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W ro ku 1987 Fran cu ska Aka de mia Me -
dycz na za re je stro wa ła me zo te ra pię ja ko
tech ni kę po da wa nia le ków. Roz po czę to jej
sto so wa nie w le cze niu bólu oszczęd ny mi
daw ka mi le ków, bez skut ków nie po żą da -
nych, a z sa ty sfak cjo nu ją cy mi efek ta mi. Obe -
cnie jej za kres jest bar dzo sze ro ki i obej mu je
wie le jed no stek cho ro bo wych. W Pol sce
me zo te ra pia ko ja rzo na jest z me dy cy ną
este tycz ną i po da wa niem kwa su hia lu ro no -
we go lub kil ku go to wych mie sza nek. Ta
tech ni ka me dycz na wy ko rzy sty wa na jest jed -
nak tak że do le cze nia. 

Me zo te ra pia ja ko tech ni ka me dycz na
po da wa nia le ku

Me zo te ra pia to tech ni ka me dycz na wy -
ko rzy sty wa na w le cze niu miej sco wym. Przy -
kła do wo: przy bólu bar ku sto so wa na jest
w oko li cy bar ku, przy zmar szcz kach na twa -
rzy w oko li cy zmar szczek. Po le ga na śród -
skór nym, rza dziej pod skór nym, po da wa niu
środ ków far ma ko lo gicz nych na ogra ni czo nej
po wierzch ni skóry. Jest me to dą ma ło in wa -
zyj ną, wy ma ga se rii za bie gów w spe cjal nie
do bra nych od stę pach cza su. 

Me zo te ra pia po cząt ko wo zna la zła za sto -
so wa nie w le cze niu cho rób z ob ja wa mi
bólo wy mi: reu ma to lo gii, neu ro lo gii, orto pe -
dii, me dy cy nie spo rto wej. Ak tu al nie wy ko -
rzy stu je się ją tak że w le cze niu stre su czy
w za bu rzeń snu oraz de pre sji. Jest te ra pią
po moc ną tak że w onko lo gii pa lia tyw nej.
W der ma to lo gii ta tech ni ka uży wa na jest
m.in. w przy pad ku ko niecz no ści sto so wa nia
le ków he pa to to ksycz nych czy ne fro to ksycz -
nych. Po mi mo sto so wa nia ma łych da wek le -
ków da je po rów ny wal ny efekt te ra peu tycz -
ny, a w po łą cze niu z in ny mi tech ni ka mi, np.
LED-te ra pią re zul tat jest wi docz ny w krót -
kim cza sie. Me zo te ra pia wy ko rzy sty wa na
jest tak że w me dy cy nie este tycz nej, po nie -
waż wpły wa na ja kość skóry, re gu lu je ło jo -
tok, odży wia, wy rów nu je nie do bo ry, le czy
ły sie nie, ła go dzi cel lu lit i obrzę ki z ob ja wem
cięż kich nóg. Wska zań jest wie le, a każ de
z nich wy ma ga in nej tech ni ki. 

Śród skór ne po da wa nie le ków i pre pa ra -
tów ak tyw nych mu si speł niać wy mo gi:
• do brej pe ne tra cji,
• bra ku re ak cji ubocz nych, 
• mie szan ki le ków mu szą być roz pu szczal -

ne w wo dzie oraz kom pa ty bil ne.

medycyna estetyczna

Twórcą i propagatorem mezoterapii jest Michel Pistor, który w 1958
roku określił ją w sposób następujący: „Mało, rzadko, w dobrze obrane
miejsce”.

Mezoterapia: 
hydro-lift i mezo-lift 
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Obo wią zu ją rów nież ogól ne za sa dy:
• nie prze kra cza nia 3 pro duk tów w jed nej

strzy kaw ce,
• w me zo te ra pii nie sto su je się gli ko kor ty -

ko ste ry dów,
• NLPZ z obe cno ścią al ko ho lu gli ko lo we -

go mo gą po wo do wać ne kro zę skóry.
Przy śród skór nym apli ko wa niu tych le -
ków za le ca ne jest roz cień cza nie w so li fi -
zjo lo gicz nej.

Me cha nizm dzia ła nia me zo te ra pii wy ni ka z: 
1. Dzia ła nia igły 

Igła w me zo te ra pii nie słu ży je dy nie do
po da wa nia le ku w tkan ki. Licz ne ukłu cia
uwal nia ją sy gna ły tkan ko we, a igła ja ko
bo dziec uru cha mia pro ce sy na praw cze
w skórze, ha mu jąc uby tek pro te o gli ka -
nów, ko la ge nu i ela sty ny. 

2. Dzia ła nia le ku 
• le ki wy ko rzy sty wa ne są w me zo te ra pii

przede wszy st kim ze wzglę du na ich
dzia ła nie wa zo di la ta cyj ne, uła twia ją ce pe -
ne tra cję i si łę dzia ła nia ma łej daw ki: pro -
ka i na, li do ka i na, pen to ksy fi li na,

• pre pa ra ty o dzia ła niu odżyw czym i prze -
ciw sta rze nio wym: wi ta mi ny A, E, C, bio -
ty na de kspan the nol, mie szan ki mul ti wi ta -
mi no we i wi ta mi no wo-ami no kwa so we
spe cy ficz ne,

• kwas hia lu ro no wy.

