Přístrojové omlazení pleti


odstraňuje vrásky, pigmentaci



zlepšuje elasticitu pokožky



zmírňuje jizvy, strie



léčí akné, kuperózu, rozaceu, záněty



podporuje růst vlasů



regeneruje pokožku

Mezo–needling terapie
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„Stárněte později“

MEZO-NEEDLING TERAPIE
Přístrojové omlazení pleti od německé firmy Purebeau
V rámci nové generace kosmetických a lékařských metod přichází do České
republiky technika mezo–needling terapie. Tato převratná metoda v boji proti
stárnutí pokožky vyplňuje mezeru mezi kosmetickými salóny, estetickou chirurgií
a dermatologií. Nahrazuje invazivní zákroky jako injekční odstranění vrásek
nebo operativní lifting obličeje bez skalpelu. Mezo–needling terapie je dnes
s oblibou využívána po celém světě k odstranění různých typů jizev,
pigmentových skvrn, strií a vrásek v různých hloubkách a délkách.
Jedná se o inovativní ošetření, které aktivuje v pokožce tvorbu vlastního kolagenu
a elastinu s dlouhodobým účinkem a spouští kaskádu omlazujících procesů v kůži.

Čas se bohužel zastavit nedá, ale projevy stárnutí ano. Nejsou to jenom výrobky, ale i
nové metody, jak proti postupujícímu času bojovat a nedovolit mu, aby na nás
zanechával neblahé stopy. Biologický věk odráží celý životní styl, kterým žijeme. To, co
jíme, jak trávíme volný čas, ale i to v jaké psychické pohodě jsme. To vše se odráží na
našem vzhledu.

K čemu se mezo-needling používá?


zlepšuje elasticitu pokožky tvorbou vlastního kolagenu (dochází k vyhlazení
jemných linií a vrásek, zmenšení pórů), dodává pleti potřebnou hydrataci



snížení hloubky velkých vrásek - stárnoucí pokožka ztrácí pružnost, pevnost a
začínají se tvořit drobné vrásky, které se postupně prohlubují. Tyto změny jsou
způsobeny snižující se funkcí kožní vazivové tkáně. Mezo- needling umožňuje
redukovat a zpomalovat proces stárnutí pleti, zlepšit kvalitu pleti, vějířky kolem
očí, váčky pod očima, pergamenová kůže atd.
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zmírnění jizev - zlepšuje texturu pokožky a zmenšuje velikost pórů. Velikost
póru se snižuje díky zvýšené produkci kolagenu v okolí póru a díky zvýšené
produkci elastinu. Tím se póry vracejí ke svojí původní velikosti. Snižuje
viditelnost jizev po akné. Zlepšuje vzhled jizev po planých neštovicích, starých
jizev a jizev po operacích.



zmírnění pigmentací a hyperpigmentací- redukuje pigmentové skvrny (např.
tmavé kruhy pod očima aj.) a pomáhá rozptýlit nahromaděné melanocyty v
podkoží. Ohraničené okraje pigmentových skvrn mizí, pleť získává rovnoměrný
barevný tón.



léčí rozaceu, kuperózu, akné, záněty



celkově regeneruje pokožku po opalování, únavě, stresu



ošetření vlasové pokožky – prokrvuje a vyživuje vlasové folikuly a podporuje
růst vlasů, může být kombinováno s použitím speciálních produktů pro
dosažení nejlepších výsledků při ztrátě vlasů



viditelné zmírnění strií (sjednocení barevnosti s okolní pokožkou vlivem
stimulace přirozeného melaninu). Lze vylepšit i místa bez pigmentu.

Výsledky metody jsou srovnatelné s ablačním laserem, lékařskými peelingy a
dermabrazemi (obroušení pokožky). Na rozdíl od nich zde ale nedochází ke ztenčení
epidermis. Ošetření je v porovnání se zmiňovanými metodami jemnější s kratší dobou
„hojení“ (nedochází k poškození epidermis) a je možné ho provádět na jakékoliv pleti i
opálené. Elasticita kůže se zlepšuje postupně, a pokožka zesiluje (postupná tvorba
kolagenových vláken).
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Jaké jsou výhody mezo–needling terapie proti ostatním metodám?


Vhodná pro všechny typy pokožky



Nepoškozuje pokožku (není ablativní – neodstraňuje vrchní vrstvu kůže)



Metoda je jemnější a postup aplikace umožňuje snadnější dostupnost k méně
přístupným konturám obličeje (kořen nosu, chřípí, oční okolí). Ošetření s
neuvěřitelnými výsledky je možné využít na obličej, krk, dekolt, ruce, paže,
bříško.



Nevyvolává citlivost pokožky na UV záření (rychle znovu nabývá svoji
celistvost, nesnižuje se její tloušťka a nepoškozuje se její ochrana proti UV)



Žádné riziko změny barvy kůže



Může být používána na tenké pleti



Finančně výhodná metoda oproti frakčnímu laseru a resurfacingu



Mohou být použita topická anestetika



Krátká doba hojení



Proceduru je možné opakovat bez rizika (proto je Mezoneedling terapie vysoce
doporučována pro stárnoucí pokožku: pro obnovu pevnosti a tonicity povadlé
pokožky)

