mezoterapia

lifting

trądzik mikrodermabrazja

kwas hialuronowy blizny

cellulit

anti aging
przebarwienia

Medycyna estetyczna w WARMIA PARK to głównie zabiegi
skierowane na profilaktykę starzenia się skóry. Mówiąc ogólnie drobne, nieinwazyjne zabiegi mają odmłodzić naszą skórę,
pozbyć się zmarszczek czy poprawić drobne defekty estetyczne,
które wpływają negatywnie na naszą samoocenę. Gałąź ta
zajmować się będzie tworzeniem i odtwarzaniem równowagi
psychofizycznej człowieka.

Mezoterapia igłowa
Twarz
Twarz, szyja
Twarz, szyja, dekolt
Oczy
Szyja
Pośladki
Udo
Skóra głowy
Pośladki, uda

Mikrodermabrazja
500 zł
600 zł
700 zł
300 zł
300 zł
500 zł
500 zł
500 zł
1.350 zł

Cena:

Do zabiegu pielęgnacyjnego

Mikrodermabrazja + regeneracja
z zastosowaniem mikroprądów
zewnętrznych MLM + laser
biostymulacyjny
Cena:
350 zł

Szybki lifting „Fitness na twarz”
Cena: 350 zł
Zabieg silnie stymulujący, rozświetlająco – wybielający
Cena: 290 zł
Rosacea Peel
Cena:

280 zł

180 zł
130 zł

Mezoterapia igłowa
co to takiego?
Mezoterapia to niechirurgiczny sposób poprawiania wyglądu skóry i niwelowania skutków
jej starzenia.

dla kogo?
• profilaktyka przeciwstarzeniowa (wydłużanie młodości) – zapobieganie trwałym
uszkodzeniom skóry
• oznaki starzenia się skóry twarzy (także okolicy oczu), szyi i dekoltu – pobudzenie
metabolizmu komórek skóry, zwiększenie syntezy kolagenu i elastyny, spłycenie
zmarszczek, poprawa elastyczności i jędrności skóry
• skóra szara, zmęczona, odwodniona, zniszczona działaniem słońca – poprawa
nawilżenia i rewitalizacja skóry
• zwiotczenia skóry grzbietów rąk i pozostałych partii ciała – poprawa
elastyczności i napięcia skóry
• rozstępy – to jedna z najskuteczniejszych metod likwidacji rozstępów, także tych
w fazie zanikowej (białe rozstępy) – wprowadzanie substancji odbudowujących
uszkodzenia skóry bezpośrednio w ubytek
• cellulit – poprawa mikrokrążenia oraz przyspieszenie procesów lipolizy (spalania
tłuszczów)
• blizny potrądzikowe i pourazowe – odbudowa włókien kolagenowych
• wzmocnienie osłabionych cebulek włosowych i zahamowanie nadmiernego
wypadania włosów

na czym to polega?
Mezoterapia igłowa polega na aplikowaniu w skórę małych dawek substancji odżywczych
i leczniczych w miejsca zmienione chorobowo za pomocą mikronakłuć. Dzięki temu
wnikają one do głębokich warstw – skóry właściwej lub tkanki podskórnej – na głębokość
około 0,5 - 4 mm. Pokonywanie barier naskórka pozwala na wtłoczenie substancji głębiej,
tak, by uzyskane efekty były jak najszybsze i najbardziej spektakularne.
W naszym przypadku zabieg wykonywany jest za pomocą specjalnego aparatu
(„pistoletu”), który zapewnia jednakowe podanie preparatu.

jak substancje wnikają w skórę?
Główną rolą naskórka, jako najbardziej zewnętrznej części skóry, jest ochrona głębszych
warstw przed przenikaniem substancji szkodliwych. Jest to możliwe dzięki wytworzeniu
szeregu mechanizmów obronnych, jak m.in. keratynizacja, czyli proces całkowitej
wymiany komórek naskórka. Jednak to, co ma zapewnić wymianę uszkodzonych
komórek na komórki nowe stanowi poważny problem dla przenikania substancji
aktywnych zawartych w kosmetykach. Udowodniono, że wyłącznie około 0,3%
związków dostarczanych z zewnątrz (np. w kremie), może przeniknąć do skóry
przez warstwę naskórka. Dlatego też podjęto próby wtłaczania ważnych dla skóry
substancji w inny sposób. Jedną z propozycji jest mezoterapia.

