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Kwas hialuronowy
w preparatach
do mezoterapii
Mezoterapia to wykorzystywana od lat w medycynie metoda leczenia
stosowana w przypadku różnych schorzeń skóry. Polega ona na
bezpośrednim wstrzyknięciu w miejsce zmienione chorobowo
odpowiednich substancji leczniczych.

W latach 70. XX wieku mezoterapię zaczęto również wykorzystywać w medycynie
estetycznej do ostrzykiwania twarzy i ciała,
zarówno w celach leczniczych, jak i profilaktycznych. Sam zabieg mezoterapii jest praktycznie bezbolesny. Odpowiednio dobrany
skład substancji leczniczych jest wstrzykiwany w skórę na głębokość około 1-4 mm za
pomocą mikronakłuć bardzo cienką i krótką
igłą w odstępach kilku milimetrów. Jak mówi
sama nazwa zabiegu, „mezoterapia” to zabieg leczniczy, a nie upiększający. Do uzyskania zadowalających efektów potrzebna
jest seria zabiegów.
Najczęściej cykl terapeutyczny składa
się z trzech faz:
Faza 1 – terapia uderzeniowa
Składa się z 4-6 zabiegów wykonywanych
w odstępach 7-14 dni.

Faza 2 – regeneracja skóry
Wykonujemy 1 zabieg 1 raz w miesiącu
przez 2-3 miesiący.
Faza 3 – podtrzymanie efektów kuracji
Wykonujemy 1 zabieg co 2-6 miesięcy.
Cykl terapii przedstawiony powyżej jest
tylko ogólnym schematem przedstawiającym ideę zabiegu. Przed przystąpieniem do
wykonania zabiegu cykl terapii ustalany jest
indywidualnie w kontekście konkretnego pacjenta i w odniesieniu do stwierdzanych
u niego defektów estetycznych oraz zastosowanego preparatu.
Do mezoterapii najczęściej wybiera się
gotowe koktajle zawierające w swoim składzie odpowiednie stężenia substancji aktywnych. Na szczególną uwagę w tym zakresie
zasługują produkty francuskiego laboratorium RevitaCare.
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Wszystkie preparaty laboratorium RevitaCare zawierają w swoim składzie kwas hialuronowy, czyli substancję, która jest naturalnym składnikiem skóry człowieka. Odpowiada ona za wiązanie cząsteczek wody i poprawia nawilżenie skóry. Jak donoszą dane
literaturowe, lepsze nawilżenie skóry
w znaczący sposób przyczynia się do powstrzymania i zapobiegania procesom starzenia, stymuluje też w pewnym stopniu
pracę fibroblastów, tj. komórek produkujących kolagen i elastynę.
Revitacare Bio-Revitalisation to produkt w postaci dwóch ampułek, które
mieszamy bezpośrednio przed podaniem.
Jed na am puł ka za wie ra 1-pro cen to wy
kwas hialuronowy, druga to zestaw witamin. W zależności od stwierdzonego problemu estetycznego tuż przed zabiegiem
możemy indywidualnie dobrać proporcje
preparatu. Zawarty w preparacie kwas
hialuronowy nawilża skórę, dodając jej
sprężystości i witalności, natomiast kompleks witaminowy pozwala przywrócić naturalną równowagę skóry.
Natomiast CytoCare to linia produktów
przeznaczonych do intensywnego nawilżenia, rewitalizacji i odnowy skóry. W jej skład
wchodzą trzy produkty: CytoCare 532,
CytoCare 516 i CytoCare 502. Różnią się
one stężeniem zawartego w nich kwasu
hialuronowego, pozostałe składniki (witaminy, sole mineralne, aminokwasy itd.) są
w takich samych stężeniach. Tak skomponowane preparaty są logiczną konsekwencją analizy potrzeb skóry pacjentów z różnych grup wiekowych oraz z różnymi defektami estetycznymi.
CytoCare 532 to preparat zawierający
najwyższe stężenie kwasu hialuronowego
(aż 32 mg). Jest przeznaczony do stosowa-
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nia u pacjentów po 45 r.ż. lub u osób z nasilonym procesem fotostarzenia, których
skóra jest pozbawiona blasku, przesuszona,
z widocznymi drobnymi zmarszczkami. Wysokie stężenie kwasu hialuronowego zapewnia maksymalne nawilżenie skóry i przywrócenie jej odpowiedniej struktury i gęstości. Regularne stosowanie zapewnia też powstrzymanie procesu starzenia i redukcję
drobnych zmarszczek.
CytoCare 516 z 16 mg kwasu hialuronowego to preparat odpowiedni dla pacjentów
po 30 r.ż., którzy chcieliby powstrzymać
proces starzenia skóry i zapewnić jej odpo-