Mezo–needling terapie je jedinným ošetřením, které respektuje všechny 3
hlavní cílové skupiny buněk – keranocyty, melanocyty a fibroblasty.
Regulace fukce keranocytů – Důležité jsou sekundární procesy tvorby keranocytů, ale
veškerá ošetření se zaměřují na podporu tvorby fibroblastů a kolagenu pro redukci
vrásek. Nicméně při mezo-needling terapii mají keranocyty zásadní roli v procesu
hojení. Uvolňují klíčové růstové faktory, které řídí obnovu kožních buněk – usnadňují
rejuvenaci pleti. Umožňují tak lepší výsledky rejuvenace v poměru k častým selháním
drsných, ablativních ošetřeních cíleně zaměřených na stimulaci tvorby fibroblastů.
Regulace funkce melanocytů – melanocyty jsou buňky citlivé na teplo, které vzniká u
většiny anti- aging ošetření (Laser, IPL, RF, Fraxel). Melanin v melanocytech je téměř
bezbarvý, takže neabsorbuje teplo na rozdíl od pigmentového obsahu keranocytů. Díky
těsné blízkosti obou typů buněk dochází k destrukci melanocytů, tedy k vedlejšímů
poškození. Čím větší je hustota pigmentu, tím větší je riziko zranění, ztráty melanocytů.
Mezo-needling terapie eliminuje riziko poškození melanocytů teplem a optimalizuje
jejich buněčnou funkci.
Regulace funkce fibroblastů- Fibroblastům je věnována největší pozornost v každém
omlazovacím ošetření. Tyto buňky jsou zodpovědné za tvorbu kolagenu, elastinu a GAG,
které způsobují ideální vlastnosti pokožky – pevnost, pružnost a hydrataci. Celý antiagingový průmysl vychází z poškození kůže při stimulaci fibroblastů. Tradičně toto
zranění bylo vyvoláno chemickými peelingy, IPL, radiofrekvencemi, CO2 laserem apod.
Ve většině případů jsou tyto procedury ablativní a způsobují ztenčení epidermis a navíc
ztrátu kožních papil.
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Jak se procedura provádí?
Provádí se za pomocí elektronicky řízeného, profesionálního přístroje od německé firmy
Purebeau při vysokých regulovaných otáčkách. Speciální kartridže pokryty 20
mikrojehlčkami mírně naruší strukturu Vaší pokožky, vzniknou v kůži mikrotraumata
(kanálky) a přímo dovnitř se aplikuje účinná látka či sérum. Do kůže se jich tímto
způsobem dostane až o 80% více než pouhým nanesením na její povrch. Aktivním
látky o větších velikostech molekul (vitamíny, kolagen, kyselina hyaluronová)
proniknout do spodních vrstev kůže. Používají-li se tyto látky pouze prostou aplikací na
pokožku, nemají významný účinek na pleť. Konkrétní preparáty se volí dle individuální
potřeby (omlazení, regenerace, hydratace). Vlastní obranný mechanismus kůže spočívá
v tom, že se vyplaví růstové faktory, které stimulují kožní buňky k produkci kolagenu
(díky zvýšení fibroblastů). Zároveň se tvoří nové kožní buňky. Nová hmota vyplňuje
kanálky vzniklé po mikrojehličkách, její celkový objem narůstá. Kolagen je pevnější
a kůže je elastická. Pleť je zářivá, póry stažené, jemné linky a vrásky jsou vyhlazené.
Regenerační proces trvá až čtyři týdny, samotný úkon 30 – 40 minut. Na konci ošetření
se aplikuje regenerační chladivá maska a bezprostředně po samotném zákroku je možno
užít minerální make up, hydratační BB krém, nebo matující pudr, takže klientka může
ihned na veřejnost.
Účinky přístroje byly klinicky potvrzeny v těchto oblastech:


Stimuluje regeneraci dermálních buněk



Vyhlazování vrásek



Zpomaluje procesy stárnutí



Rekonstruuje energetickou strukturu pleti



Bio-stimulace buněk



Pronikání aktivních složek



Léčba akné



Posilňování cévních stěn



Peelingový efekt



Protizánětlivé ošetření



Posilňování obranných procesů v buňce



Obnovení rovnováhy vnitřního i vnějšího buněčného prostředí



Vylepšení pružnosti a celistvosti buněk

MIROSLAVA VALÍČKOVÁ | +420 606 043 666 | info@mcreative.cz |
www.mcreative.cz

Stránka |7

Je ošetření bolestivé?
Výkon je mírně invazivní ale nebolestivý, resp., klientky jej popisují jako jemné štípání
v místě aplikace. Lze před samotnou aplikací pro větší komfort použít i lokální
anestetika.

Kontraindikace
Kožní onemocnění probíhající v místě aplikace, akutně probíhající onemocnění,
onemocnění ovlivňující funkci imunitního systému, solární erytém, známá přecitlivělost
na některou ze složek aplikovaných přípravků.

Jak dlouhá je rekonvalescence po zákroku?
Po ošetření bude pokožka začervenalá, mírně oteklá, dostavuje se pocit tepla jako po
sežehnutí sluníčkem. Zarudnutí přetrvává podle místa a citlivosti pokožky od 2 hodin asi
do 72 hodin. Na některých místech se mohou vyskytnout tenké stroupky, což je běžné i u
jiných postupů, které pronikají povrchem kůže. Po tuto dobu potřebuje pokožka
speciální následnou hydratačně–regenerační péči. Ráno a večer se doporučuje omývat
pleť pouze čistou vodou.
Ve většině případů trvá vnější hojení 5–7 dní, vnitřní procesy obnovy kůže ale probíhá
4–6 měsíců, během nichž pokračuje v dermis tvorba nového kolagenu a elastinu,
pokožka je stále hladší a pružnější.

