ZABIEGI MEZOTERAPII MIKROIGŁOWEJ
Zabiegi MEZO to zabiegi kosmetyczne polegające na połączeniu mikronakłuwania skóry z pielęgnacją
aktywnymi preparatami anti-aging. Są odpowiednie do każdego typu skóry, szczególnie polecane do
skóry dojrzałej z wyraźnymi objawami starzenia się, takimi jak zmarszczki, pogorszenie owalu twarzy,
utrata młodzieńczej jędrności, elastyczności i kolorytu. Zabiegi MEZO są bezpieczne, skuteczne, dają
szybkie i spektakularne efekty.

DERMA FUSION PEN:
Jak działa mikronakłuwanie?
Pomimo braku widocznych oznak uszkodzenia skóry, pojedyncze mikronakłuwanie tworzy maleńką
rankę w skórze. Uszkodzenie jest tak mikroskopijnej skali, że nie można tego ani poczuć ani zobaczyć.
Tego typu mikrouszkodzenia regenerują się w naturalny sposób w procesie gojenia się skóry.
Pourazowa odpowiedź skóry na nakłuwanie to produkcja kolagenu i elastyny - kluczowego budulca
skóry. Nowe warstwy kolagenu
i elastyny powodują zwiększenie elastyczności i napięcia skóry,
wygładzenie zmarszczek i bruzd, młodzieńczy, świeży i promienny wygląd.
Innowacyjność Derma Fusion Pen’a:
 posiada wymienne końcówki (kartridże) zawierające 12 tytanowych, pozłacanych igieł
 sterylna i bezpieczna technologia - kartridże przeznaczone są do jednorazowego użytku
 możliwość zmiany długości nakłuwania podczas zabiegu w zakresie od 0,25mm do 2mm
 precyzyjna metoda nakłuwania-dotarcie do trudnodostępnych miejsc (kontur oczu i ust, nos)
Częstotliwość: zabiegu: 1 raz w miesiącu seria 3-6 zabiegów
Zabiegi mezoterapii wykonywane są z zastosowaniem preparatów aktywnych firmy YONELLE
MEDESTHETIC oraz firmy FUSION.
YONELLE MEDESTHETIC w swojej ofercie posiada wysokoskoncentrowane kosmeceutyki opracowane
w celu osiągnięcia szybkich i widocznych rezultatów poprawiających wygląd cery z objawami
starzenia. Są to najbardziej aktywne preparaty stanowiące serce zabiegów zapewniających
medestetyczne efekty. Zawierają dawkę czystego, aktywnego retinolu, transportowanego w głąb
skóry przez NANODYSKI (rewolucyjne nośniki w postaci krążków wypełnionych substancjami
aktywnymi, które pokonują aż 14 warstw komórek naskórka – to przełomowy sposób przenikania,
chroniony światowym patentem farmaceutycznym i kosmetycznym.
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RODZAJE AMPUŁEK:
 RETINOL INFUZYJNY 0,1% x 3,4 - ampułki polecane do cery dojrzałej, zmęczonej. Zapewniają
intensywną odnowę biologiczną, stymulację metabolizmu, poprawę kolorytu i odmłodzenie
wyglądu skóry.
Składniki aktywne:
 czysty retinol w NANODYSKACH
 wielko-, średnio-, i niskocząsteczkowy kwas hialuronowy
 glukonolakton
 tripeptyd-38 wytwarzanie kolagenu i innych białek strukturalnych
 fosfolipidy
PEPTYDY INFUZYJNE x 3 - polecane do skóry z objawami starzenia się w postaci zmarszczek w tym
mimicznych oraz z utratą jedrności i elastyczności.
Składniki aktywne:
 3 aktywne peptydy w NANODYSKACH
 Argirelina - rozluźnia napięcie mięśni będące przyczyną powstawania zmarszczek mimicznych
 glukonolakton
 wielko-, średnio-, i niskocząsteczkowy kwas hialuronowy
 ceramid 2
BIOLIFT INFUZYJNY – ampułki polecane do każdego typu cery z objawami zmęczenia i stresu, słabo
nawilżonej i wiotkiej. Spektakularne działanie liftingujące i naprężające widoczne natychmiast po
zastosowaniu ampułki.
Składniki aktywne:
 biologiczna woda bambusowa mająca zdolność hydroinfuzyjnego „wciągania” cząsteczek wody
do naskórka
 3 aktywne peptydy i kwas hialuronowy w NANODYSKACH
 proteinowa siateczka napinającą zewnętrzną powierzchnię skóry
Firma FUSION jest pionierem w dostarczaniu kompletnych oraz innowacyjnych rozwiązań nowej
generacji, które bezinwazyjnie, a także w widoczny i niezaprzeczalny sposób, wpływają na kwestie
zdrowotne oraz wizualne skóry. Preparaty są sterylne, o gradacji medycznej w 100% produkcji
francuskiej, posiadają certyfikację CE.
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Przykładowymi substancjami aktywnymi, stosowanymi do zabiegu jest:
 kwas hialuronowy 2,5% o małej masie cząsteczkowej
 koktajl F-XFC do skóry dojrzałej zawierający DMAE 0,5%, krzem organiczny 0,5%, roślinne
aminokwasy, karnityna, tauryna, glutation, kompleks witamin B,
 F-EYE CONTUR do zabiegów wokół oczu zawierający oligopeptydy, tetrapeptydy, chryzyna
(flawonoid), kwas hialuronowy o niskiej masie cząsteczkowej, krzem organiczny, ekstrakt z
ginkgo biloba i karczocha,
 20% witamina C oraz witaminy A i E.

