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W la tach 70. XX wie ku me zo te ra pię za -
czę to rów nież wy ko rzy sty wać w me dy cy nie
este tycz nej do ostrzy ki wa nia twa rzy i cia ła,
za rów no w ce lach lecz ni czych, jak i pro fi lak -
tycz nych. Sam za bieg me zo te ra pii jest prak -
tycz nie bez bo le sny. Od po wie dnio do bra ny
skład sub stan cji lecz ni czych jest wstrzy ki wa -
ny w skórę na głę bo kość oko ło 1-4 mm za
po mo cą mi kro na kłuć bar dzo cien ką i krót ką
igłą w od stę pach kil ku mi li me trów. Jak mówi
sa ma na zwa za bie gu, „me zo te ra pia” to za -
bieg lecz ni czy, a nie upięk sza ją cy. Do uzy -
ska nia za do wa la ją cych efek tów po trzeb na
jest se ria za bie gów.

Naj czę ściej cykl te ra peu tycz ny skła da
się z trzech faz:

Fa za 1 – te ra pia ude rze nio wa
Skła da się z 4-6 za bie gów wy ko ny wa nych
w od stę pach 7-14 dni.

Fa za 2 – re ge ne ra cja skóry
Wy ko nu je my 1 za bieg 1 raz w mie sią cu
przez 2-3 mie sią cy.

Fa za 3 – pod trzy ma nie efek tów ku ra cji
Wy ko nu je my 1 za bieg co 2-6 mie się cy.

Cykl te ra pii przed sta wio ny po wy żej jest
tyl ko ogól nym sche ma tem przed sta wia ją -
cym ideę za bie gu. Przed przy stą pie niem do
wy ko na nia za bie gu cykl te ra pii usta la ny jest
in dy wi du al nie w kon tek ście kon kret ne go pa -
cjen ta i w od nie sie niu do stwier dza nych
u nie go de fek tów este tycz nych oraz za sto -
so wa ne go pre pa ra tu.

Do me zo te ra pii naj czę ściej wy bie ra się
go to we kok taj le za wie ra ją ce w swo im skła -
dzie od po wie dnie stę że nia sub stan cji ak tyw -
nych. Na szcze gól ną uwa gę w tym za kre sie
za słu gu ją pro duk ty fran cu skie go  la bo ra to -
rium  Re vi ta Ca r e.

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.
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Wszy st kie pre pa ra ty la bo ra to rium  Re vi -
ta Ca re za wie ra ją w swo im skła dzie kwas hia -
lu ro no wy, czy li sub stan cję, która jest na tu ral -
nym skła dni kiem skóry czło wie ka. Od powia -
da ona za wią za nie czą ste czek wo dy i po -
pra wia na wil że nie skóry. Jak do no szą da ne
li te ra tu ro we, lep sze na wil że nie skóry
w zna czą cy spo sób przy czy nia się do po -
wstrzy ma nia i za po bie ga nia pro ce som sta -
rze nia, sty mu lu je też w pew nym stop niu
pra cę fi bro bla stów, tj. ko mórek pro du ku ją -
cych ko la gen i ela sty nę.

Re vi ta ca re Bio-Re vi ta li sa tion to pro -
dukt w po sta ci dwóch am pu łek, które
mie sza my bez po śre dnio przed po da niem.
Jed na am puł ka za wie ra 1-pro cen to wy
kwas hia lu ro no wy, dru ga to ze staw wi ta -
min. W za leż no ści od stwier dzo ne go pro -
ble mu este tycz ne go tuż przed za bie giem
mo że my in dy wi du al nie do brać pro por cje
pre pa ra tu. Za war ty w pre pa ra cie kwas
hia lu ro no wy na wil ża skórę, do da jąc jej
sprę ży sto ści i wi tal no ści, na to miast kom -
pleks wi ta mi no wy po zwa la przy wrócić na -
tu ral ną rów no wa gę skóry.

Na to miast Cy to Ca re to li nia pro duk tów
prze zna czo nych do in ten syw ne go na wil że -
nia, re wi ta li za cji i od no wy skóry. W jej skład
wcho dzą trzy pro duk ty: Cy to Ca re 532,
Cy to Ca re 516 i Cy to Ca re 502. Róż nią się
one stę że niem za war te go w nich kwa su
hia lu ro no we go, po zo sta łe skła dni ki (wi ta -
mi ny, so le mi ne ral ne, ami no kwa sy itd.) są
w ta kich sa mych stę że niach. Tak skom po -
no wa ne pre pa ra ty są lo gicz ną kon se kwen -
cją ana li zy po trzeb skóry pa cjen tów z róż -
nych grup wie ko wych oraz z róż ny mi de -
fek ta mi este tycz ny mi.

Cy to Ca re 532 to pre pa rat za wie ra ją cy
naj wyż sze stę że nie kwa su hia lu ro no we go
(aż 32 mg). Jest prze zna czo ny do sto so wa -

nia u pa cjen tów po 45 r.ż. lub u osób z na -
si lo nym pro ce sem fo to sta rze nia, których
skóra jest po zba wio na bla sku, prze su szo na,
z wi docz ny mi drob ny mi zmar szcz ka mi. Wy -
so kie stę że nie kwa su hia lu ro no we go za -
pew nia ma ksy mal ne na wil że nie skóry i przy -
wróce nie jej od po wie dniej struk tu ry i gę sto -
ści. Re gu lar ne sto so wa nie za pew nia też po -
wstrzy ma nie pro ce su sta rze nia i re duk cję
drob nych zmar szczek.

