Lipo Kontur Medyczna Mezoterapia Bezigłowa NMM
Lipo Kontour NNM™ to alternatywa dla klasycznych iniekcyjnych zabiegów mezoterapii
czy lipolizy.
Oprócz redukcji tkanki tłuszczowej, rozstępów i cellulitu, zabieg wspaniale wpływa na
kondycję skóry.
Podczas zabiegu przez skórę pacjenta przenikają impulsy elektryczne złożonego kształtu,
które umożliwiają substancjom aktywnym przedostanie się przez naskórek, oddziałują na
drenaż limfatyczny toksyn i szkodliwych produktów przemiany
materii oraz poprawiają przepływ krwi, co ma podstawowe znaczenie dla wytwarzania
kolagenu.
Terapia rozpuszczająca tkankę tłuszczową

Mezoterapia NNM™ Lipo Kontour
Bezinwazyjna redukcja tkanki tłuszczowej jest innowacyjną alternatywą dla klasycznej
igłowej lipolizy lub liposukcji. Za pomocą Mezoterapii Bezigłowej NNM™ Lipo Kontour
w tkankę tłuszczową wprowadzane są równomiernie substancje
aktywne[fosfatydylocholina, olej cynamonowy, kofeina, karnityna i inne], które po
wniknięciu do komórki wywołują rozpad trójglicerydówi wydalenie ich z organizmu poprzez
wątrobę.
Głównym składnikiem substancji aktywnych jest fosfatydylocholina – naturalna substancja
znajdująca się w ludzkim organizmie, której główną rolą jest rozbijanie komórek
tłuszczowych i cholesterolu.
Fosfatydylocholina jest pozyskiwana z soi i ma tą samą strukturę co fosfatydylocholina
znajdująca się w naszym organizmie.
Skupia się ona na rozpuszczaniu niechcianego tłuszczu. Dodatkowo oprócz znacznej
redukcji tkanki tłuszczowej, oraz widocznego wymodelowania sylwetki, zabieg poprawia
koloryt skóry, jej elastyczność i zwiększa produkcję kolagenu w organizmie.

Terapia obejmuje serię 10 zabiegów przeprowadzanych w okresie 9 tygodni
Terapia zwalczająca cellulit
Mezoterapia NNM™ Lipo Kontour
Metoda Bezigłowej Mezoterapii NNM™ bazuje na nowej medycznej technice o nazwie
Aquaforeza™, w której technologia laserowa i specjalne impulsy elektryczne pomagają
skutecznie reaktywować w tkankach specyficzne procesy fizjologiczne mające wpływ na
rozwój cellulitu. Procesy te obejmują mikrocyrkulację, drenaż limfatyczny i polepszenie
przepływu krwi.
Specjalnie opracowane środki o działaniu miejscowym zmieszane z przewodzącym żelem
tworzą substancje aktywne o silnym działaniu nawilżającym, przeciwutleniającym i
stymulującym metabolizm.
Aquaforeza ™ sprawia, że substancje te są równomiernie rozprowadzane w leczonych
tkankach.
Terapia obejmuje serię 10 zabiegów. Wyraźne rezultaty można zaobserwować już po 5 lub 6
sesjach, w zależności od stopnia nasilenia cellulitu.
Bezinwazyjny lifting skóry
Medyczny system Derma Lift
Bezinwayjny lifting skóry Derma Lift wykonuje się dzięki systemowi No-Needle
Mesotherapy, który łączy unikalną technologię z kombinacją odpowiedniej formuły
aktywnych składników mających na celu ujędrnienie wiotczejącej skóry w miejscach twarzy
i ciała najbardziej podatnych na to zjawisko.
Przez skórne dostarczanie substancji aktywnych jest niezwykle skuteczne w terapii i
redukcji zwiotczenia skóry.
Celem terapii jest poprawa jakości skóry poprzez przemodelowanie kolagenu, nawodnienie
skóry i inne procesy prowadzące do szybkiego ujędrnienia skóry.
Terapia obejmuje 3-4 zabiegi wykonywane w sesji tygodniowej
Wybielanie skóry
Medyczny system usuwania przebarwień
Hiperpigmentacja
może wystąpić jako efekt predyspozycji genetycznych, światła ultrafioletowego, infekcji,
hormonów, lekarstw, trądziku lub chemikaliów stosowanych na skórę. Szczególnie bardzo
mocne produkty do chemicznego złuszczania skóry mogą spowodować wystąpienie
hiperpigmentacji.
Dostarczenie odpowiednich substancji aktywnych do warstwy mezodermalnej skóry jest
użyteczne w leczeniu i redukowaniu hiperpigmentacji.
Bezigłowa Mezoterapia NNM™ Lipo Kontur korzysta z dokładnie zbilansowanego

programu bazującego na głębokiej penetracji odpowiedniej formuły, której celem jest
nadmiar melaniny. Celem zabiegów jest poprawienie jakości skóry i redukcja przebarwień.
Terapia obejmuje 3-4 zabiegi wykonywane w sesji Tygodniowej

