Mezoterapia skóry głowy
Mezoterapia skóry głowy jest zabiegiem zapobiegającym i spowalniającym wypadanie włosów oraz stymulującym rewitalizację cebulek
włosów.
Owłosienie głowy ma znaczenie funkcjonalne oraz estetyczne. Funkcją włosów jest m.in.ochrona skóry głowy przed szkodliwymi
skutkami działania promieni ultrafioletowych ( np. łysiejący mężczyźni są bardziej narażeni na rozwinięcie się zmian nowotworowych na
skórze głowy).Włosy mają ogromny wpływ na postrzeganie naszego wyglądu, są atrybutem urody, wpływają na samopoczucie , stąd
łysienie stanowi problem psychologiczny dla wielu osób dotkniętych tym problemem.
Łysienie dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet.
Przyczyny łysienia: uwarunkowania gentyczne, łysienie androgenowe, zaburzenia hormonalne, ciąża, laktacja, stosowanie niektórych
leków, choroby autoimmunologiczne, promieniowanie jonizujące, zatrucia metalam, ostry lub przewlekły stres oraz jako objaw wielu
chorób np. grzybic, stanów zapalnych.
Łysienie androgenowe: Występuje w mężczyzn i kobiet.
U mężczyzn stanowi ponad 95% wszystkich przypadków. Zazwyczaj jest uwarunkowane genetycznie. Choroba ta rozpoczyna się
pomiędzy 25-40 rokiem życia i często przebiega w szybkim tempie. Może wystąpić już w okresie dojrzewania.
Utrata włosów najczęściej zaczyna się od czoła i skroni. Pojawiają się charakterystyczne zakola. Kolejny etap to przerzedzenie włosów
na szczycie głowy, które zaczyna być coraz bardziej widoczne, aż z biegiem czasu osiąga duże rozmiary i nierzadko styka się wraz z
powiększającymi się zakolami.
Zaawansowane stadium łysienia charakteryzuje się niewielkim owłosieniem po bokach głowy lub całkowitym jego brakiem.
Leczenie łysienia typu męskiego nie jest łatwe .Im wcześniej jednak zaczniemy - tym dłużej owłosienie się utrzymuje.
Wskazania: zahamowanie wypadania włosów oraz wspomaganie ich ponownego wzrostu poprzez odżywienie cebulek włosów i
stymulację krążenia co zwiększa ilość i grubość włosów.
Przeciwskazania: ciąża, laktacja, miesiączka, przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych, niesterydowych leków przeciwzapalnych ,
infekcje, gorączka, niewyrównana cukrzyca, ciężkie choroby ogólnoustrojowe, stany zapalne na skórze, alergia skórna.
Zabieg polega na powierzchownym ostrzykiwaniu skóry głowy cienką igłą (po uprzednim przygotowaniu skóry mi.in. schłodzeniu jej)
specjalnym koktajlem, który zawiera 56 aktywnych składników m.in. 4 peptydy biomimetyczne, które stymulują proces wzrostu włosów
,szczególnie tworzenie długich i mocniejszych trzonów włosa, rewitalizują cebulki włosa, wzmacniają krążenie w naczyniach skóry głowy.
witaminy, aminokwasy, minerały, koenzymy, kwasy nukleinowe, czynniki redukujące, które działają stymulująco na cykl wzrostu włosów,
zapewniają efekt antyoksydacyjny i ochronny skóry głowy przed negatywnym wpływem środowiska zewnętrznego.
Leczenie standardowe: W pierwszym miesiącu - 1 zabieg raz w tygodniu
W drugim miesiącu - 1 zabieg co 2 tygodnie lub jak w pierwszym miesiącu (w zależności od kondycji włosów)
Od trzeciego miesiąca 1 w miesiącu.
Mezoterapia to terapia komplementarna do terapii doustnej lub zewnętrznej. Aby uzyskać optymalny efekt zaleca się łączenie jej z
odpowiednią dietą bogatą w składniki mineralne, witaminy. Istotną rolę we wzmocnieniu włosa i poprawieniu jego kondycji pełnią także
mikroelementy np. cynk niezbędny do produkcji keratyny (głównego budulca włosów), miedź wpływająca na barwę i strukturę włosów
oraz żelazo- składnik do produkcji keratyny, którego niedobór może prowadzić do przedwczesnego łysienia. Również dobrze dobrane do
odpowiedniego typu włosów odżywki uzupełniające naturalne składniki odżywcze , które wzmacniają włosy i chronią przed szkodliwymi
czynnikami zewnętrznymi. Pozytywny wpływ na skórę głowy ma również regularne masowanie, które przyczynia się do lepszego
ukrwienia cebulek włosowych.
Jeden zabieg 600zł