Proč dát přednost přístrojové terapii před dermarollerem?
Mezo-needlig terapie je v podstatě modernější metoda dermarollerového ošetření,
kterou vyvinuli dermatologové na základě zkvalitnění ošetřované oblasti, která má za cíl
co nejšetněji a přitom nejúčinněji maximalizovat výsledky léčby.
Přístrojové mikrojehličkové pero:


Je vybaveno automatickou vibrací, která zvyšuje lepší absorpci aktivních látek
do pokožky a snižuje bolestivost



Díky nastavitelné hloubce vpichu lze ošetřit celou plochu obličeje včetně
citlivých partií očního okolí, rty, nos atd. Možnost ošetření i jizev a strií kdekoliv
na těle.



Vyšší rychlost vpichů než manuální působení. Vytvoří se tak větší množství
mikrokanálků, které účinné látky absorbují mnohem více a efektivněji.



Vertikální vpichy pera minimalizují poškození epidermis, snižuje se bolestivost
a kůže se hojí mnohem rychleji. Svislé vpichy lehce pronikají do tkaniv jizev bez
rizika krvácení oproti dermarolleru, kde hrozí riziko ohnutí jehliček. Plošné
působení jehel při přejíždění dermarollerem po kůži vytváří příliš velké ranky,
které se pak hůře hojí.
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Díky velikosti pera se lépe manévruje na všech konturách tváře (např. nos)



Jednorázové sterilní jehlové nástavce zaručují tu nejvyšší opatrnost proti
přenosu jakýchkoliv infekcí. Při porušení integrity kůže by tato skutečnost
neměla být v žádném případě podceňována a jen takto je zajištěna 100%
úspěšnost léčby.

Jak se starat o pleť po ošetření mezo-needling terapií?
Obecně platí, že jsou vhodná séra, která korespondují s problémem, pro které se
ošetření provádí, například séra s obsahem kyseliny hyaluronové, vitaminy, peptidy atd.
Pleť musí být neustále hydratovaná, nesmíte mít pocit suché pokožky. Chcete-li urychlit
a zmaximalizovat své výsledky, je nutné dodržet správné domácí ošetřování.
Samozřejmostí musí být ochrana před UV zářením, aby se předešlo komplikacím ve
formě pigmentových změn. Bezprostředně po samotném zákroku je možno užít
minerální make up, hydratační BB krém, nebo matující pudr, takže klientka může ihned
na veřejnost. Druhý den po ošetření již můžete použít prodyšný make-up.

Jaké látky je možné do mikrokanálku aplikovat?
Do pokožky takto vpravujeme účinné kosmetické látky či séra za účelem vyvolání
syntézy kolagenu a efektivní omlazení pleti, barevné sjednocení pleti a k léčbě
kosmetických problémů jako jsou například jizvy, akné, strie, atd. Léčebné roztoky
obsahují vysoké koncentrace vitamínů, aminokyselin a koenzymů. Tyto látky mají
zásadní význam pro celkovou regeneraci pokožky. Používáme samozřejmě pouze
profesionální certifikované preparáty a to s ověřenou účinností.
Příklad:


Kyselina hyaluronová – hydratace pokožky, objem pleti, redukce vrásek…



Kmenové buňky – tvorba nových kožních buněk, redukce vrásek…



Růstové faktory - zvětšuje tloušťku epidermis o 45% a celkové množství
kolagenu o 20%....
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Retinol 3 TR (vit.A a E) - omezuje vznik vrásek, zlepšuje strukturu pokožky,
redukuje pigmentové skvrny, navyšuje hydrataci pokožky….



Biomimetické peptidy, enzymy- odbourávají škodliviny, vyhlazují vrásky,
stimulují buněčnou syntézu...

Kdy se dostaví požadovaný efekt?
Protože účinek léčebných roztoků a sér nastupuje ihned, je možno vidět výsledky již po
prvním ošetření. Počet terapií je však závislý na vašem věku, počtu a hloubce vrásek,
stáří jizev a také tloušťce vaší kůže (samozřejmě je nutná individuální konzultace).
Obecně lze však říci, že za optimální léčebnou kůru se považuje 3- 4 sezení s měsíčním
intervalem. Vzhledem k tomu, že terapie nemá vliv na celou vrstvu epidermis, pokožka
není ničena a proto může být toto ošetření provedeno tak často, jak je potřeba Pokožka
naopak zesiluje a je mnohem pružnější a odolnější. Zmiňovaný měsíční interval
umožňuje maximální usazení nového kolagenu, kůže se napíná, vyhlazuje, zpevňuje a
dává prostor pro dostatečné vyhodnocení výsledků jednotlivého sezení. Nicméně tvorba
kolagenu pokračuje ještě dále po dobu 6–12 měsíců, v závislosti na životosprávě a Vaší
péči o pleť.

Na které oblasti těla se mezo-needling aplikuje?
Je možné je využít na obličej, krk, dekolt, ruce, paže a břicho. Na rozdíl od ostatních
více traumatizujících ošetření je také možné ošetřování i na tak citlivých oblastech, jako
jsou dolní víčka, chřípí nosu a hřbet rukou, kde jsou výsledky taktéž velmi úspěšné.

Doporučení pro klienty - před procedurou
Pro dosažení co nejlepších výsledků ošetření doporučujeme dodržovat následující
doporučení. Pleť obličeje tak bude na ošetření dobře připravena a výrazně se sníží
možnost výskytu vedlejších negativních projevů ošetření.


Týden před plánovaným ošetřením se vyhněte opalování a návštěvě solária.



Nejméně 2 dny před plánovaným ošetřením vypijte denně 2 litry vody, tekutiny
také doplňujte mezi jednotlivými procedurami.



Týden před plánovaným ošetřením neprovádějte peeling obličeje či podobné
procedury.



