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Mezoterapie
Účinné látky obsažené v krémech zatím v mnoha 
případech nedokážou překonat vrchní epidermální 
bariéru kůže. i to je důvod, proč stále více žen 
přichází na chuť mezoterapii. co všechno umí?

je to metoda založená na dopravování látek do pokožky  
a střední vrstvy kůže – mezo (mezi) / terapie (ošetření, léčba, 
péče) – zpravidla pomocí vpichu. tyto látky pomáhají vyvolat 
přirozenou tvorbu kolagenu a nových buněk, pokožku vyživují 
a zvyšují její hydrataci. nejčastěji se aplikují do oblasti 
obličeje, krku, dekoltu a hřbetů rukou. jde o metodu, kterou 
používá více než 25 000 lékařů po celém světě. 

usa  injekční vpravování látek 
různého charakteru (vitaminy, 
minerály, aminokyseliny, homeopatika)  
do škáry a tukové podkožní vrstvy
evropa  injekční nebo peercing-rolle-
rové podání vybraných látek přísně
intraepidermálně – v úrovni pokožky

Co je mezoterapie?

kontraindikace:

Jak často  
Ji podstupovat:
schéma léčby se často řídí věkem 
a stavem pokožky. první dvě 
aplikace se podstupují po měsíci, 
třetí pak za tři měsíce. poté by 
měla následovat přestávka 3 až 
9 měsíců. pokud chcete udržet 
efekt co nejdéle, je vhodné opako-
vat ošetření jednou za rok. 

Jak lze mezoterapii účinně 
kombinovat s dalšími metodami?  
„mezoterapie má podpůrný význam 
po aplikaci výplňových materiálů  
a botulotoxinu. udržuje pleť hydra-
tovanou, dochází ke zlepšení turgoru 
a tonusu pokožky a postupně se tak 
regeneruje povadající pleť. preventiv-
ně působí i na hlubší vrstvy pokožky. 
klientka tak zaznamená větší komfort 
pleti i po delší době, kdy již dochází   
k odeznívání účinků výplňových  
a botulotoxinových aplikací. protože 
pleť je právě v tuto dobu účinně pod-
porována mezoterapií. mezi meto-
dami je třeba dodržovat ochrannou 
dobu tzn. 2 týdny po výplni, 4 týdny po 
botulotoxinu a 1 týden až měsíc po 
ipl. kombinovat mezoterapii a ipl lze 
např. při ošetření hyperpigmentací, 
jemných vrásek, akné. další vhodnou 
kombinací je novinka v moderní kos-
metologii karboxyterapie. 3–5 aplikací 
mezoterapie po 14 dnech, 5 aplikací 
kaboxyterapie v jednom měsíci. dále 
kombinuji mezoterapii s ionizací  
a metodou svalové stimulace. každý 
týden jedna procedura (ionizace, sti-
mulace, mezoterapie). vždy zakončuji 
alginátovou maskou. v případě těla 
lze mezoterapii využít při redukci 
celulitidy, lze kombinovat po 1–2 
týdnech s Wrap zábaly (použity jsou 
podobné látky, kofein, oligoelementy).“ 
                                          
platí stejně jako u chemického 
peelingu, že se nesmí na slunce? 
„pleť je v obou případech vždy nutné 
chránit před uv zářením. 24 hodin 
po mezoterapii určitě nevystavovat 
slunci. po 24 hodinách používat denně 
ochranný faktor 50.“

2 otázky 
pro...

Yveta parisová   
odborná školitelka  
chemických peelingů  
a mezoterapie 

Nejčastější
terapeutiCké látky

MožNosti dopravy
látek do kůže

dominantní postavení má kyselina 
hyaluronová. pro mezoterapii nesmí 
být na rozdíl od výplní zasíťovaná. má 
silný hydratační účinek, tlumí zánětové 
reakce, má antimikrobiální vlastnosti 
a podporuje hojení. mezi další doplňují-
cí látky patří: vitaminy, aminokyseliny 
(regenerace, výživa), kofein a oligoele-
menty (celulitida), makro- a mikroele-
menty (výživa), peptidy (vrásky).

prostředek/látka    usnadnění průniku
injekce  100 %
peercing-roller lékaři  50 %
dermapen 50 %
aha peeling  5–10 %
aplikátor sér  5 %
emulze  3 %
roztok  1 %

druh mezoterapie i složení roztoku vždy 
závisí na Účelu aplikace, na typu a míře 
poškození kůže. nejste-li si jisti, poraď-
te se s odborníkem. bezpečnost a Účin-
nost mezoterapie zaručí jen specialista 
s dostatečnou erudicí a praxí. 

j a k o u  m e z o t e r a p i i  s i  v y b r a t ?

odlišné chápání pojmu v usa a v evropě

zdroj: aesthe-med, s. r. o. zdroj: syncare

ošetření oblasti očí vital injectorem

před předpo po

ošetření oblasti rtů dermarollerem

indikace:

povadlá pleť 

dehydratace

vrásky

estetické defekty (akné, strie)

prevence poškozené pleti

 alopecie (vypadávání vlasů)

celulitida

méně než 18 let, kojení, 
těhotenství, diabetes, 
srdečně-cévní choroby 
včetně arytmií, poruchy 
srážlivosti krve, dysfunk-
ce štítnice, kožní one-
mocnění v místě aplikace, 
poruchy funkcí imunitní-
ho systému, rakovina


