
Mezoterapia biomimetyczna jest to mezoterapia preparatem zawierającym w swoim składzie 58 aktywnych składników, w tym 5 
peptydów   biomimetycznych i kwas hialuronowy w dużym stężeniu.
Peptydy biomimetyczne to   prawdziwy hit w nowoczesnych zabiegach i kosmetykach. Badania nad nimi zapoczątkował niemiecki biolog 
prof.Gunther Blobel, który w 1999 r.otrzymał Nagrodę Nobla za pracę nad mechanizmem i identyfikacją sygnałów kierujących 
transportem i lokalizacją   białek w komórkach.
Są to   bardzo małe cząsteczki, które chociaż całkowicie syntetyczne są podobne do naturalnych aminopeptydów obecnych w skórze, 
których z wiekiem jest coraz mniej ,spowalnia się ich synteza, trudniej przebiegają procesy metaboliczne i regeneracja w skórze i w 
efekcie są zmarszczki, bruzdy, przebarwienia, zmniejsza się elastyczność  i nawilżenie skóry.

 W preparacie są następujące peptydy:
1.acetyl-dekapeptide-3 wspomaga tworzenie nowych komórek skóry, redukuje drobne zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych
2.dekapeptide -4 wzmacnia elastyczność ,wpływa na syntezę elastyny i kolagenu
3.oligopeptide-24 redukuje zmarszczki, wpływając na proliferację komórkową
4.tripeptide-6 odpowiada za optymalne nawilżenie skóry
5.cooper tripeptide-1 wpływa na proliferację komórkową

Pozostałe składniki:
Kwas hialuronowy nieusieciowany ma silne właściwości higroskopijne –wiąże wodę zapewniając skórze nawilżenie oraz stymuluje 
proliferację komórkową 
13 witamin (A,B1,B2,B3,B5,B6,B7,B9,B10,B12,E,K,inozytol)
24 aminokwasy (wpływają na syntezę białek przez fibroblasty)
5 składników mineralnych (chronią skórę przed negatywnymi czynnikami środowiska)
4 koenzymy,4 kwasy nukleinowe,2 czynniki redukujące.

Wskazania:
skóra   dojrzała wymagająca rewitalizacji i odżywienia-   szara, ze zmarszczkami, pozbawiona jędrności i blasku, również skóra 
trądzikowa z rozszerzonymi porami oraz zapobiegawczo od 25 roku życia jako zabieg spowalniający procesy starzenia się skóry.

Przeciwwskazania: bezwzględne: ciąża, laktacja, alergia skórna, infekcje, 
względne: miesiączka, stosowanie leków przeciwzakrzepowych, niesterydowych leków przeciwzapalnych .

Przebieg zabiegu: Skóra jest znieczulona miejscowo, następnie preparat jest wstrzykiwany igłą w obszarze twarzy, szyi  i dekoltu.
Aby uzyskać optymalne efekty należy wykonać serię kilku zabiegów w zależności od kondycji skóry ,przeciętnie początkowo 3 zabiegi co 
2 tygodnie.

Zalety zabiegu: Mezoterapia biomimetyczna jest doskonałą metodą profilaktyki hamującą proces starzenia się skóry.
Dostarczane bezpośrednio do skóry peptydy stymulują naturalne mechanizmy naprawcze oraz powstrzymują działanie wolnych rodników. 
Kwas hialuronowy wiąże w skórze znaczne ilości wody i optymalnie ją nawilża. Pozostałe, odpowiednio dobrane składniki koktajlu 
odbudowują prawidłową strukturę skóry. Zabieg ten to kontrolowanie procesu starzenia przy pomocy najnowszych osiągnięć 
biotechnologii.

Cena za 1 zabieg :
twarz lub dekolt lub szyja  700zł 
twarz + szyja + dekolt 850zł
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