24 hodin před plánovaným ošetřením nepožívejte alkoholické nápoje.
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KYSELINA HYALURONOVÁ – MOLEKULA MLÁDÍ
Kyselina hyaluronová je v současné době jedna z nejpopulárnějších látek
používaných k vyhlazení vrásek. Díky svým jedinečným vlastnostem je pro
lékařský průmysl a kosmetické přípravky doslova malým zázrakem. Hraje pro ni i
to, že se jedná o zcela přirozenou a tělu vlastní molekulu.

Kyselina nebo živá voda?
Kyselina hyaluronová neboli hyaluronan je stejně jako kolagen látka tělu vlastní a je
součástí kožní vrstvy. Má skvělou schopnost vázat na sebe vodu (až tisícinásobek vlastní
hmotnosti) a díky tomu dochází v místě aplikace ke zvětšení tkáně, následnému
nadzvednutí kůže, vyhlazení vrásek a zvýšení pevnosti pokožky. Změkčuje a vyhlazuje
kůži, má skvělé kožní lubrikační i antioxidační vlastnosti a protizánětlivé účinky. Umí
dokonce vázat některé toxické těžké kovy (olovo, kadmium) z prostředí. Dokud máme
kyseliny hyaluronové v našem těle dostatek, její přítomnost si neuvědomujeme, protože
vše funguje tak, jak má. Oči, kůže, klouby i měkké tkáně. Jenže to se začne časem měnit.
Kolem 35. roku života začne kyseliny hyaluronové v kůži ubývat. To se projeví
nedostatečnou hydratací, zhoršenou výživou pleti, ztrátou pružnosti a vznikem vrásek.
Teprve pak poznáváme, jak nezbytná doopravdy je. Kyselina hyaluronová je zkrátka
malý velký zázrak, jemuž jsme začali vzdávat zasloužený hold až v poslední době.

Víte, co všechno v našem těle se bez kyseliny hyaluronové neobejde?


synoviální tekutina - díky níž jsou naše klouby zdravé a pohyb plynulý a
bezbolestný



hydratační schopnost kůže - celého těla, pokožky hlavy, dásní a rtů



oční sklivec - nezbytný pro správnou funkci a zdraví očí



chrupavky - od srdečních chlopní až po ty, které obklopují klouby

Mladý dospělý člověk vážící kolem 70 kg má ve svém těle asi 15 g kyseliny hyaluronové.
55% této látky se nachází v pokožce, tudíž zde je s vyšším věkem úbytek kyseliny nejvíce
patrný. To se projevuje poklesem pružnosti kůže, stárnutím pokožky a její zhoršenou
hydratací. Nic tedy nezkazíte, když ji začnete tělu vracet!
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Jak ji do naší pleti nejlépe dopravit?


Většina krémů, které obsahují kyselinu hyaluronovou, působí pouze na povrchu
pleti, kde vytvoří jemný povlak. Do 24 hodin je ale většinou po efektu.
Neznamená to, že by tato kosmetika byla neúčinná – molekuly kyseliny
hyaluronové jsou jednoduše jen příliš velké na to, aby pronikly mezibuněčnými
prostory hlouběji. Takže působí jen jako „zvlhčovač“, který hydratuje vnější
vrstvu pleti tím, že na sebe váže vodu.



Druhou možností je sáhnout po krému, který je vyvinut odlišnou technologíí,
která díky „prekurzorům“ a jejich chemické reakci mezi s sebou, způsobí vznik
kyseliny hyaluronové v hlubších vrstvách pokožky a tím zajistí její hydratační
účinnost. Finanční náročnost této kosmetiky je však už poněkud vyšší a
zřetelného účinku dosáhnete pouze pravidelnou a dlouhodobější aplikací.
Výborná je tato kosmetika jako podpůrná léčba pro domácí použití po mezoneedling terapii, kdy se výrazně prodlužuje a maximalizuje hydratace pokožky
(prodej kyseliny u nás ve studiu).



Dlouhodobějšího účinku hydratace, objemu a vyhlazení vrásek však
prokazatelně docílíme pouze přímým dodáním kyseliny hyaluronové přes
mikrokanálky do hlubších vrstev pokožky. (Mezo-needling terapie). Klíčovým
faktorem je molekulární velikost kyseliny hyaluronové!

Velikost molekuly kyseliny hyaluronové - klíčový faktor
Velikost molekuly kyseliny hyaluronové je 75 mikronů. Velikost kožních pórů je
přibližně 40 mikronů. Je tedy nemožné, aby molekuly kyseliny hyaluronové pronikly
pod kůži.
Jediné efektivní metody pro prostoupení molekul o větším průměru jsou injekce nebo
perforace pokožky. Mezo-needling terapie využívá techniku mikrovpichů
(mikroperforací) do pokožky. Díky tomu pro ni pak epidermální vrstva není překážkou.
Účinné látky pronikají přes epidermis a rovnoměrně se rozptylují v kůži. Molekulární
velikost kyseliny hyaluronové má přímý vliv na její fyzikálně chemické vlastnosti viskozita, pružnost a schopnost udržovat vodu. Jedna molekula kyseliny hyaluronové je
schopna na sebe navázat minimálně 250 molekul vody, čím zajišťuje správný stupeň
potřebné hydratace. Pro využití v estetické medicíně a kosmetologii se kyselina
hyaluronová používá v podobě gelu v injekcích. Při zpracování kyseliny hyaluronové se
využívá unikátní metoda- nanotechnologie. Preparáty se pak liší podle velikosti částic
gelu. To znamená, že se pro korekcí hrubších vrásek a hlubších defektů aplikují
preparáty s většími částicemi, pro mimické vrásky s menšími částicemi.
Proto z těchto důvodů, než se rozhodnete podstoupit léčbu kyselinou
hyaluronovou v jakémkoliv zařízení, je pouze ve vašem zájmu zajistit si informace
o jejím charakteru a zpracování. Jen takto budete mít záruku, že Vaše finanční
prostředky vložené do léčby budou využity maximálně a efektivně!
Ve studiu M Creative pracuji s injekčními vyskoelastickými gely, 100% neživočišného
původu, v extrémně čisté formě vyrobenými předními světovými laboratořemi.
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Gely obsahují buď vysoce koncentrovanou kyselinu hyaluronovou (98% a 2%
glycerinu), či její kombinace s biomimetickými peptidy, vitamíny, aminokyselinami,
minerály, koenzymy a nukleové kyseliny, kde je využita unikátní metoda
nanotechnologie.

