Intensywna regeneracja skóry twarzy
Intensywna regeneracja to działania, których celem jest naturalna, kolagenowa przebudowa skóry.
Najczęściej wykorzystuje się do tego światło lasera, radiofrekwencję lub preparaty ze składnikami
leczniczymi i odżywczymi, podawane poprzez bardzo małe wkłucia pod wierzchnią warstwę naskórka.

Warianty usługi:
Naturalny bioremodeling skóry
Pielęgnacja przeciwzmarszczkowa
Intensywna regeneracja skóry, mezoterapia igłowa
Zabiegi małoinwazyjne
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Naturalny bioremodeling skóry
Bioremodeling to nowość na polskim rynku zabiegów
medycyny

estetycznej

i

KOSZT:

1300 zł

przeciwstarzeniowej. Wykorzystywane preparaty do
bioremodelingu, przywracają utracone w procesie
starzenia parametry skóry. Podany drogą iniekcji nie tylko
pielęgnuje cerę, ale cofa skutki starzenia oraz napina i
ujędrnia skórę, przywracając jej utracone usieciowanie
włókien kolagenowych. Policzki podnoszą się, owal twarzy

CZAS:

20 min
OBSZAR:

twarz, szyja, dekolt

napina, a kontur wyostrza. Skóra jest nawilżona,

ZNIECZULENIE:

wygładzona i napięta, a zmarszczki wypełnione. Preparat

ew. maść

podaje się za pomocą kilku wstrzyknięć w wybrane partie
twarzy, dzięki czemu zabieg ten jest krótszy i bardziej

LICZBA ZABIEGÓW:

komfortowy niż mezoterapia. Profhilo to jeden z grupy

1-2

polecanych preparatów. Jest całkowicie naturalny, nie
zawiera żadnych chemicznych czynników sieciujących

ODSTĘPY POMIĘDZY ZABIEGAMI:

BDDE

4 tygodnie

ani

emulgatorów

i

zagęstników

karboksymetylocelulozy, dzięki czemu pozostaje obojętny
ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:

alergicznie.

1

Usługa dokonywana w:
Klinika Estetyki budynek Marriott
Szpital LUX MED Puławska

Pielęgnacja przeciwzmarszczkowa
Zabieg

jest

wykonywany

produktami

wysokocząsteczkowego kwasu hialuronowego i kompleksu
aminokwasów,

przeznaczonymi

do

KOSZT:

1000-1300 zł

głębokiej

biorewitalizacji skóry, podawanymi w formie mezoterapii
igłowej. Kompozycja składników aktywnych niezwykle
szybko i efektywnie regeneruje skórę. Zabieg stanowi
doskonałe uzupełnienie innych terapii. Jalupro to
połączenie aminokwasów: glicyny, proliny, leucyny, lizyny

CZAS:

40 min
OBSZAR:

twarz, szyja, dekolt
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oraz kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy i kompleks
aminokwasowy skutecznie odżywia ﬁbroblasty i wspomaga
ﬁzjologiczną

syntezę

kolagenu.

W

pielęgnacji

ZNIECZULENIE:

ew. maść

przeciwzmarszczkowej stosujemy z powodzeniem również
inne preparaty jak: Cytocare, Restylane, kolagen Linerase.
W każdym przypadku preparat jest dobierany
indywidualnie do potrzeb i stanu skóry Pacjenta. Wszystkie
zabiegi mezoterapii igłowej wymagają cykliczności,
minimum

trzech

zabiegów

w

odstępach

kilkutygodniowych.

