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Pro estetickou medicínu a kosmetiku

Mikrojehlová mezoterapie + mezokoktejly

M
EZOKOKTEJLY



0,2 ~ 0,5 mm

0,5 ~ 0,8 mm

0,7 ~ 1,0 mm

0,8 ~ 1,5 mm

0,5 ~ 1,0 mm

0,8 ~ 1,5 mm

V případě působení na tělo, kde se vyskytují strie, celulitida nebo lokalizované tukové oblasti, musí být hloubka vpichů
větší než 1,5 mm.

Systém k mikrovpichování kůže s nastavitelnou hloubkou od 0,2 mm do 2.2 mm aplikuje do tkáně kyselinu hyaluronovou a kapalné 
aktivní složky obsažené v dermokosmetice.

Zařízení pracuje s jednorázovými, sterilními kazetami určenými k mikrojehlové mezoterapii.

MIKROJEHLOVÁ MEZOTERAPIE + MEZOKOKTEJLY

Díky potažení jehel stříbrem nanotechnologií se snižuje tření během propichování tkáně, což způsobuje menší škubání a také 
zaručuje zmizení otoků a rychlé léčení. Při malých hloubkách mikrovpichování je zákrok bezbolestný.

Zařízení obsahuje možnost regulace rychlosti práce jehel, což je velice důležité pro intenzitu vyvolání mikrokrvácení při práci v 
hloubce větší než 0,5 mm. V případě mikrojehlové mezoterapie se jedná o velice žádanou vlastnost.

Při mezoterapii plní mělké vpichy v hloubce menší než 0,5 mm roli vstupu pro aplikaci kosmetických přípravků, tzn. umožňuje 
pronikání aktivních substancí hlouběji do kůže.

Hluboké vpichy do hloubky více než 1 mm dodatečně vyvolávají fyziologické reakce kůže na poranění tak jako v případě 
frakcionovaných ablačních i neablačních laserů.

Kůže reaguje na mirovpichy stejným způsobem jako na mikropoškození. Během hojení dochází k četným regeneračním a 
stimulačním a hojícím procesům se zvýšením  podílu fibroblastů, které zvyšují produkci kolagenových, elastických vláken a kyseliny 
hyaluronové.

Za účelem aktivace vlastních faktorů růstu krevními destičkami musíme působit jehlami v hloubce vyšší než 1,5 mm. Při použití 
preparátů přímo na kůže bez mikrovpichů do hlubší vrsty kůže proniká pouze 0,3 % aktivních prvků. Propíchnutím kůže otevíráme 
řadu mikrokanálků, které zůstanou otevřené po dobu 20 minut po provedení zákroku a dovolují  aktivním látkám vniknou do kůže 
několika násobně. 

Laboratoř lékařské firmy MCCM medical cosmetics doporučuje hotové mezokoktejly k mikrojehlové mezoterapii, které máme v 
nabídce a které se aplikují na kůži bezprostředně po provedení zákroku – mikrovpichy.

DOPORUČENÉ HLOUBKY VPICHŮ PRO KŮŽI OBLIČEJE

0,5 ~ 0,8 mm

JAKÝM ZPŮSOBEM PRACUJE?

čelo

oblast kolem očí a nosu

tváře

oblast kolem úst

brada

kůže na hlavě

12 - jehlová kazeta určená k mikrojehlové mezoterapii
 

0,5 ~ 0,8 mm

0,7 ~ 1,0 mm

0,8 ~ 1,5 mm

0,5 ~ 0,8 mm

0,5 ~ 1,0 mm

0,2 ~ 0,5 mm



DOPORUČENÍ PRO ZÁKROK

Zákroky jsou doporučené pro osoby všech věkových kategorií, protože revitalizují, zpevňují nebo zvlhčují pokožku, redukují vrásky, 
přebarvení, akné, strie a celulitidu, stimulují produkci kolagenu, elastanu a kyseliny hyaluronové, upevňují oslabené a vypadávající 
vlasy.

Za účelem dosažení lepších výsledků zákroku se doporučuje použít kyselinu hyaluronovou a mezokoktejly 
speciálně vyrobené lékařskou firmou MCCM medical cosmetics k vyřešení různých kožních problémů.
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Mikrojehlová mezoterapie zajišťuje dosažení nejlepších výsledků v nejkratším možném čase

Možnost nastavení hloubky vpichů od 0,2 mm do 2,2 mm dle části těla nebo problému, na kterém pracujeme.

Možnost změny rychlosti práce mikrojehel dle tloušťky kůže nebo očekávaného výsledku.

Díky potažení jehel stříbrem nanotechnologií se snižuje tření během propichování tkáně, což způsobuje menší škubání. 
Navíc stříbro působí antibakteriálně.

Zařízení může pracovat jako mikrojehlová terapie nebo po změně kazety jako zařízení k permanentnímu make-upu.

Vysoká rychlost práce – až do 120 úderů za sekundu.

Použití jehel k mezoterapii v technologii kazet zajišťuje zachování nejvyšších bezpečnostních standardů a umožňuje regulaci 
hloubky provedení mikrovpichů.

Jednoduchost provedení zákroku na zaoblených a těžko dostupných místech.

Souprava k mezoterapii obsahuje:
zařízení, 
9 kazet,
9 ampulek 10% kyseliny glykolové s vit. E + F,
9 ampulek na různé kožní problémy.

K maximalizaci efektů dojde spojením terapie mirkovpichů se zákroky thermoliftingu, kavitace, radiofrekvence, IPL nebo laserové 
terapie. 
Po zákroku se doporučuje nasvícení LED světlem.

MIKROJEHLOVÁ MEZOTERAPIE + MEZOKOKTEJLY

SLOUČENÍ ZAŘÍZENÍ URČENÝCH K MEZOTERAPII S JINÝMI TECHNOLOGIEMI
ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ EFEKTU

Výhradní dovozce:

VÝHODY MIKROJEHLOVÉ MEZOTERAPIE
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