Účinky:


Omlazení pleti- tvorbou nových kožních buněk redukuje vrásky, jizvy



Navýšení elasticity pokožky- regulací tvorby kolagenu, elastinu a jiných ECM
(extracelulární matrix)



Indikována na redukci akné a na pleť s rozšířenými póry



Pro revitalizaci, hydrataci suché a matné pokožky



Hydratuje pokožku a stahuje rozšířené póry
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OMLAZENÍ KMENOVÝMI BUŇKAMI
Tímto ošetřením můžete pleti dopřát opravdový luxus
Mame je vsichni a mame jich hodne. V kostn dreni, tuku, ve svalech, vlasovych kor nc ch
nebo nosn sliznici. Tam vsude kmenove bunky nepretrzite pracuj na obnove tkan .
Omlazující kůra s výtažkem z kmenových buňek a růstovými faktory je nejpokrokovější
neinvazivní mezoterapie, která zastínila i populární aplikaci botulotoxinu. Jedná se o
převratnou technologii, kdy v kombinaci s kyselinou hyaluronovou, která je pro pleť
nezbytná, aktivními látkami a séry z kmenových buněk, dochází k tvorbě nových kožních
buněk, k obnově buněčné DNA pokožky a to v těch nejhlubších strukturách. Tato
kombinace zajistí okamžité vypnutí pleti, redukci vrásek a celkové omlazení a hydrataci
pokožky.
Přípravek obsahuje výtažek z kmenových buněk z humánního adipocytu (lidské tukové
tkáně), nikoliv bezvýznamné výtažky z různých rostlin. Kmenová tuková buňka je
multipotentní buňka, která je ideálním zdrojem buněk v oblasti estetické regenerační
medicíny.
Účinné složky:


Biomimetické peptidy - speciální nová technologie peptidů v biokvalitě a
nanokapslích, umožní díky malé velikosti molekuly průnik účinných aktivních
látek do hloubky pleti, kde se udrží i několik měsíců. Každá takováto kapsle
kromě čisté bílkoviny obsahuje navíc kyselinu hyaluronovou, multivitamíny,
aminokyseliny a minerály. Jejich účinnost je prokázána zejména v boji proti
vráskám, stárnutí pleti, nahromaděnému pigmentu, aknózní pleti s jizvičkami a
nevyživené pleti. Aplikace sér s nanopeptidy tak zaručí 100% přenos účinných
látek do pokožky.



Kmenové buňky – mají schopnost sebeobnovy a diferenciace do zralých buněk.
Díky této vlastnosti mají výborný potenciál nahrazovat a regenerovat poškozené
tkáně. Pokud během procesu stárnutí kmenové buňky nejsou vhodně
stimulovány, jejich činnost - a tedy i tvorba nových buněk, pokožka ochabuje.
Pro obnovení reprodukční schopnosti těchto buněk je třeba je povzbudit, aby
mohly vznikat nové buňky a obnovila se celistvost struktury pleti. Celkem 6
růstových faktorů obsažené v přípravku vyvolává v pokožce syntézu kolagenu,
elastinu a dalších důležitých složek vyplňující mezibuněčný prostor. Kožní
buňky regenerují, pokožka se viditelně omlazuje.



Niacinamid (vit. B3) - neutralizuje působení dráždivých faktorů, zabraňuje
přenosu melaninu na povrch kůže, zastavuje rozvoj aknózních projevů. Výrazně
tak přispívá k dobrému stavu pokožky.



Výtažky z listu čajovníku čínského a z kořene lékořice uralské - dodávají kůži
energii, kterou potřebuje pro svou obnovu a stavbu.

MIROSLAVA VALÍČKOVÁ | +420 606 043 666 | info@mcreative.cz |
www.mcreative.cz

S t r á n k a | 14

Výsledek Vás překvapí …
Výsledek viditelný již po první návštěvě a je absolutně ohromující. Buněčná regenerace
redukuje již existující vrásky a brání vzniku nových. Posiluje pružnost vytvářením
nového kolagenu, elastinu a dalších kožních součástí (extracelulární matrix). Výrazně
hydratuje kůži a pomáhá udržovat optimální rovnováhu vlhkosti. Tato mezoterapie je
účinná i v boji s hyperpigmentací, nerovnostmi kůže a léčbou akné. Výsledkem je pleť
zpěvněná, omlazená a bez vrásek.