Mikrodermabrazja
co to takiego?
Metoda stosowana w dermatologii i kosmetologii służąca poprawie wyglądu skóry twarzy.

dla kogo?
Wskazania to m.in.: łojotok, rozszerzone pory, trądzik zaskórnikowy, blizny potrądzikowe,
przebarwienia, płytkie zmarszczki, rogowacenie okołomieszkowe, rozstępy, rogowacenie
starcze, fotostarzenie, leczenie podtrzymujące trądziku, skóra wiotczejąca, szara,
pozbawiona blasku.

dla jakiej skóry?
wrażliwej, z niedoskonałościami, zanieczyszczeniami i nadmiarem sebum, szorstkiej
i o szarym kolorycie, pozbawionej blasku i energii, z drobnymi zmarszczkami i oznakami
zmęczenia, o obniżonej jędrności i napięciu

nasz zabieg...
odblokowuje pory i zapobiega powstawaniu zaskórników, głęboko oczyszcza, wygładza
powierzchnię skóry, redukuje niedoskonałości i przywraca zdrowy koloryt. Dodatkowo
rozświetla, dodaje blasku i energii. Eliminuje oznaki zmęczenia, stresu i życia w szybkim
tempie. Stymuluje odnowę i wygładza zmarszczki mimiczne. Przywraca promienny
i wypoczęty wygląd.

na czym to polega?
Na mechanicznym ścieraniu powierzchownych warstw naskórka za pomocą specjalnego
urządzenia wyposażonego w szlachetny korund kosmetyczny (tlenek glinu). W ten sposób
umiarkowanie usuwamy (ścieramy) martwą warstwę naskórka dzięki czemu w jego
podstawowej warstwie dochodzi do wzmożonej produkcji nowych komórek wypychanych
do góry. Złuszczanie jest stopniowe i równomierne dlatego nie ma niebezpieczeństwa
powstania blizn.

Mikrodermabrazja + regeneracja z zastosowaniem
mikroprądów zewnętrznych MLM
+ laser biostymalacyjny
Co to takiego? Jak wygląda zabieg?
Regeneracja z zastosowaniem mikroprądów to terapeutyczny program wykorzystujący
mikroprądy Lotti (MLM). Powoduje silną aktywację lokalnego metabolizmu.
Połączenie mikroprądów MLM z laserem wywołuje w skórze kontrolowaną reakcję
zapalną, która powoduje rozmnażanie się fibroblastów (komórki skóry mające zdolność
do podziałów) syntetyzujących kolagen i elastynę (odpowiedzialne za elastyczność skóry).
Dzięki temu kolagen nie jest wprowadzany sztucznie, lecz wytwarza go sam organizm.
Wykorzystanie lasera biostymulacyjnego nie powoduje ścierania naskórka i nie wywołuje
ryzyka zakażenia.

Dla kogo?
Zabieg daje efekt odmłodzenia i przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu się skóry,
spowodowanym czynnikami zewnętrznymi oraz zanikającą z wiekiem syntezą kolagenu
i elastyny.
Dodatkowo powoduje wzrost elastycznego napięcia skóry i mięśni, dotlenienie
i pojędrnianie tkanek, pobudzanie produkcji i białek komórkowych, zrównoważenie
miejscowego metabolizmu, poprawa funkcjonalności błony.

Szybki lifting „Fitness na twarz”
co to takiego?
To szybki lifting twarzy połączony z głębokim nawilżeniem.

dla kogo?
Polecany do skóry ze zmarszczkami grawitacyjnymi i mimicznymi. Doskonały do
szybkiego podniesienia owalu twarzy. Amino peptydy długo utrzymują stan liftingu.

dla jakiej skóry?
wrażliwej, o obniżonej gęstość i napięciu, z opadającym owalem twarzy, utrwalonymi
zmarszczkami

nasz zabieg ...
modeluje owal i odmładza rysy twarzy. Intensywnie nawilża i odżywia skórę. Przywraca
gęstość i poprawia napięcie. Spłyca zmarszczki i bruzdy oraz opóźnia powstawanie
nowych. Wygładza, zapewnia komfort i wypoczęty wygląd.