Usługa dokonywana w:
Klinika Estetyki budynek Marriott
Szpital LUX MED Puławska

Intensywna regeneracja skóry, mezoterapia igłowa
Mezoterapia igłowa polega na wstrzykiwaniu substancji
aktywnych o działaniu leczniczym, regeneracyjnym i

KOSZT:

400-1300 zł

przeciwstarzeniowym (koktajli witaminowych, peptydów i
aminokwasów) w wybrane partie ciała. Sprawdza się
doskonale nie tylko w przypadku delikatnej i odwodnionej
skóry – rezultaty widoczne są także na skórze dojrzałej i
tracącej sprężystość. Znakomicie poprawia jej kondycję i w
naturalny sposób redukuje zmarszczki. Wykorzystanie

CZAS:

30 min
OBSZAR:

twarz i ciało

czynnika ﬁzycznego (nakłuwania) i farmakologicznego

ZNIECZULENIE:

(wybrana substancja, którą wprowadzamy) sprawia, że

ew. maść

skóra staje się nawilżona, ujędrniona i pełna blasku.
W mezoterapii igłowej wykorzystywane są preparaty na

CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:

50 min

bazie nieusieciowanego kwasu hialuronowego i
aminokwasów, np. Cytocare, na bazie częściowo
usieciowanego kwasu hialuronowego np Restylane
Skinboosters, kolagen naturalny np. Linerase, osocze

Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

22 469 12 29

3

estetyka.luxmed.pl

bogatopłytkowe.

ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:

Celem zabiegu jest poprawa jędrności i gęstości skóry

1

twarzy i ciała, redukcja cellulitu oraz zatrzymanie procesu
łysienia. Jest to także doskonałe rozwiązanie dla osób,
które walczą z przebarwieniami. Biopeptydy hamują
wytwarzanie melaniny przez melanocyty, dzięki czemu
cera ma równy koloryt i promienny wygląd.
Poza drobnym zaczerwienieniem nie ma on skutków
ubocznych, dzięki czemu jest chętnie wybierany zarówno
przez Panów, jak i Panie.
Wykorzystując do mezoterapii produkt Cytocare S line, z
dwoma aktywnymi składnikami antyoksydacyjnymi,
można zabezpieczyć skórę twarzy przed działaniem
promieni słonecznych i wyposażyć ją w naturalny ﬁltr
ochronny.
Rodzajem mezoterapii mikroigłowej jest też dermapen.

Usługa dokonywana w:
Klinika Estetyki budynek Marriott
Szpital LUX MED Puławska

Zabiegi małoinwazyjne
Wśród sposobów intensywnej regeneracji skóry szczególną
skutecznością cieszą się zabiegi laserowe (Pearl lub

CZAS:

30 min

Genesis), które oddziaływują temperaturą na skórę
właściwą, wymuszając jej przebudowę kolagenową.
Zabiegi w zależności od rodzaju lasera są wykonywane w

LICZBA ZABIEGÓW:

2-4

znieczuleniu miejscowym w postaci maści. Alternatywą dla
lasera jest radiofrekwencja mikroigłowa Scarlet RF,
stanowiąca połączenie terapii prądem z metodą
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mikrouszkodzeń naskórka. W nowoczesnej medycynie
przeciwstarzeniowej wykorzystuje się również osocze
bogatopłytkowe, uzyskiwane z krwi żylnej Pacjenta.

CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:

60 min

Usługa dokonywana w:
Klinika Estetyki budynek Marriott
Szpital LUX MED Puławska

Jak przygotować się do zabiegu?
Sposób przygotowania do zabiegu zależy od rodzaju zastosowanej terapii. Podczas konsultacji
kwaliﬁkacyjnej lekarz oceni stan skóry i wskaże najbardziej odpowiednią procedurę. Oferując szeroki
wachlarz usług, możemy dobrać zabieg bezpieczny i skuteczny w danym przypadku klinicznym.

WSKAZANIA
Wskazaniem do zabiegu jest widoczna wiotkość skóry twarzy, spadek napięcia skóry w okolicy
żuchwy i policzków.

PRZECIWWSKAZANIA
Zabiegom laserowym nie powinny poddawać się osoby, które chorują na bielactwo, łuszczycę,
wykazują duże skłonności do powstawania bliznowców, stosują tetracykliny lub inne leki
światłouczulające, u których w okolicy zabiegowej występuje stan zapalny lub aktywna infekcja
wirusowa bądź bakteryjna. Jeśli masz implanty elektroniczne/metalowe, w tym implanty
stomatologiczne, pamiętaj, by przed zabiegiem poinformować o tym fakcie lekarza.
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