Kontraindikace:
Omlazující či regenerační terapii by neměla podstoupit například těhotná žena nebo
člověk s akutními zdravotními potížemi, například s akutním zánětem nebo s
onkologickým onemocněním.
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PROFESIONÁLNÍ ATOXELENE SÉRUM
Revoluční vyhlazení vrásek

Jde to i bez botoxu!
Jak ale s vráskami bojovat? Téměř každého hned napadne jedno známé slovo – BOTOX!
Ano, aplikace tohoto jedu se pomalu stává tím prvním řešením, na které si vzpomeneme,
a není pro nás již nic nového, když nám kamarádka nebo kolegyně řeknou, že byly právě
na botoxu. Že je ale vlastně „návykový“ a řešení vrásek je v případě jeho užití
krátkodobé, o tom už mnoho lidí nepřemýšlí. Okamžitý efekt je to, co dnešní společnost
žádá. Vrásky sice krásně vypne, ale ty se časem opět objeví a chtějí další dávku. Tento
začarovaný kruh pak vede ke změně mimiky obličeje a ke ztrátě vlastního a jedinečného
espritu. Žádáte-li tedy jinou, zdravější a trvalejší možnost, jak zastavit zrcadlo času nebo
neoblíbené mimické vrásky na vašem obličeji, vyzkoušejte profesionální ATOXELENE
SÉRUM, které se do pokožky aplikuje pomocí mezo-needling terapií.

Proč je Atoxelene sérum bezpečnější?
Injekcemi botoxu se do těla dostává nebezpečný jed botulotoxin, který dočasně zabrání
přenosu nervových vzruchů a způsobí ochrnutí svalů. Pro lidi znamená opakované
používání tzv. bezpečného botoxu v jeho schopnosti poškodit mimický sval, protože po
vysazení tohoto jedu se jeho funkčnost již plně neobnoví. Paradoxně mohou vznikat
těžko ovlivnitelné vrásky v jiných částech obličeje v důsledku pohybu jiných, botoxem
neparalyzovaných svalů. Nelze opomenout též možnost chyby v aplikaci, pokles obočí,
otoky a zánětlivé reakce. Poslední výzkumy ukazují i na možné poruchy vnímání a
vyjadřování emocí.
Obsažený peptid v séru Atoxelene, který má podobnou strukturu jako bílkovinný
komplex, zajišťuje přestup nervového vzruchu do svalu. Na rozdíl od botoxu pouze
oslabí přenos vzruchu, protože se na zmíněný komplex naváže. Mimika obličeje,
především úsměv, je zachována a zůstává i radost ze života. Profesionální kosmetický
přípravek celkově pozitivně působí na pružnost a pevnost pleti a ovlivňuje dlouhodobě
její odolnost proti stárnutí.

Atoxelene sérum
Poskytuje okamžité a dlouhodobé zlepšení vzhledu expresních
linek obličeje. Viditelně vyhlazuje povadlou kůži, jemné linky a
vrásky kolem očí. Látka je netoxická, ve svém účinku
bezpečnější, mírnější a bez vedlejších účinků. Atoxelene sérum
je specialně navrženo pro oblast čela, okolí očí, nosu a oblast
rtů.
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Unikátní Atoxelene sérum obsahuje:


Multi–akční jemnou kyselinu hyaluronovou, která pomáhá okamžitě
hydratovat pleť, což vede ke zvýšení pevnosti, vyhlazení jemných vrásek a lepší
kontury obličeje.



Kombinace vitamínů (A, C, E) a dalších silných antioxidantů (zelený čaj atd.).



Přírodní aminopeptid Argireline (řetězec 6 aminokyselin), který cíleně pracuje
s vyhlazením mimických rýh jako je např. nosoretní rýha, vějířky kolem očí apod.
Uvolňuje tvářové svaly (obličejový relaxant), které se podílejí na formování
kontur a tvorbě vrásek. Argireline snižuje pnutí tvářových svalů tak, jak se
to děje při aplikaci botoxových injekcí. Rozdíl je v tom, že použití botoxových
injekcí je limitované na určitou oblast, kdežto Argireline můžeme aplikovat na
různá místa na tváři i na větší plochy obličeje. Je účinným bojem i v prevenci
vzniku nových vrásek.



Obsahuje speciální optické částice, které odrážejí sluneční světlo, aby vytvořily
zvláštní maskování přes stíny okolo očí.

Účinky:


Redukuje vrásky na čele, vrásky po stranách očí, nosoretní rýhy a povadlé
kontury obličeje



Navozuje syntézu kolagenu typu I a IV, fibronektinu a glykosaminglykanů –
omlazuje pokožku



Efektivně omlazuje pokožku tím, že účinné látky fungují ve všech 3 vrstvách
dermis a ve svalových vláknech, které jsou zodpovědné za výraz obličeje.



Stimuluje hojení ran po větších omlazovacích procedurách



Efektivně hydratuje a regeneruje suchou a drsnou pokožku díky obsahu kyseliny
hyaluronové
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GROWTH FACTOR SÉRUM
Omlazující sérum s růstovým faktorem

K čemu jsou růstové faktory?
Růstové faktory jsou molekuly, které se zapojují do buněčné komunikace. Jsou přirozeně
přítomné v těle a říkají buňkám, co mají dělat.
Používání růstových faktorů v kosmetických produktech představuje naši schopnost
přímo komunikovat s našimi buňkami – můžeme jim říci, aby zůstaly mladé a neustále
rostly.
Toto sérum obsahuje růstový faktor vyrobený biotechnologickým postupem, který je
navíc třikrát filtrovaný, aby byl nejen účinný, ale také stabilní. Bylo klinicky ověřeno, že
sérum s růstovým faktorem zvětšuje tloušťku epidermis o 45% a celkové množství
kolagenu o 20%. Navíc dochází k navýšení počtu epidermálních buněk a navýšení
tvorby elastinu a kyseliny hyaluronové, což vede k vyhlazení linek a vrásek, zvýšení
tonusu pokožky a zjemnění struktury pokožky.
Růstový faktor značky Medik8 se získává stejným postupem, jaký se ve farmaceutickém
průmyslu používá k výrobě inzulinu. Vyrábí se biotechnologickými postupy a neosahuje
zvířecí/lidské deriváty. Je ultra-čistý, obsažen ve vysoké koncentraci a účinná látka je
pro lepší průnik do pokožky uzavřena v lipozomech. Pro celkovou regeneraci pokožky
jsou do složení přidány látky jako kyselina hyaluronová, lecitin a pantenol.
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Účinky