Na stan dar do wy cykl te ra peu tycz ny skła -
da ją się:
• fa za ude rze nio wa: 1-4 se sje co 7 dni,
• fa za kon tro li/re ge ne ra cji: 1-4 se sje co 15-

21 dni,
• fa za pod trzy mu ją ca: 1 se sja na mie siąc

przez 6 mie się cy, prze rwa 3-6 mie się cy,
• fa za kon ty nu a cji: 1 se sja na mie siąc przez

3 mie sią ce.

Tech ni ki in iek cji

Tech ni ki in iek cji stop nio wo roz wi ja ły się
na prze strze ni lat. Podzie lo no je ze wzglę du
na miej sce po da nia i kąt na chy le nia igły.
Ogól nie przy ję to ter mi no lo gię fran cu ską, po -
nie waż me to da ta po cho dzi z Fran cji:
I.E.D. In tra Epi Der mi que, tj. śród na skór ko we,
I.D.S. In tra Der mi que Su per fi ciel le, tj. śród -
skór ne po wierz chow ne,
I.D.P. In tra Der mi que Pro fond, tj. śród skór ne
głę bo kie,
I.H.D. In tra Hy po Der mi que, tj. pod skór ne.

Róż no rod ność tech nik

Podział tech nik ze wzglę du na spo sób
i ilość po da ne go le ku obej mu je: tech ni kę
grud ki, na ppa ge, me zo per fu zję, „punkt po
punk cie”, a tak że me zo te ra pię punk to wą
usy ste ma ty zo wa ną.

Rzad ko sto so wa na (głów nie w le cze niu
blizn) jest tech ni ka su cha i mo kra. Me zo te ra -

Ryc. 1. Michel Pistor, lata 50-te XX wieku. Ryc. 2. Michel Pistor, rok 2003.



pię ta ką moż na wy ko nać naj pierw sty mu lu jąc
cho rą po wierzch nię su chą igłą, a na stęp nie
po kry wa jąc skórę mie szan ką bez po śre dnio
ze strzy kaw ki.

Me zo te ra pia w me dy cy nie este tycz nej

Me zo te ra pia ko ja rzy się z me dy cy ną
este tycz ną, bo to pro sta kon cep cja za bie go -
wa dla skóry w każ dym wie ku.

Uzna wa na jest za me to dę za po bie ga nia
dal sze mu sta rze niu skóry, po nie waż ją odży -
wia, wy rów nu je nie do bo ry oraz wpły wa na
jej ja kość. Co wię cej, me zo te ra pia sta je się
po moc na w ko rek cji owa lu twa rzy.

Me to dy sko ja rzo ne

Lep sze efek ty osią ga się, po prze dza jąc
me zo te ra pię pe e lin giem. Mo że on po prze -
dzać se rię za bie gów lub bez po śre dnio każ dy
za bieg (jed nak w tym przy pad ku wy ma ga ny
jest pe e ling ła god ny). Z po wo dze niem wy -
ko rzy sty wa ny jest m.in. pe e ling z glu ko no lak -
to nem, od po wie dni dla każ de go ro dza ju
skóry, tak że wraż li wej, wzma ga ją cy na wil że -
nie skóry i pre zen tu ją cy dzia ła nie an ty o ksy -

da cyj ne. Podob nie dzia ła pe e ling fe ru lo wy.
Przed za bie giem me zo te ra pii dzia ła nie

pe e lin gu mu si być zneu tra li zo wa ne, a skóra
umy ta i osu szo na.

Fo to te ra pia LED, sto so wa na przed za -
bie ga mi lub rów no le gle z ni mi, po tę gu je
i przy spie sza dzia ła nie me zo te ra pii, a tak że
dy na mi zu je pro ce sy na praw cze.

Oso cze bo ga to płyt ko we od dzia łu je na
pro ces od no wy dzię ki czyn ni kom wzro stu.
Naj lep sze efek ty uzy sku je się, po da jąc je na
za koń cze nie se rii me zo te ra pii w se kwen cji
z LED-te ra pią.

Cie ka wą for mę uzu peł nie nia le cze nia
sta no wią su ple men ty do u st ne, se rum i kre -
my o skła dni kach podob nych do tych,
których uży to w trak cie za bie gów.

Za bie gi prze ciw zmar szcz ko we

Jed ną z pro po zy cji za bie gów prze ciw -
zmar szcz ko wych mo że być pro ce du ra Hy -
dro-li ft. Jest to za bieg, który wy rów nu je dys -
pro por cję w wy glą dzie twa rzy.

