Retinol-Skuteczne Usuwanie przebarwień i odmładzanie skóry
Zabieg silnie regeneruje i stymuluje skórę, dzięki czemu zwiększa jej jędrność i elastyczność.
Retinol [5%] - czysta forma witaminy A jest niezbędna do prawidłowego formowania się i
regulowania wzrostu komórek skóry.
Retinol to wielofunkcyjna substancja aktywna, która jest polecana zarówno w przypadku
walki z trądzikiem u młodszych osób, jak i na zmiany wywołane procesem fotostarzenia się
skóry, w przypadku cery dojrzałej oraz jako składnik zapobiegawczy pozwalający
przedłużyć młodość komórek skóry.
Retinol jest jednym z najsilniejszych składników aktywnych działających
przeciwzmarszczkowo i przeciwstarzeniowo.

Rewelacyjnie niweluje problem rozstępów i blizn potrądzikowych.
Meline jako następca Cosmelanu to obecnie jeden z najskuteczniejszych preparatów o
silnym działaniu depigmentacyjnym. Stanowi połączenie peelingu chemicznego oraz
dermokosmetyków zawierających inhibitory procesu melanogenezy (tworzenia barwnika w
skórze) stworzonych specjalnie do tego celu.
Nowoczesna kuracja przeciwprzebarwieniowa - Meline istnieje na rynku europejskim od
kilku lat. Jest efektem kilkuletnich badań w zakresie hiperpigmentacji prowadzonych przez
Laboratorium amerykańskiej firmy Dermaqest
Jest to jedna z nielicznych terapii pozwalająca pozbyć się przebarwień o różnej etiologii i
lokalizacji.
Preparat wyróżnia się skutecznością - w około 90% przypadków całkowicie usuwa
przebarwienia, nawet te utrzymujące się od wielu lat.
Jego dodatkowym atutem jest zwężanie rozszerzonych porów, zmniejszenie wydzielania łoju
oraz w sposób bardzo wyraźny stymulacja odnowy kolagenu, co objawia się znacznym
odmłodzeniem skóry.
Przywraca również równowagę skórze tłustej i mieszanej.

Jak wygląda zabieg?
Przed wykonaniem zabiegu pacjent zostaje poinformowany jest o zasadach działania i o
dwóch etapach zabiegu. Pierwszy etap wykonywany jest w gabinecie medycyny estetycznej,
podczas którego skóra zostaje oczyszczona i odtłuszczona. Następnie zostaje nałożona
maska z 4 % czystym Retinolem, która ma na celu wyeliminować plamy. Pacjent z nałożoną
maską udaje się do domu i po wyznaczonym przez kosmetologa czasie zmywa ją pod
bieżącą wodą. Drugi etap kuracji to stosowanie kremu podtrzymującego przez trzy miesiące
od dnia wykonania zabiegu.
Zalety stosowania terapii :
skuteczny w terapii przebarwień typu melasma zawiera czynniki rozjaśniające o
natychmiastowym działanie posiada substancji o działaniu keratolitycznym bezpieczny może
być wykonywany o każdej porze roku odpowiedni dla każdego fototypu skóry
Jakie można osiągnąć rezultaty?
Stan skóry poprawia się już 7 dni po wykonaniu zabiegu. W zależności od typu skóry
leczenie przebiega z różną szybkością. Plamy widoczne na ciemnej karnacji zanikają po 8
do 10 dni.
W przypadku osób o jasnej karnacji (fototyp I i II) i fototyp III - zanik plam jest
obserwowany między 8 a 21 dniem. W 99% przypadków, intensywność zabarwienia plam
ulega redukcji o 95%. Terapia nie eliminuje tendencji do hiperpigmentacji, a jedynie ją
przerywa.
Gwarancją długotrwałych efektów zabiegu jest zastosowanie się do zaleceń pozabiegowych
i m.in. do kontynuacji terapii w domu.
Wskazania w kierunku depigmentacji skóry:
melasma przebarwienia pozapalne plamy soczewicowate posłoneczne przebarwienia po
peelingu uzupełnienie terapii laserowej i IPL
Wskazania w kierunku poprawy kondycji skóry:
drobne zmarszczki
starzenie się skóry zmiany trądzikowe niezapalne cera problemowa (nadmierne wydzielanie
łoju)zaburzenia rogowacenia skóry
Przeciwwskazania do zabiegu:
ciąża /
karmienie piersi
trądzik w fazie aktywnej
opryszczka
aktywne stany zapalne

słońce/ekspozycja na promieniowanie UV
peelingi chemiczny (zalecana przerwa w zależności od rodzaju kwasu)
Retinoidy - pochodne witaminy A stosowane zewnętrznie

