
  

1.Mezoterapia bezigłowa  jest alternatywą dla zabiegów tradycyjnej mezoterapii 

igłowej.Czynnikiem 

wprowadzającym koktajl w głąb skóry jest w niej impuls prądu elektrycznego.Preparat leczniczy 

naniesiony na skórę wprowadzany jest drogą transdermalną przy użyciu głowicy połączonej ze 

zródłem prądu. 

Zabieg mezoterapii tylko w niewielkim stopniu przekracza progową wrażliwość skóry i nie 

powodujejej uszkodzenia. 

 

 

 

2.Proste równanie 

 Mezoterapia bezigłowa  = Ultradżwięki( fonoforeza) + prąd ( jonoforeza) 
 

Substancja aktywna wprowadzana za pomocą ultrafonoforezy (UD) i jonoforezy (elektroterapia). 

Na tkankę wpływają  również czynniki fizyczne i tu : 

 związane z działaniem fali ultradżwiękowej 

 - prądu stałego lub unipolarnego ośredniej częstotliwości 

 - substancji leczniczej 

 

Połączenie jonoforezy i fonoforezy powoduje głębszą penetrację leku i jego głębsze stężenie w 

obszarze. 

 

 

3.Preparaty 
 

Koktajle zabiegowe do mezoterapii bezigłowej jako bazę głównie zawierają kwas hialuronowy + 

witaminy + krzemionka organiczna, substancje ujędrniające i rewitalizujące. 

 

Łysienie- preparaty do owłosionej skóry głowy to substancje 

mineralne,witaminowe,przeciwzapalne( jeżeli jest tego potrzeba). 

 

Cellulit - kofeina,fonzylane,mezokaina 

antystarzeniowe-  Kolagen „U źródeł życia” produkcji Hebe 

przebarwienia – preparaty o działaniu hipopigmentacyjnym 

trądzik pospolity-substancje regulujące wydzielanie sebum 

teleangiektazje- rutyna,kasztanowiec,vit.C,asian Centella,arnika 

trądzik różowaty-  Kwas hialuronowy „Źródło odnowy” produkcji Hebe , vit.PP, 

nadwaga- substancje o działaniu wyszczuplajacym- L-carnityna,koffeina,wyciąg z karczocha 

 

 

4. cele zabiegu: 

 
 1. Zapobieganie procesowi starzenia się skóry 

 zmarszczki 

 zwiotczenie mięśni 

 zcieńczenie się skóry 

-zwiększa odporność skóry 

-polepsza ukrwienie 

-odzywienie i pobudzenie metabolizmu tkankowego 

 



 2. Hamowanie wypadaniu włosów 

-poprawa odżywienia włosów 

-hamowanie ich wypadaniu 

 

3 Przeciw cellulitowo 

-spalanie tkanki tłuszczowej 

-rozszerza naczynia krwionośne 

-dynamizowanie krążenia 

-uwalniają tłuszcze z komórek 

-pobudza regenerację tkanki łącznej 

-wyszczuplenie poddanych zabiegiem partii ciała 

 

4.Przebarwienia 

-środki odbarwiające 

-spowolnienie syntezy melaniny 

-hamowanie tyrozyny 

- hamowanie tworzenia metanosomów 

 

 

5.Trądzik pospolity 

-normalizację wydzielania sebum 

-poprawa ukrwienia 

-nawilżenie skóry 

 

6.Blizny 

-środki działające zmniękczająco 

 

7.Trądzik różowaty 

Tylko profilaktycznie ( W fazie zaostrzonej z wykwitami grudkowa-krostkowymi większość 

zabiegów kosmetycznych jest przeciwskazaniem,od II stopnia tylko z konsultacją lekarza ) 

 likwitacja pozszerzonych naczyń krwionośnych 

 wyciszające rumień 

 odnowa płaszcza hydro-lipidowego 

  

8.Nadwaga 

 pobudzą mikrokrążenie 

 rozkład 3-glicerydów 

 przeciwobrzękowe 

 wyszczupla 

 modeluje sylwetkę 

  

9.Skóra twarzy 

 nawilżenie skóry 

 ujędrnienie 

 pobudzenie produkcji kolagenu i elastyny 

 stymulują metabolizm komórek skóry 

10. Dotlenienie dla cer zatrutą nikotyną 

11.Cera zniszczona nadmierną ekspozycją na słońce i solarium 

12. Zniszczona szkodliwymi czynnikami powietrza 

13 dekold 

 

5.przeciwskazania do mezoterapii 



� jak w waszy skrypcie 

 

6. Metodyka zabiegu 

na twarz 

 

na skórą nakładamy koktajl zabiegowy 

żel sprzegajacy 

zamykamy obwód opaską lub blachą 

głowice okrągłą płaską 

 dobieramy  mA do odczuć klientki 

robimy ruchy okrągłe po mięśniach 

po upływie czasu 20 minut 

 zmieniamy na małą głowicę 

dobieramy mA 

opracowujemy 10 lub 20 min po mięśniach 

czas się konczy 

 

 


