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NOWOŚĆ !!!
W BURSZTYNOWYM SPA

MEZOTERAPIA IGŁOWA SKÓRY GŁOWY
Piękne włosy to efekt zadbanej, zdrowej i odżywionej skóry
głowy. Jeśli chcesz mieć je długie, mocne i błyszczące,
to zacznij pielęgnację od skóry głowy. Jednym
z najskuteczniejszych zabiegów na wypadające włosy jest:

MEZOTERAPIA IGŁOWA SKÓRY GŁOWY
Zabieg ten może być stosowany zarówno w celu powstrzymania aktywnej utraty
włosów, jak i w postępowaniu profilaktycznym. W trakcie zabiegu podajemy substancje
pobudzające wzrost i hamujące łysienie. Zestaw dobierany jest indywidualnie
do potrzeb. Wprowadzanie wprost do mieszków substancji aktywnych powoduje,
że następuje regeneracja i wzmocnienie struktury włosa oraz jego odbudowa.
Mezoterapia igłowa skóry głowy gwarantuje szybkie i widoczne efekty rewitalizacyjne,
co wpływa na doskonałe samopoczucie i poprawę komfortu życia.

WSKAZANIA DO ZABIEGU
•
•
•
•
•
•
•
•

wypadanie włosów spowodowane:
zmianami hormonalnymi,
nieprawidłowym odżywianiem się,
ciążą i laktacją,
nadmierną ekspozycją na słońce,
stresem,
łysienie typu męskiego,
łysienie plackowate.

CO UZYSKASZ
•
•
•
•
•

pobudzenie cebulek włosów
odrastanie włosów
zahamowanie procesu wypadania włosów
polepszenie ukrwienia skóry głowy
widoczną regenerację struktury włosa

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW
Mezoterapia skóry głowy powinna odbywać się w postaci 6 zabiegów
przeprowadzanych co 2 tygodnie. Następnie organizowana jest sesja
przypominająca, na którą składają się 4 zabiegi raz w miesiącu.
Mezoterapia włosów to zabieg całkowicie bezpieczny. Właściwie każdy,
kto ma problem z nadmiernym wypadaniem włosów może z niego
skorzystać. Trzeba jednak wiedzieć, że istnieje kilka przeciwwskazań,
które dyskwalifikują z wykonania zabiegu.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU:
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ciąża
karmienie piersią
czas menstruacji
gorączka
choroby nowotworowe;
przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych
skłonność do powstawania zakrzepów
cukrzyca
alergia
stany zapalne skóry;
infekcje skórne

PRZED ZABIEGIEM
•

•

2 dni przed zabiegiem nie należy przyjmować leków obniżających
krzepliwość krwi np. Aspiryny, ponieważ zwiększa to ryzyko
wystąpienia siniaków
jeżeli skóra jest bardzo podatna na zasinienia polecamy stosowanie
maści z witaminą K na kilka dni przed przystąpieniem do zabiegu

PIELĘGNACJA SKÓRY GŁOWY PO ZABIEGU
•
•
•
•

nie korzystać z sauny oraz z solarium
nie myć głowy po zabiegu przez 24 godziny
unikać używek; alkohol, papierosy
nie wystawiać skóry głowy na bezpośredni kontakt ze słońcem