Redukce vrásek a rýh



Regenerace pokožky



Zvýšení tonusu pokožky



Zjemnění struktury pokožky

Výhody


Aktivuje mládí



Obsahuje vysoké množství ultra-čistého EGF



Sérum s růstovým faktorem má nosné medium- lipozomy- k zaručení účinnosti
EGF (průnik účinné látky do kůže)



Bylo klinicky ověřeno, že sérum s růstovým faktorem zvětšuje tloušťku
epidermis o 45 % a celkové množství kolagenu o 20 %



Navrací pokožce svěžest a mladistvý vzhled



Sérum s růstovým faktorem je pětkrát účinnější než klasický hydratační
přípravek



Je vhodné pro všechny typy pokožky



Nebyl testován na zvířatech



Neobsahuje vůně, parabeny a konzervační látky

Složení
sh-oligopeptid-1 (EGF): růstový faktor vyrobený biotechnologickým postupem, třikrát
filtrovaný a stabilizovaný v lipozomu. Aktivuje kožní receptory, které stimulují obnovu
buněk a následnou regeneraci pokožky.
Kyselina hyaluronová: zvlhčující účinná složka, která váže vodu v množství až
1000násobku své hmotnosti.
Lecitin: zvyšuje intenzitu dýchání kůže a reguluje buněčnou výměnu. Ovlivňuje také
měkkost a ohebnost pokožky. U suché kůže zamezuje jejímu vysoušení.
Výtažek z rozmarýnu lékařského: čistí pokožku, dodává jí energii a působí proti
únavě.
Panthenol (kyselina pantothenová): nezbytná pro udržení zdravé pokožky, působí jako
prevence vzniku vrásek a dalších projevů stárnutí kůže. Její nedostatek se významně
projevuje na kůži – snížením pružnosti, rychlejším stárnutím kůže a rozvojem vrásek.
Má také protizánětlivé účinky.
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RETINOL 3 TR
Elixír mládí, který získal prestižní ocenění Silver Aesthetic Award ve Velké
Británii za rok 2012!

Co je vůbec Retinol?
Retinol je čistou a zároveň nejsilnější formou vitamínu A, který hraje klíčovou roli pro
celý náš organizmus. Je prokázáno, že Retinol omezuje vznik vrásek, zlepšuje strukturu
pokožky, redukuje pigmentové skvrny a navyšuje hydrataci pokožky. Když Retinol
v roce 1913 objevil americký biochemik Elmer McCollum, určitě neměl tušení, že jeho
supervitamín proniká hluboko do pokožky a v budoucnosti se stane jedním z nejlepších
omlazujících prostředků.

Jaký je v tomto zázraku háček?
Retinol je velmi nestabilní látka, která podléhá oxidaci a reaguje také na světlo. Navíc je
tento vitamín rozpustný ve vodě, a pokud je obsažený v krému (krém vždy obsahuje
vodu), stává se neúčinným. Pokud je koncentrace Retinolu nízká, nemá na kůži žádný
účinek. Naopak vyšší a zároveň účinná koncentrace Retinolu bývá ale pro pokožku
iritující a vyvolá její výrazné zčervenání, svědění a olupování.
Takže v závěru tu máme supervitamín, který je nestabilní, jeho účinnost v krému rychle
vyprchá a ještě nám může podráždit pokožku. Tohle Vám asi prodejce běžných krémů
s obsahem Retinolu ale nikdy říkat nebude. To byste si totiž v podstatě neúčinný krém
s obsahem vitamínu A nikdy nekoupili.

Jaké je řešení?
Britská značka Medik8 uvedla na trh sérum Retinol 3 TR, které vychytalo všechny
možné nedostatky vitamínu A, a právě díky tomu se stalo 2. nejprodávanějším topickým
přípravkem ve Velké Británii za rok 2012.
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Retinol 3 TR je oprávněně nazýván briliantem mezi séry


Efektivní redukce vrásek bez podráždění

Retinol 3 TR obsahuje vysokou koncentraci vitamínu A, konkrétně 0,3%. Obsažený alltrans retinol (nejstabilnější forma vitamínu A) je enkapsulovaný, což znamená, že je
uzavřený v malých kapslích. Tyto kapsle zaručí nejen přenos vitamínu do pokožky, ale
navíc dokážou uvolňovat jeho účinek postupně podle potřeby po dobu několika hodin.
Za normálních okolností by 0,3% koncentrace all-trans Retinolu působila na pokožku
jako obrovský „šleh" a způsobila by její podráždění a poštípání bez nějakého
dlouhodobého efektu. Díky enkapsulaci dochází k uvolňování účinku postupně, což
zaručí nejen efektivní redukci vrásek, ale také naprostou bezpečnost séra bez vzniku
nežádoucího podráždění.


Stabilita a účinnost

Aby byl Retinol stabilní, musí být v séru obsaženo alespoň 95% tzv. all trans retinolu.
Sérum Retinol 3 TR obsahuje z 95% all trans Retinol ve formě správného izomeru, který
jej udrží naprosto stabilní a účinný ve výsledném kosmetickém přípravku. Již při výrobě
je toto sérum vyráběno v inertní zóně, za stálé teploty a navíc se stabilizuje antioxidanty,
konkrétně vitamínem E. Vitamín E totiž signifikantně navyšuje stabilitu samotného
vitamínu A, a zesiluje také jeho účinnost.