ZABIEG ANTI-WRINKLE MEZO:
Zabieg marki YONELLE MEDESTHETIC. Intensywny zabieg przeciwzmarszczkowy. Zabieg do skóry
dojrzałej, z użyciem biozgodnych ze skórą składników aktywnych, które dzięki fazie zabiegu „mezo”
penetrują głęboko skórę. Polecany do skóry wymagającej bardzo silnej stymulacji do odbudowy. W
widoczny sposób wygładza skórę, redukuje zmarszczki, silnie ujędrnia, poprawiając jednocześnie
owal twarzy. Cera staję się dobrze napięta, pełna blasku i młodzieńczej witalności. Polecany również
panom.
Zabieg Derma Roller polega na bezpośrednim wprowadzeniu do skóry substancji aktywnych, przy
pomocy specjalnego Rollera. Roller to urządzenie wyposażone w ruchomy wałek z 540 cieniutkimi
igiełkami. Te cienkie i krótkie igiełki na dysku, gwarantują brak urazów i maksymalną efektywność
zabiegu. Urządzenie wykonuje mikrokanaliki, którymi do skóry dostarczane są odpowiednio dobrane
substancje aktywne: koktajle witaminowe, kwas hialuronowy, kofeina, krzemionka, L-karnityna.
Roller przeznaczony do zabiegów zarówno na twarz jak i ciało, jest tylko dla jednego klienta
i wystarcza do wykonania ok. 5-6 zabiegów.
Derma Roller tworzy 500.000 kanalików w przeciągu 10 minut aż do warstwy skóry właściwej, co
według badań medycznych pozwala na zwiększenie przenikania substancji aktywnych nawet
o 100.000 razy w porównaniu z aplikacją bezpośrednio na skórę. Działanie to powoduje
samoodnowę, pobudza skórę do intensywnej odnowy i regeneracji poprzez naturalną indukcję
kolagenu i elastyny.
Częstotliwość wykonania:
 twarz: 1 raz w miesiącu seria 4-6 zabiegów lub kuracja intensywna w serii 1 raz na 7-10 dni
Zabiegi mezoterapii wykonywane są z zastosowaniem preparatów aktywnych firmy YONELLE
MEDESTHETIC oraz firmy FUSION.
YONELLE MEDESTHETIC w swojej ofercie posiada wysokoskoncentrowane kosmeceutyki opracowane
w celu osiągnięcia szybkich i widocznych rezultatów poprawiających wygląd cery z objawami
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starzenia. Są to najbardziej aktywne preparaty stanowiące serce zabiegów zapewniających
medestetyczne efekty. Zawierają dawkę czystego, aktywnego retinolu, transportowanego w głąb
skóry przez NANODYSKI (rewolucyjne nośniki w postaci krążków wypełnionych substancjami
aktywnymi, które pokonują aż 14 warstw komórek naskórka – to przełomowy sposób przenikania,
chroniony światowym patentem farmaceutycznym i kosmetycznym.

RODZAJE AMPUŁEK:
 RETINOL INFUZYJNY 0,1% x 3,4 - ampułki polecane do cery dojrzałej, zmęczonej. Zapewniają
intensywną odnowę biologiczną, stymulację metabolizmu, poprawę kolorytu i odmłodzenie
wyglądu skóry.
Składniki aktywne:
 czysty retinol w NANODYSKACH
 wielko-, średnio-, i niskocząsteczkowy kwas hialuronowy
 glukonolakton
 tripeptyd-38 wytwarzanie kolagenu i innych białek strukturalnych
 fosfolipidy
PEPTYDY INFUZYJNE x 3 - polecane do skóry z objawami starzenia się w postaci zmarszczek w tym
mimicznych oraz z utratą jedrności i elastyczności.
Składniki aktywne:
 3 aktywne peptydy w NANODYSKACH
 Argirelina - rozluźnia napięcie mięśni będące przyczyną powstawania zmarszczek mimicznych
 glukonolakton
 wielko-, średnio-, i niskocząsteczkowy kwas hialuronowy
 ceramid 2
BIOLIFT INFUZYJNY – ampułki polecane do każdego typu cery z objawami zmęczenia i stresu, słabo
nawilżonej i wiotkiej. Spektakularne działanie liftingujące i naprężające widoczne natychmiast po
zastosowaniu ampułki.
Składniki aktywne:
 biologiczna woda bambusowa mająca zdolność hydroinfuzyjnego „wciągania” cząsteczek wody
do naskórka
 3 aktywne peptydy i kwas hialuronowy w NANODYSKACH
 proteinowa siateczka napinającą zewnętrzną powierzchnię skóry.
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ZABIEG ANTI-REDNESS MEZO:
Zabieg regenerujący i obkurczający naczynka marki YONELLE MEDESTHETIC dedykowany dla skór
dojrzałych. Dzięki zastosowaniu mikronakłuwania składniki aktywne zabiegu penetrują głęboko skórę,
wzmacniając i uelastyczniając ścianki naczyń krwionośnych. W efekcie zabieg bardzo wyraźnie
poprawia wygląd i komfort skóry dojrzałej i nadreaktywnej, z widoczną kruchością naczynek
i tendencją do ich rozszerzania. Wprowadzone po fazie „mezo” składniki aktywne, takie jak: eskulina,
hesperydyna, rutyna, ruskogenina, heparynopodobny ekstrakt z alg, kwas hialuronowy i pozostałe
preparaty tego zabiegu gwarantują długofalowy efekt zmniejszenia zaczerwienienia skóry, jej
rozjaśnienie i wygładzenie. Zabieg polecany szczególnie osobom z widocznymi rozszerzonymi
naczynkami i skłonnością do zaczerwienień.
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