Cy to Ca re 516 z 16 mg kwa su hia lu ro no -
we go to pre pa rat od po wie dni dla pa cjen tów
po 30 r.ż., którzy chcie li by po wstrzy mać
pro ces sta rze nia skóry i za pew nić jej od po -
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wie dnią pie lę gna cję. Sub stan cje odżyw cze
za war te w pre pa ra cie za pew nia ją daw kę od -
po wie dnich skła dni ków po trzeb nych do pra -
wi dło wych pro ce sów me ta bo licz nych za -
cho dzą cych w skórze.

Cy to Ca re 502 to pre pa rat prze zna czo ny
dla naj młod szej gru py pa cjen tów. Za wie ra
je dy nie 2 mg kwa su hia lu ro no we go, dzię ki
cze mu ide al nie nada je się do utrzy ma nia
skóry w od po wie dniej kon dy cji.

Ko lej nym in te re su ją cym pre pa ra tem
z li nii Re vi ta Ca re jest Stretch Ca re. Jest to
kok tajl prze zna czo ny do li kwi do wa nia pro -
ble mu nadmier nie wiot kiej skóry. Dzię ki
efek to wi wzmoc nie nia i to ni za cji Stretch -
Ca re po pra wia na pię cie po wierzch nio we
skóry, szcze gól nie po za bie gu mo de lu ją -
cym oraz przy opa da niu skóry w wy ni ku
sta rze nia. Znaj du je rów nież za sto so wa nie
w przy pad ku re duk cji za si nień pod ocza mi
i po pra wie gę sto ści skóry oko li cy oka. Sub -
stan cje za war te w pre pa ra cie to, oprócz
kwa su hia lu ro no we go, pier wia st ki śla do we
– miedź i cynk, a tak że wi ta mi na B5

i DMAE. Tak skom po no wa ny kok tajl po -
wo du je neu tra li za cję wol nych ro dni ków
oraz uspraw nie nie pra cy fi bro bla stów i bar -
dziej efek tyw ną pro duk cję ko la ge nu. Kwas

hia lu ro no wy za pew nia od po wie dnie na wil -
że nie skóry i re du ku je drob ne po wierz -
chow ne zmar szcz ki.

La bo ra to rium Re vi ta Ca re ma w swo jej
ofer cie rów nież pre pa rat prze zna czo ny do
re duk cji cel lu li tu. Cel lu Ca re za wie ra kwas hia -
lu ro no wy, ko fe i nę oraz pier wia st ki śla do we –
man gan, cynk i ko balt. Re gu lar ne in iek cje pre -
pa ra tu po wo du ją po pra wę mi kro cyr ku la cji,
przy spie sza ją roz bi cie cel lu li tu, ak ty wu ją en -
do gen ny pro ces li po li zy. W kon se kwen cji
pro wa dzą do po pra wy wy glą du skóry
i zmniej sze nia zmian w tkan ce pod skór nej.

Uni ka to wym pre pa ra tem za wie ra ją cym
w swo im skła dzie kwas hia lu ro no wy jest
Hair   Ca re, prze zna czo ny do re ge ne ra cji i sty -
mu la cji wzro stu wło sów. For mu ła pre pa ra tu
opie ra się o ze staw wi ta min i mi kro e le men -
tów ma ją cych ko lo sal ne zna cze nie w za kre -
sie po bu dze nia pro ce sów me ta bo licz nych
za cho dzą cych w mie szkach wło so wych. Wi -
ta mi ny z gru py B po wo du ją od no wę to reb ki
wło so wej. Cy ste i na i cynk to dwa głów ne
skła dni ki ke ra ty ny, spra wia ją, że odra sta ją ce
wło sy są zdrow sze, sil niej sze i bar dziej sprę -
ży ste. Ar gi ni na, gli cy na, orni ty na i glu ta mi na
od po wia da ją za sty mu la cję mie szków wło so -
wych i wzmoc nie nie ko rze nia wło sa.

Me zo te ra pia zaj mu je ugrun to wa ną po -
zy cję w za kre sie współ cze snych za bie gów
este tycz nych. Trwa ją ce wciąż ba da nia nad
no wy mi sub stan cja mi, wy ka zu ją cy mi swo i ste
dzia ła nie in vi vo, po sze rza ją ga mę do stęp -
nych pro duk tów. Ce chą naj waż niej szą, którą
kie ru ję się za wsze przy wy bo rze pre pa ra tu
dla mo ich pa cjen tów, jest ich bez pie czeń -
stwo, ja kość oraz spraw dzo ny i po par ty ba -
da nia mi na u ko wy mi skład. Tyl ko wte dy
mam pew ność, że ocze ki wa ne efek ty te ra pii
są moż li we do uzy ska nia.