wiednią pielęgnację. Substancje odżywcze
zawarte w preparacie zapewniają dawkę odpowiednich składników potrzebnych do prawidłowych procesów metabolicznych zachodzących w skórze.
CytoCare 502 to preparat przeznaczony
dla najmłodszej grupy pacjentów. Zawiera
jedynie 2 mg kwasu hialuronowego, dzięki
czemu idealnie nadaje się do utrzymania
skóry w odpowiedniej kondycji.
Ko lej nym in te re su ją cym pre pa ra tem
z linii RevitaCare jest StretchCare. Jest to
koktajl przeznaczony do likwidowania problemu nadmiernie wiotkiej skóry. Dzięki
efektowi wzmocnienia i tonizacji StretchCare poprawia napięcie powierzchniowe
skóry, szczególnie po zabiegu modelującym oraz przy opadaniu skóry w wyniku
starzenia. Znajduje również zastosowanie
w przypadku redukcji zasinień pod oczami
i poprawie gęstości skóry okolicy oka. Substancje zawarte w preparacie to, oprócz
kwasu hialuronowego, pierwiastki śladowe
– miedź i cynk, a tak że wi ta mi na B 5
i DMAE. Tak skomponowany koktajl powoduje neutralizację wolnych rodników
oraz usprawnienie pracy fibroblastów i bardziej efektywną produkcję kolagenu. Kwas

hialuronowy zapewnia odpowiednie nawilżenie skóry i redukuje drobne powierzchowne zmarszczki.
Laboratorium RevitaCare ma w swojej
ofercie również preparat przeznaczony do
redukcji cellulitu. CelluCare zawiera kwas hialuronowy, kofeinę oraz pierwiastki śladowe –
mangan, cynk i kobalt. Regularne iniekcje preparatu powodują poprawę mikrocyrkulacji,
przyspieszają rozbicie cellulitu, aktywują endogenny proces lipolizy. W konsekwencji
prowadzą do poprawy wyglądu skóry
i zmniejszenia zmian w tkance podskórnej.
Unikatowym preparatem zawierającym
w swoim składzie kwas hialuronowy jest
HairCare, przeznaczony do regeneracji i stymulacji wzrostu włosów. Formuła preparatu
opiera się o zestaw witamin i mikroelementów mających kolosalne znaczenie w zakresie pobudzenia procesów metabolicznych
zachodzących w mieszkach włosowych. Witaminy z grupy B powodują odnowę torebki
włosowej. Cysteina i cynk to dwa główne
składniki keratyny, sprawiają, że odrastające
włosy są zdrowsze, silniejsze i bardziej sprężyste. Arginina, glicyna, ornityna i glutamina
odpowiadają za stymulację mieszków włosowych i wzmocnienie korzenia włosa.
Mezoterapia zajmuje ugruntowaną pozycję w zakresie współczesnych zabiegów
estetycznych. Trwające wciąż badania nad
nowymi substancjami, wykazującymi swoiste
działanie in vivo, poszerzają gamę dostępnych produktów. Cechą najważniejszą, którą
kieruję się zawsze przy wyborze preparatu
dla moich pacjentów, jest ich bezpieczeństwo, jakość oraz sprawdzony i poparty badaniami naukowymi skład. Tylko wtedy
mam pewność, że oczekiwane efekty terapii
są możliwe do uzyskania.
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