ORVOSI MEZOTERÁPIA?
A legszélesebb skálájú hatóanyagok bevitelének ez a leghatásosabb módszere, hiszen a
hatóanyagok akkor fejtik ki a
hatásukat a legintenzívebben,
ha pontosan a bőr és a bőralja
megfelelő rétegébe juttatjuk be
a vizes bázisú koktélokat, valamint a steril, injektálható oldatokat. A hatásfok javítására
több készítmény kombinációja
is alkalmazható.

MI AZ RRS® TECHNOLÓGIA?
RRS (Repairs-Refills-Stimulates)= javít-feltölt-stimulál.
Az RRS® termékcsalád a tudományos eredményeket és a
technológiai fejlődést képviseli.
Európai engedéllyel rendelkező
termékek, amelyeket mezoterápia és biorevitalizáció céljából
használunk a tűs
bb
se
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vat és / vagy
szerves szilíciumot, valamint célzott biorevitalizációs hatóanyag-komplexumot is tartalmaznak. A kezeléseket kivétel
nélkül bőrgyógyász szakorvos
végzi.
Szakértő: Dr. Vas Krisztina
bőrgyógyász szakorvos

steril hatóanyagkomplexet a
bőrbe nagyon vékony mezoterápiás tű segítségével.
MENNYI IDŐT VESZ EZ
IGÉNYBE?
Kb. 15-20 percet.
VANNAK MELLÉKHATÁSOK?
A kezelés után kb. 1 órán át a
tűszúrások körüli, minimális
bőrpíron kívül egyéb sérülésnyom nem látható. Nagyon ritkán minimális felszínes bevérzés előfordulhat. A kezelés
utáni 2-3 napig az érintett területen érzékenység, duzzanat
előfordulhat, de ez az átmeneti

Milyen kezelésekre
alkalmazhatóak
az RRS® termékek?
• anti-aging (bőrfiatalítás),
bőrfeltöltő és -megújító
hatás
• hajnövekedés serkentése
• narancsbőrkezelés
• striakezelés
• pigmentfolt-halványítás
• testfeszesítés és alakformálás

HIRDETÉS

MENNYI KEZELÉS SZÜKSÉGES
EGY INTENZÍV KÚRA SORÁN?
Általában 3-4 kezelést végzünk el.
MILYEN GYAKRAN KELL AZ
INTENZÍV KEZELÉST ELVÉGEZNI?
Havonta egyszer végezzük a
helyi kezelést, szükség esetén
évente ismételhető 1–3 alkalommal.
HOGYAN TÖRTÉNIK?
A mikroinjekciós kezelés előtt
helyi érzéstelenítést (kombinált
érzéstelenítőkrém) alkalmazunk. Ezt követően juttatjuk be
prémiumminőségű, az adott
probléma kezelésére alkalmas,
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