
DERMAPEN

Dermapen jest to zabieg polegający na me-
zoterapii mikroigłowej. Terapia ma na celu 
pobudzenie i regenerację włókien kolageno-
wych oraz elastyny na skutek nakłuwania skó-
ry specjalną głowicą zawierającą kilkanaście 
mikroigiełek. Delikatne nakłuwanie powoduje 
powstawanie mikrourazów, które stymulują 
naturalne zdolności organizmu do odbudowy 
i naprawy oraz produkowania nowych włókien 
kolagenowych. Zabieg znacznie zwiększa prze-
puszczalność skóry, co jest bardzo korzystne 
w przypadku podawania preparatów zawie-
rających cenne substancje, takie jak witaminy 
oraz aminokwasy.

Zabieg znacznie poprawia mikrokrążenie, od-
żywienie i dotlenienie tkanek. Widocznie po-
prawia jędrność skóry oraz przywraca jej od-
powiednie napięcie. Powierzchnia skóry staje 
się wygładzona, zmarszczki ulegają redukcji, a 
owal twarzy nabiera młodzieńczego kształtu.

PRZEBIEG ZABIEGU

Dermapen to niewielkie urządzenie przypo-
minające nieco długopis, który na jednym z 
końców posiada specjalną głowicę z małymi 
igiełkami. Nakłuwanie skóry odbywa się au-
tomatycznie poprzez pulsacyjne działanie mi-
kroigiełek wnikających na głębokość od 0,5 
mm do 2 mm. Zmienna głębokość nakłuwania 
umożliwia dokładne opracowanie wszystkich 
warstw skóry oraz ułatwia aplikowanie substan-
cji aktywnych w głąb skóry podczas terapii.

NA JAKIE PARTIE MOŻNA WYKONAĆ  
ZABIEG?
• twarz
• szyja
• dekolt
• brzuch
• uda

ZATOSOWANIE
• wygładzenie skóry i redukcja widocznych 

zmarszczek
• zwiększenie jędrności i napięcia skóry
• regeneracja i odmłodzenie skóry
• zmniejszenie trądziku i rozszerzonych porów
• ujednolicenie kolorytu i rozjaśnienie skóry
• redukcja blizn pozabiegowych, potrądziko-

wych, powypadkowych
• głębokie nawilżenie skóry
• redukcja cellulitu i rozstępów

PRZED ZABIEGIEM:
• odstawienie NLPZ przynajmniej 48h przed 

zabiegiem
• nie zaleca się korzystania z solarium lub 

sauny w dniach poprzedzających zabieg
• nie zaleca się spożywania alkoholu w dzień 

poprzedzający zabieg

PO ZABIEGU:
• zakaz opalania w pełnym słońcu przez 

pierwsze dwa dni po zabiegu,
• zakaz korzystania z sauny i kąpieli parowych 

przez pierwsze dwa dni po zabiegu
• stosowanie kremów nawilżających kilka 

razy dziennie przez pierwsze dni po zabiegu
• unikanie bliskiego kontaktu ze zwierzętami 

oraz zanieczyszczonymi powierzchniami 
przez kilka dni po zabiegu

• powstrzymanie się od spożywania alkoholu 
w dniu zabiegu

Mezoterapia mikroigłowa jest zabiegiem 
względnie bezpiecznym jednak wiąże się z nie-
wielkim ryzykiem wystąpienia powikłań dlate-
go przed zabiegiem nasz lekarz przeprowadzi 
z Tobą wnikliwą rozmowę, by wykluczyć prze-
ciwskazania do zabiegu i zminimalizować ryzy-
ko powikłań. 


