DermaPen 2 in1 mezoterápia
Kollagén indukció és hatóanyag bevitel egy lépésben a bőr
fiatalításáért
Mi is az a DermaPen?
A DermaPen egy gépesített tűs készülék, melynek kezelőfejében apró tűk találhatóak. A tűk
szúrási mélysége 0,25 és 2,5 mm között állítható, a kezelendő bőrfelületnek megfelelően
lehet beállítani a tűhosszúságot és a szúrási sebességet. A DermaPen mikrotűi függőleges
csatornákat nyitnak meg, így csökkentve a minimális szöveti sérülés kockázatát, valamint
támogatja a hatóanyagok mélyebbre jutását. Valamint a bőr regenerációja során, a
mikrosérülések begyógyítása közben a szövetek kollagént termelnek, így létre hozva egy
feszesebb, egységesebb, kontúrosabb bőrképet.

Hogyan hat?
Bőrünkben lévő kollagén a felelős bőrünk rugalmasságáért, azonban idővel a
kollagéntermelés lecsökken és annak vízmegkötő képessége is folyamatosan csökken.
Kialakulnak a szarkalábak, ráncok és a bőr petyhüdtté válik. A kollagén indukciós terápia
egy olyan eljárás, melynek során tűszúrással mikro sebeket ejtünk a bőrön, mely sebek
immunválaszt követelnek a bőrtől és beindítják sebgyógyító folyamatait. Ennek
következtében a bőrben található fibroblaszt sejtcsoport a bőr alkotóelemeit kezdi el
termelni annak érdekében, hogy begyógyítsa a mikro sérüléseket és így egyik hatása az
lesz, hogy jelentősen (3-400%-kal) fokozódik a bőr kollagén termelődése. A kollagén
állomány újraépül, nő a kollagén háló rugalmassága, a kötőszövet vastagsága,
rugalmassága, tömörsége. Eredménye, hogy a ráncok simulnak, a tág pórusok
összeszűkülnek, a hegek feltöltődnek. A kezelés következtében milliónyi mikro csatorna
keletkezik, melyeken optimálisan lehet hatóanyag koncentrátumokat bejuttatni. Az orvosi
tisztaságú hatóanyagokat bőrtípusnak, kezelési célnak megfelelően lehet keverni és az
adott problémára optimalizálni.
Milyen gyakran szükséges?
A DermaPen kezelést célszerű kúraszerűen alkalmazni, mivel, így igazán látványos és
egyben tartós eredményeket tudunk elérni. Ezen felül érdemes évente legalább egyszer
egy kezelés sorozatot igénybe venni, mellyel nagyon jól fenntarthatók a már korábban elért
eredmények. Egy kúra 4-6 alkalomból áll és hetente/két hetente 1 kezelést ajánlunk

A kezelés ára alkalmanként 16.500 Ft vagy 5 alkalmas kúrában
egyösszegben 80.000 Ft

Mire nyújt megoldást?
A bőröregedésének megelőzésére: arc, nyak, kéz, dekoltázs területein. A bőr feszességének
és rugalmasságának fokozására (mély ráncok eltüntetésére, halványítására) hidratálás
fenntartásához. Pigmentfoltok, májfoltok halványítására. Aknék, atrofiás és műtéti hegek
valamint tág pórusok kezelésére.
Mi a kezelés előnye?
Látható, érzékelhető javulás a kezelést követő pár napon belül, már az első kezelés
alkalmával. Nincs ismert mellékhatása, rövid gyógyulási idő (fél-egy nap), nincs maradandó
sérülés vagy heg. A kezelés során kíváló minőségű, orvosi tisztaságú és nagy koncentrációjú
hatóanyagot juttatunk a bőrbe, minden bőrtípuson alkalmazható.
Kezelés menete
A kezelés a bőr alapos letisztításával kezdődik, majd enzimes peelinggel az elszarusodott
sejteket leradírozzuk. Ezt követi a bőr tonizálása, majd érzéstelenítése. DermaPen tűs kezelés
hatóanyagbevitellel a kezelendő problémának megfelelően. Ismételten fertőtlenítjük és
tonizáljuk a bőrt. Végül a bőrt nyugtatjuk, hidratáljuk és fényvédő krémmel bekenjük. Majd
házi ápolási tanácsokkal látjuk el kedves vendégeinket!
A DermaPen kezelés ellenjavallatai:
bőrgyógyászati elváltozások, aktív bőrfertőzés, friss sebek, tetoválás, Herpes simplex,
gyulladásos folyamatok, lázas állapot, nyílt sérülések, vérzékenység, nagyon vékony,
nagyon érzékeny bőr, napégés, terhesség, szoptatás, pacemaker, epilepszia, Lidocain
érzékenység, bizonyos gyógyszerek szedése pl: Cortizon, Roaccutan, kemoterápiás kezelés,
műtétek után 40 nappal, botox kezelés után is, illetve a botox-al kezelet felületen soha.
A kezeléshez Beleegyező Nyilatkozat aláírása szükséges!

