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Dermoporation®
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Redukcja:
 cellulitu
 otyłości miejscowej
 rozstępów
 zmarszczek
 zwiotczałej skóry
 plam pigmentacyjnych
 problemów naczynkowych

 Ile zabiegów jest zalecane w serii?

Najlepsze i najtrwalsze efekty uzyskuje 
się po serii 10-12 zabiegów, potem 
poleca się zabiegi podtrzymujące 
w zależności od stanu skóry.

 Jak często można wykonywać 
mezoterapię?

Częstotliwość zabiegów ustala 
indywidualnie lekarz lub kosmetolog, 
ale najbardziej optymalnie to 
2-3 razy w tygodniu.

 Co odczuwa się podczas zabiegu?

Zabieg jest bardzo przyjemny, relaksujący, 
całkowicie bezbolesny, nie dochodzi do 
przerwania ciągłości skóry.
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mikrocyrkulacji, napięcia mięśniowego 
i drenażu limfatycznego, skóra staje się 
gładsza i pełna blasku.

 Kiedy można zobaczyć efekty po 
zabiegach mezoterapii?

Rezultaty obserwujemy zaraz po zabiegu, 
ale stają się one bardziej widoczne około 
dobę po zabiegu. Pożądane efekty osiąga-
my już od 6-7 sesji.

 Czy jest to bezpieczny zabieg?

Firma Body Health w pełni zadbała o bez-
pieczeństwo zarówno klientów jak i osób 
wykonujących zabieg, więc jest on całkowi-
cie nieszkodliwy.

 Czy jest to zabieg do twarzy czy 
do ciała?

Urządzeniem BHS 130 możemy 
wykonywać zabiegi zarówno do twarzy, 
jak i do ciała.

MEZOTERAPIA

 Co to jest wirtualna mezoterapia?

Jest to zabieg polegający na nieinwazyjnym 
wprowadzaniu substancji aktywnych 
w głębsze warstwy skóry, za pomocą 
metody Dermoporacji®.

 Co to jest Dermoporacja®?

Jest specjalną techniką wykorzystującą 
impulsy elektryczne, opracowaną przez 
fi rmę Body Health, dzięki której aktywne 
składniki penetrują głęboko skórę i dają 
zachwycające rezultaty.

 Jakie efekty daje mezoterapia?

Rezultaty zabiegów wirtualnej mezoterapii 
zależą od tego co chcemy osiągnąć i jakich 
kosmetyków użyjemy. Na pewno możemy 
zredukować zmarszczki, cellulit, tkankę 
tłuszczową, zwiotczałą skórę, rozstępy. 
Samo zjawisko Dermoporacji® również 
bardzo korzystnie wpływa na poprawę 
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