W za bie gach prze ciw zmar szcz ko wych
czę sto wy ko rzy sty wa ny jest kwas hia lu ro no -
wy m.in. w ta kich pro duk ta ch jak:
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• Alia xin SR – jest po łą cze niem 90% usie -
cio wa ne go i 10% nie u sie cio wa ne go
kwa su hia lu ro no we go, a Te o sy al Re den -
si ty w pro por cji 80% + 20%. Ta kie po -
łą cze nia za pew nia ją opty mal ną zdol ność
dy fu zji w tkan ce łącz nej już po 24 go dzi -
nach, pro wa dząc do prze bu do wy ma -
cie rzy, re ge ne ra cji skóry i fi zjo lo gicz ne go
wy rów na nia jej to nu su. 

• Skin Bo o ster – za wie ra po stać kwa su hia -
lu ro no we go w opa ten to wa nej tech no lo -
gii NA SHA™,

• XHa18, Hy a lax – są pre pa ra ta mi z nie u -
sie cio wa nym kwa sem hia lu ro no wym
z do dat kiem gli ce ro lu, Xe la Re derm
z bur szty nia nem. W tych pro duk tach do
sta bi li za cji uży to BD DE.

• Naj now szym pre pa ra tem jest Pro fhi lo.
Twór com pro duk tu uda ło się po łą czyć
róż ne ma sy czą stecz ko we, ni sko- i wy so -
ko czą stecz ko we go kwa su hia lu ro no we -
go, po zba wio ne sta bi li zu ją cych związ ków
che micz nych (BD DE, PEG). Do sta bi li za -
cji/sie cio wa nia uży to wy so kiej tem pe ra tu -

ry i spe cjal nej tech no lo gii. Ten pre pa rat
po zwa la na za sto so wa nie tech ni ki BAP –
Bio Ae sthe tics Po int – sty mu la cji za le dwie
pię ciu punk tów po każ dej stro nie twa rzy.

Me zo-li ft kła dzie na cisk na pre wen cję
i le cze nie sta rze nia skóry.

Me zo-li ft to tech ni ka me zo te ra pii sto so -
wa na ja ko za bieg me dy cy ny este tycz nej,
który naj le piej spraw dza się na 2/3 dol nych
partii twa rzy i owa lu.

W przy pad ku mło dej twa rzy przej ście
po mię dzy ob sza ra mi ana to micz ny mi jest
nie zau wa żal ne. Z wie kiem tkan ka tłu szczo -
wa ule ga prze mie szcze niu w dol ne par tie,
mię śnie tra cą swo ją ma sę i ru cho mość. Pro -
ces sta rze nia twa rzy jest wiec wy pad ko wą
sta rze nia skóry, mię śni oraz tkan ki ko st nej.
Me zo te ra pia dzia ła przede wszy st kim na na -
skórek, a nie co sła biej na skórę wła ści wą,
w których naj bar dziej wi docz ne jest sta rze -
nie ze wną trz po chod ne (pho to a ging). Jed nak
tech ni ka ta zmniej sza dzia ła nie wol nych ro -
dni ków, które uszka dza ją bło ny ko mór ko -



we, kwa sy nu kle i no we, ko la gen, ela sty nę
i gli ko pro te i ny. 

Roz róż nia się róż ne tech ni ki me dycz ne,
z których na prze strze ni lat po wsta ło kil ka ty -
pów me zo-li ftu:
1. me zo-li ft wy peł nia ją cy (Méso li ft com -

blant) wy ko ny wa ny kwa sem hia lu ro no -
wym nie u sie cio wa nym,

2. me zo-li ft re cep tu ro wy (Méso li ft di lué) do
kwa su hia lu ro no we go do da je się wi ta mi -
ny, in ne skła dni ki ak tyw ne,

3. me zo-li ft re wi ta li zu ją cy (Méso li ft re vi ta li -
sant) wy ko ny wa ny go to wy mi mie szan -
ka mi,

4. me zo-li ft an ti-aging pod sta wo wy (Méso -
litf an ti age sim ple) to pod sta wo wy ze -
staw skła dni ków ak tyw nych,

5. me zo-odmło dze nie (mésoRéjuvéna tion)
w je go skład wcho dzi pod sta wo wy ze -
staw skła dni ków ak tyw nych + me zo li -
po-li ft.

Pod su mo wa nie

Me zo te ra pia to pro sta kon cep cja te ra peu -
tycz na, która wy ma ga cy klicz nych se rii za bie -
gów. Le karz spo rzą dza re cep tu ry, ukła da mie -
szan ki le ków lub ko rzy sta z go to wych mie sza nek
do ostrzy ki wa nia skóry. Przed każ dym ko lej nym
za bie giem zbie ra bie żą cy wy wiad, ob ser wu je
pa cjen ta i wy bie ra ko lej ne re cep tu ry za bie go we.
Me zo te ra pia mo że też być za sto so wa na ja ko
uzu peł nie nie le cze nia cho rób z ob ja wa mi miej -
sco wy mi lub z pro jek cją ob ja wów bólo wych do
pew nych re jo nów skóry (stre fy Ha e da).  
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