PRŮBĚH OŠETŘENÍ

NÁSLEDNÁ
TERAPIE

• odlíčení rejuvenačními přípravky Derma Stella s
kyselinou hyaluronovou

Po mikrojehličkování vypadá pokožka jako po

• hloubkové čištění pomocí ultrazvukové špachtle

slunění. Tento efekt vymizí v průběhu 24 - 48
hodin. Po tuto dobu doporučujeme na pleť

• možnost aplikace znecitlivějícího krému Emla

aplikovat pouze Panthenol hydratační emulzi a

• samotné ošetření s aplikací séra s kolagenem,
elastinem a ceramidy a aktivních ampulí podle
stavu pleti

hydratačně – regenerační sérum.

• nanesení Argan masky s liftingovým efektem a
chladivých obkladů

MIKROJEHLIČKOVÁNÍ

Make up doporučujeme používat až po úplném
zhojení pokožky, nejdříve však po 72 hodinách.
Předčasné použití makeupu by mohlo zvýšit
riziko vzniku hyperpigmetace.

• závěrečné ošetření hydratačním sérem s
kyselinou hyaluronovou a panthenolem

Po dobu 72 hodin po zákroku není možno
cvičit, chocit do bázenu, sauny, aplikovat
make up, po dobu 14 dní po zákroku není

CENA

možno se slunit.

Ideální řešení pro zákaznice, které požadují silné

Mikrojehličkování může být opakováno bez omezení

omlazení pleti, avšak nejsou rozhodnuté

Cena zahrnuje ošetření mikrojehličkami PLUS

každé 4 týdny. Většinou stačí cyklus 3 sezení s

podstoupit zákrok estetické chirurgie

hydratační ošetření za 14 dní od procedůry.

intervalem 3-4 týdnů. Interval 3 až 4 týdnů umožňuje

ošetření obličej

2500 Kč

ošetření obličej + krk

3000 Kč

ošetření obličej + krk + dekolt

3500 Kč

V salonu lze zakoupit doplňující krémy a séra na
následnou péči pro domácí použití

maximální usazení nového kolagenu a dostatečné

Nejmodernější přístroj pro kosmetickou

vyhodnocení výsledků každého sezení.

mezoterapii

Nicméně tvorba kolagenu může pokračovat až po
dobu 12 měsíců.
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KOSMETICKÉ SLUŽBY

MIKROJEHLIČKOVÁNÍ

MICRONEEDELING

DERMA STELLA

Mikrojehličkování neboli Microneedling je nová

Koncept mikrojehličkování je založen na vlastnosti

Derma Stella je významným evropským výrobcem

elegantní a vysoce účinná metoda, která stimuluje

samoobnovovací schopnosti pokožky.

kosmetických produktů a technologií, která nabízí

v pokožce tvorbu vlastního kolagenu a spouští

Jehličky vytváří v pokožce mikrotraumata, která

profesionální výrobky již více než 65 let. Nabízí

kaskádu omlazujících procesů v kůži. Je efektivní

při procesu hojení spouštějí novou syntézu

více než 5000 produktů pro profesionály i širokou

pro omlazení a zpevnění pleti, vyhlazení

kolagenu.

veřejnost. Derma Stella si zakládá na striktním

jemných vrásek, účinná při léčbě jizev, strií,

Nový kolagen redukuje hloubku vrásky, zvyšuje

rozdělení produktů pro profesionály a konečné

akné, hyperpigmentace i rozácey .

pružnost kůže, zlepšuje vzhled jizev a jiných

spotřebitele.a to zejména z důvodu velkého

defektů pleti. Výsledkem je jemnější, hladší,

množství aktivních látek v přípravcích Derma

pevnější a mladší pokožka.

Beauty. Většina produktů je určena výhradně pro

VÝHODY
•

Vhodná pro všechny typy pokožky

•

Může být používána na obličeji, krku,
dekoltu a jiné části těla

•

Nepoškozuje pokožku (není ablativní)

•

Nevyvolává citlivost pokožky na UV záření

•

Bez rizika změny barvy kůže

Mikrojehličkování je vhodné pro všechny typy

•

Vhodná i pro tenkou pleť

pleti a může být použito i na ošetření křehké

•

Vhodná i pro pleť po chemických
peelinzích nebo laseru

pokožky okolí očí a krku.
•
Jedná se tedy o metodu, která je určena pro
stimulaci kolagenových vláken, rejuvenizaci a
celkové ozdravění pleti.

profesionální použití.

Derma Stella je největším výrobcem kosmetických
produktů v Maďarsku. V posledních letech
obdržela několik prestižních mezinárodních cen, a
to zejména 3x Quality Product Award
(2008,2009,2013). Současně získala certifikaci
Ecocert, která potvrzuje složení produktů ve 100%
přírodní kvalitě.

Pro komfort pacientů mohou být použita
topická anestetika

•

Krátká doba hojení

•

Proceduru je možné opakovat

Výrobky Derma Stella jsou bez parabenů, parafínu,
přídavných barviv a umělé parfemace.