Důležitost jojobového oleje

Retinol při styku s vodou rychle oxiduje a ztrácí svou účinnost. Pokud se podíváte na
složení jakéhokoliv krému, obsahuje z největší části vodu. Z toho nám vyplývá, že
vitamín A nemůže být v krému dlouhodobě účinný. Proto nosičem v Retinolu 3 TR není
krém, ale jojobový olej. Jojobový olej dokáže účinky vitamínu A zachovat a navíc
pokožku vyživuje, patří totiž k nejkvalitnějším olejům pro topické použití.


Něco navíc

Retinol 3 TR neobsahuje parabeny, konzervační látky a není parfemován. Sérum
neucpává póry, takže Vám nebude podporovat tvorbu akné, právě naopak. Tento
přípravek také nebyl testován na zvířatech. Pro ty, kteří se bojí, že mají citlivou pokožku
a nemůžou Retinol 3 TR používat, máme také řešení. Ze začátku používejte Retinol 3 TR
jen 2x týdně, po 2-3 týdnech můžete nanášet každý druhý den a po měsíci již každý den.

Je to lehké, velmi rychle absorpční sérum, které vskutku excelentně napomáhá
pokožce vytvářet kolagen a navyšuje také hodnotu přítomné epidermální kyseliny
hyaluronové (hydratace). Dokáže tedy viditelně zmírnit a redukovat již existující
vrásky! Kromě toho pokožku také zjemňuje, působí proti hyperpigmentaci a
zlepšuje povadlé kontury obličeje.
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DEPIGMENTAČNÍ SÉRUM WHITE BALANCE
CLICK
Toto vysoce účinné depigmentační sérum prokazatelně a výrazně zlepšuje celkový tonus
pleti a zanechává pokožku rozzářenou. Pomáhá také předcházet vzniku budoucích
skvrn. Pleť vypadá viditelně světlejší a zářivější. White Balnce Click prokázal
signifikantní bělící aktivitu 97,3 %.

Věděli jste že…
Zabarvení pleti je výsledkem nejen jednoho, ale dokonce sedmi různých biologických
mechanismů.
Přípravek White Balance Click obsahuje 8 stabilizovaných osvětlovacích aktivních složek
(včetně: kyseliny kojové, alfa-arbutinu, kyseliny mléčné a niacinamidu), které společně
účinkují na všech 7 mechanismů!

Je účinný pro všechny typy pigmentace:


Tmavé pigmentové skvrny



Pihy



stařecké skvrny



pigmentace vzniklé UV zářením



melasma



nerovnoměrné zbarvení pokožky



post-zánětlivá hyperpigmentace

Neobsahuje parabeny.

Složení
8 aktivních složek:


Kyselina kojová - Rozjasňující složka, v současné době nejefektivnější bělící
látka. Blokuje dvě cesty vzniku nadměrného pigmentu.



Alfa-Arbutin - Rozjasňuje pokožku. Zaměřuje se na redukci stařeckých skvr.
Redukuje aktivitu tyrozinázy.
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Niacinamid - Navyšuje hydrataci pokožky, má protizánětlivý účinek a chová se
jako antioxidant. Má rozjasňující vlastnosti. Blokuje přenos melanosomů.



Sepiwhite - Intenzivní rozjasňující složka. Efektivní nejen na pigmentové
skvrny, ale všeobecně dodává jednotný tón pleti. Inhibitor nepřímé
melanogeneze.



Kyselina L-mléčná - Rozjasňující složka, která také podporuje vznik exfoliace
pokožky.



Kyselina linolová - Navyšuje množství epidermálních buněk, tím zlepšuje
odbourávání melaninu.



L-leucin - Tlumí přenos L-tyrozinázy a L-phenylalaninů do melanocytů.



N-acetylglukosamin - Bělící složka, která pracuje společně s Niacinamidem jako
antioxidant.
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CENÍK MEZO–NEEDLING TERAPIE
PROFESIONÁLNÍM PŘÍSTROJEM PUREBEAU
Součástí mezo-needling terapie je celkové ošetření pleti včetně hloubkového
čištění ultrazvukem pro otevření pórů, čímž se maximalizuje průnik aktivních
látek do pokožky.
Ošetření zahrnuje:


Odlíčení pleti změkčujícím gelem pro otevření pórů



Bambusový peeling s leštícími perličkami



Snížení pH pokožky pro lepší absorpci aktivních látek



Hloubkové čištění pleti ultrazvukem



Ošetření a desinfekce pórů po extrakci



Anestetický krém či gel



Aplikace vybraných gelů či sér pomocí mezo-needling terapie do nejhlubších
vrstev pokožky



Lifting obličeje pomocí střídavě ultrazvukovou a mikroelektronickou technologií



Ice maska – chladící, zklidňující a silně hydratační účinek



Hydr8-Post-Treatment pro podporu tvorby kolagenu



Ošetření okolí očí



Ošetření rtů



Závěrečný a ochranný krém s SPF 30



CC krém – minerální korekce pleti
Produkt

Cena

Retinol 3 TR (obličej + krk)

2.400,-

White Balance Click (obličej + krk)

2.500,-

Growth Factor sérum (obličej + krk)

2.600,-

Hyalupure gel – kys. hyaluronová (obličej + krk)

3.500,-

Kmenové buňky (obličej + krk)

3.700,-

Atoxelene sérum (cíleně do vrásek)

3.900,-

Celková délka ošetření: 2,5 hod.
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