ZDROWIE I URODA

Mikronakłuwanie

dogłębna biorewitalizacja skóry

Idealny zabieg na sezon jesienno-zimowy

Mikronakłuwanie to bezpieczna i efektywna technika zabiegowa polegająca
na kontrolowanym uszkodzeniu skóry poprzez jej intensywne nakłuwanie
za pomocą cienkich sterylnych igieł.
Tekst: Klaudia Kluka, Instytut ANTIAGING

w szczególności trądzikowej, dojrzałej oraz borykającej z oznakami
fotostarzenia.
Wykorzystywany jest do redukowania różnego rodzaju blizn oraz
rozstępów i cellulitu. Wspomaga terapie związane z osłabieniem
i wypadaniem włosów.
Mikronakłuwanie poprawia jakość skóry: jej strukturę, jędrność,
elastyczność, a także koloryt. Wpływa na zniwelowanie powierzchownych zmarszczek i zapobiega ich pogłębianiu, niweluje przebarwienia oraz obkurcza gruczoły łojowe, tym samym ograniczając
nadprodukcję sebum.
Przebudowa i zagęszczenie skóry w obszarze poddanym mikronakłuwaniu trwa do kilku tygodni po zabiegu, wtedy też możemy
zaobserwować ostateczny/pożądany efekt.
Zalecane jest wykonanie serii zabiegów (od 3 do 6) w odstępach
co 3-6 tygodni, ale już po jednym zabiegu zauważymy znaczną
poprawę stanu skóry.
Zalecenia po zabiegu

Efektem powstałych nakłuć jest pobudzenie skóry do naturalnych
procesów regeneracji i odbudowy, w tym wytwarzania zwiększonej
ilości nowych włókien kolagenowych i elastynowych oraz kwasu
hialuronowego. Dodatkowo w trakcie zabiegu ułatwiona jest penetracja składników aktywnych w głąb skóry, co zapewnia skuteczniejsze działanie zastosowanych preparatów.
W zleżności od procedury zabiegowej i oczekiwań klienta zabieg
mikronakłuwania łączymy z koktajlem odpowiednio skomponowanym do rodzaju cery i jej indywidualnych potrzeb lub peelingiem
chemicznym w celu uzyskania intensywniejszej biorewitalizacji.
Substancje stosowane do zabiegów mikronakłuwania bogate są
w kwas hialuronowy, antyoksydanty, witaminy, aminokwasy oraz
peptydy.
Dla kogo przeznaczony jest zabieg
i jakich efektów możemy się spodziewać?
Mikronakłuwanie to zabieg przeciwstarzeniowy, liftingujący oraz
regenerujący skórę. Przeznaczony jest dla każdego rodzaju skóry,
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Po wykonaniu zabiegu skóra przez kilka dni może pozostawać
zaczerwieniona i wrażliwa na dotyk, a także delikatnie się łuszczyć.
Dla przyśpieszenia procesu naprawczego stosuje się kremy odbudowujące barierę ochronną skóry i delikatne preparaty myjące.
Należy również używać kremów ochronnych z filtrem SPF 50, żeby
zapobiegać powstawaniu przebarwień pozabiegowych.

artykuł sponsorowany

Klaudia Kluka, kosmetolog

Zabiegi mikronakłuwania w naszym gabinecie
W Instytucie Anti-Aging korzystamy z dwóch urządzeń do mikronakłuwania skóry. Są to najnowszy na rynku Dermapen 4.0, który
wykorzystuje technikę frakcyjnej mezoterapii mikroigłowej, oraz
Mesotherm – nim wykonujemy zabiegi radiofrekwencji mikroigłowej wykorzystującej dodatkowo działanie fali radiowej. Fala
radiowa powoduje podgrzanie tkanek, zwiększenie mikrokrążenia
skóry oraz skurczenie włókien kolagenowych, co daje natychmiastowy efekt napięcia oraz liftingu.
Zachęcamy do umówienia się do naszych specjalistów kosmetologów, którzy dobiorą odpowiedni do oczekiwań zabieg i zalecą
dedykowaną danemu rodzajowi cery pielęgnację.
Zabieg mikronakłuwania może być wykonywany bezpiecznie przez
cały rok!

Bielsko-Biała, ul. Polarna 15 /boczna ul. Filarowej/
Medycyna estetyczna tel.: 663 434 003
Medycyna przeciwstarzeniowa i rehabilitacja tel.: 600 909 616
e-mail: medycyna@instytut-antiaging.pl
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