na czym to polega?
Główną część zabiegu poprzedza wstępne przygotowanie twarzy przy użyciu cleansera
z enzymem z dyni. Następnie aplikuje się piling enzymatyczny, który w trakcie masowania
tworzy delikatne grudki, których zadaniem jest zwiększenie wygładzenia skóry. Kolejny
etap zabiegu to wygładzający, nawilżający i odświeżający 20% kwas mlekowy. Serum
peptydowe w połączeniu maseczką anty age i aktywatorem tworzą maskę, która jest
główną częścią zabiegu. Zakończenie zabiegu to krem intensywnie nawilżający
i liftingujący z trójpeptydami.

Zabieg silnie stymulujący, rozświetlająco–wybielający

co to takiego?
Zabieg na twarz o działaniu rozjaśniającym plamy pigmentacyjne, dogłębnie nawilżający
i odżywiający, przywracający młodszy wygląd.

dla kogo?
Zabieg doskonały dla skóry z oznakami fotostarzenia. Dobrane preparaty powodują
zwiększenie przepływu krwi, limfy oraz zwiększają dostawę tlenu do komórek. Rozjaśnia
cerę i redukuje przebarwienia. Zabieg wyraźnie wybiela skórę.

dla jakiej skóry?
wrażliwej, pozbawionej blasku i energii, z drobnymi zmarszczkami i oznakami zmęczenia,
o szarym kolorycie skóry

nasz zabieg...
rozjaśnia i wygładza skórę. Dogłębnie nawilża i odżywia. Pozostawia skórę odnowioną
i wygładzoną.
Rozświetla, dodaje blasku i energii. Eliminuje oznaki zmęczenia, stresu i życia w szybkim
tempie. Stymuluje odnowę i wygładza zmarszczki mimiczne. Przywraca promienny,
wypoczęty wygląd i zdrowy koloryt.

na czym to polega?
Twarz zostaje oczyszczona przy użyciu cleansera z dyni. Tak oczyszczona skóra twarzy
poddana jest tonizacji przy użyciu melanin supresant wspomagającego rozjaśnianie,
zawierającego ekstrakt ze stokrotki, kwas mlekowy, fotoprotektor oraz czynniki
zapobiegające przebarwieniom. H2O2 w połączeniu z wybielającym enzymem z papai
i kwasami tworzy mieszankę którą aplikujemy na twarz. Po wyschnięciu aplikujemy serum
ze skoncentrowaną witaminą C 20 %. Tak przygotowana skora gotowa jest do przyjęcia
maski, która daję głębokie nawilżenie i odżywienie. Doskonała do każdego rodzaju skóry.
Zawiera miód, kapsaicyne z papryki, ekstrakt z kwiatu wiesiołka oraz antyoksydanty
w formie karetenoidów. Zabieg kończy czynnik wzrostu komórek fibroblastów czyli
rh-oligopeptyd-1 (EGF).

Rosacea Peel

co to takiego?
Zabieg na twarz dla bardzo wrażliwej skóry naczynkowej na bazie ekstraktu z hibiskusa,
zielonej herbaty, z retinolem i kwasem salicylowym.

dla jakiej skóry?
wrażliwej, z rozszerzonymi naczynkami, zaczerwienionej, o obniżonej elastyczności

nasz zabieg ...
jest skoncentrowany na regeneracji skóry wrażliwej, redukcji naczynek, problemie
trądziku różowatego. Ma działanie antybakteryjne i delikatnie złuszczające, wygładza
skórę i pozostawia ją w dobrej kondycji. Uszczelnia naczynka krwionośne i zmniejsza ich
wrażliwość na czynniki zewnętrzne. Łagodzi rumień i zaczerwienienia. Wycisza skórę
i przywraca komfort.

na czym to polega?
Twarz zostaje oczyszczona przy użyciu cleansera z dyni. Następnie równomiernie
rozprowadzane jest serum przyspieszające regenerację. Właściwy etap to aplikacja
dwóch substancji aktywnych tj. kremu z kwasem salicylowym i ekstraktu z hibiskusa
(opcjonalnie stosuje się ekstrakt z retinolu).
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