
MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA NANOPORE 

Mezoterapia mikroigłowa to zabieg polegający na kontrolowanym uszkadzaniu skóry 
poprzez jej mechaniczne nakłuwanie za pomocą cieniutkich igiełek i aplikowaniu 
konkretnych substancji do głębszych jej warstw. 


Oferta zabiegów 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Umów się: http://gardens-spa.com.pl/kontakt/ 

Poznaj naszą pełną ofertę: http://gardens-spa.com.pl/oferta/ 

Jak to działa? 
✔ Pobudzenie tworzenia się kolagenu – intensywne mikronakłuwanie powoduje 
powstawanie w skórze nowych włókien kolagenowych i jej następczą odbudowę.

✔ Uwalnianie czynników wzrostu – nakłuwanie skóry powoduje w jej obrębie mikrourazy 
i mikrokrwawienia. Krew wydostaje się z uszkodzonych naczyń krwionośnych, a zawarte 
w niej płytki krwi ulegają aktywacji i uwalniają się z nich tzw.czynniki wzrostu. Czynniki 
wzrostu przyspieszają dzielenie, rozwój i różnicowanie się komórek skóry oraz stymulują 
obecne w niej komórki macierzyste i fibroblasty. Pobudzają tworzenie się kolagenu, 
elastyny i kwasu hialuronowego.

✔ Znaczne zwiększenie wchłaniania kosmetyków aplikowanych w trakcie zabiegu na 
powierzchnię skóry – kosmetyki mają dużą trudność w pokonaniu bariery jaką jest 
naskórek. Dlatego tylko znikomy procent cennych substancji w nich zawartych jest 
w  stanie wniknąć głębiej w przestrzenie międzykomórkowe. Mikronakłuwanie 
w spektakularny sposób zwiększa penetrację składników aktywnych przez naskórek.


Jak wygląda zabieg? 
Mezoterapia mikroigłowa jest zabiegiem bezpiecznym, szybkim i przeważnie 
bezbolesnym. Nie wymaga specjalnego przygotowania pacjenta przed wizytą. Na 
początku konieczne jest staranne odkażenie skóry. Następnie aplikowana jest na skórę 
ampułka dobrana do potrzeb skóry pacjenta. Samo mikronakłuwanie trwa ok. 20-30 min. 
Ostatnim etapem zabiegu jest nałożenie maski łagodzącej.


Po zabiegu

Mezoterpia mikroigłowa zmusza skórę do intensywnej regeneracji. Wywołany stan 
zapalny powoduje dość intensywne, ale bezbolesne zaczerwienienie, czasem lekkie 
opuchnięcie skóry. Jest to zjawisko naturalne i ustępuje całkowicie w ciągu 1-3 dni po 
zabiegu. W dniu zabiegu warto zrezygnować ze spożywania alkoholu oraz zwrócić 
szczególną uwagę na higienę – nie dotykać twarzy brudnymi rękoma, nie przytulać się do 
zwierząt, unikać sprzątania i dużego wysiłku. Przez około 5-10 dni po zabiegu powinno 
się unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne.


Zabieg na twarz:         90 min. 330 zł
Zabieg na twarz i szyję:         100 min. 390 zł
Zabieg na twarz, szyję i dekolt:         110 min.	 450 zł

http://gardens-spa.com.pl/kontakt/
http://gardens-spa.com.pl/oferta/
Monika Madajczyk




Dla kogo? 
Mezoterapia mikroigłowa zalecana jest przeważnie osobom w wieku od 30 – 70 lat, które 
chcą odmłodzić swoją twarz, poprawić stan i kondycję skóry oraz zredukować objawy 
starzenia się. Dużą korzyść odniosą z niej również osoby skarżące się na blizny, zmiany 
potrądzikowe, rozstępy i  teleangiektazje (rozszerzone drobne naczynka krwionośne 
w skórze). Może być stosowana przy każdym typie skóry, również wtedy, gdy skóra jest 
bardzo cienka i delikatna. Zabiegi nie powodują nadwrażliwości na słońce i mogą być 
stosowane przez cały rok.


Efekty

Efekty mikronakłuwania skóry widoczne są po pewnym czasie. Najlepsze rezultaty 
przynosi seria 4-6 zabiegów powtarzanych w odstępach co 2-4 tygodnie. Im bardziej 
zniszczona skóra, tym bardziej widoczne będą efekty zabiegów. Rezultatem serii 
zabiegów jest zwiększenie napięcia i elastyczności skóry, pogrubienie naskórka oraz 
poprawa jego funkcji. Zabiegi ujędrniają skórę, niwelują blizny potrądzikowe, redukują 
drobne zmarszczki i przebarwienia. Pogrubienie skóry i naskórka powoduje nie tylko 
redukcję zmarszczek, ale także to, że rozszerzone naczynka stają się mniej widoczne. 
Skóra odzyskuje zdrowy i młody wygląd.


Przeciwwskazania do mikronakłuwania: ciąża, okres karmienia piersią, choroba 
nowotworowa, niekontrolowana cukrzyca, terapia przeciwzakrzepowa, terapia 
kortykosteroidami, otwarte rany lub zmiany chorobowe skóry w miejscu, w którym 
wykonujemy zabieg, w tym aktywny trądzik i opryszczka.



