
 

 

   MEZOTERAPIA IGŁOWA FUSION® 

                polega na dostarczaniu aktywnie czynnych 

składników do wierzchniej warstwy skóry na głębokość 

około 1-2 mm przy pomocy mikroiniekcji.  

Mezoterapia jest wykorzystywana w celu odbudowy, 

odżywienia oraz rewitalizacji skóry twarzy i ciała. 

Pobudza i mobilizuje komórki skóry. Opóźnia proces 

starzenia i zmniejsza jego objawy, poprawia 

metabolizm skóry, tym samym pobudza ją do pracy i 

samo-regeneracji. 

Zalecana liczba zabiegów to: 3-6 

Odstępy między zabiegami to: 10-14 dni 

Zapisy tel: 791 059 009 

  

Cennik zabiegów na twarz, szyję, dekolt, okolice 

oczu: 

 Mezoterapia igłowa witaminowa 3 ml - twarz - 

300zł 

 Mezoterapia igłowa witaminowa - twarz+ szyja 

5ml - 400zł 

 Mezoterapia igłowa witaminowa - twarz + szyja + 

dekolt 8 ml - 500zł 
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 Mezoterapia igłowa z kwasem hialuronowym - 

twarz  3ml- 400zł 

 Mezoterapia igłowa z kwasem hialuronowym - 

twarz+ szyja 5ml- 500zł 

 Mezoterapia igłowa z kwasem hialuronowym - 

twarz + szyja + dekolt – 8 ml - 600zł 

 Mezoterapia igłowa okolicy oczu Eye Contour – 2 

ml- 200zł 

 Mezoterapia igłowa szyi -2 ml 200zł 

 Mezoterapia dekoltu – 3 ml 250zł 

 Maska łagodząca - + 30zł 

Kupując 4 zabiegi - otrzymujesz rabat w wysokości 

10% 

Cennik zabiegów na inne części ciała: 

 Mezoterapia igłowa brzuch -  1 zabieg 4 ml 350zł 

pln 

 Mezoterapia igłowa uda - 10 ml 500zł 

 Mezoterapia igłowa ramiona – 5 ml  300 zł 

 Mezoterapia igłowa pośladki-  5 ml  od 300zł 

 Mezoterapia igłowa dłonie -2 ml 200zł 

 Mezoterapia igłowa skóra głowy- 5 ml  300zł 

Kupując 4 zabiegi - otrzymujesz rabat w wysokości 

10 % 
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        JAK DZIAŁA MEZOTERAPIA IGŁOWA 

Mezoterapia igłowa jest zabiegiem polegającym na 

wprowadzaniu kombinacji  dawek substancji 

aktywnych, które będą odpowiednio działały 

terapeutycznie na skórę  twarzy, szyi, dekolt, ręce, 

skórę głowy, uda oraz inne części ciała potrzebujące 

skutecznej pomocy z zewnątrz. Większość 

kosmetyków, kremów które używamy na co dzień jest 

„zbudowana” ze zbyt dużych cząsteczek, które nie są 

w stanie przeniknąć przez barierę naskórkową. W 

efekcie końcowym działamy tylko na zewnętrzną 

warstwę naskórka, uzyskujemy  zadawalający 

rezultat, ale jest on  chwilowy. Uzupełnieniem takiej 

pielęgnacji jest Mezoterapia igłowa dająca szybkie a 

przede wszystkim trwałe efekty. Odpowiednio 

dobrane substancje odżywcze w połączeniu z 

nowoczesną metoda aplikacji gwarantują bardzo 

satysfakcjonujące efekty. Mezoterapia jest jedyną i 

niekwestionowaną metodą terapeutyczną, 

niechirurgiczną która przynosi wręcz natychmiastowe 

rezultaty. Nie istnieje sposób bardziej efektywny  w 

rewitalizacji, odmładzaniu i liftingowaniu skóry. Przy 

pomocy mezoterapii możemy również usunąć cellulit, 

miejscowo- nadmiernie nagromadzoną tkankę 

tłuszczową, jak i  osiągnąć  znaczące rezultaty w 

profilaktyce łysienia. 
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Zalecana liczba zabiegów to: 3-6 

Odstępy między zabiegami to: 10-14 dni 

Dodatkowo dla podtrzymania idealnego stanu skóry 

zaleca się wykonywanie zabiegów odświeżających 

około dwóch , trzech razy w roku. 

Wskazania do zastosowania mezoterapii igłowej: 

 Zmarszczki i linie mimiczne 

 Zagęszczenie skóry 

 Utrata jędrności skóry 

 Zanik owalu twarzy 

 Rozjaśnienie skóry oraz przebarwień 

 Worki, sińce pod oczami 

 Wypadanie włosów 

 Trądzik 

 Cellulit 

Efekt zabiegu mezoterapii igłowej: 

 Przywrócenie właściwego nawilżenia i odżywienia 

skóry 

 Likwidacja płytkich zmarszczek 

 Spłycenie zmarszczek głębokich 

 Spowolnienie procesu spłycania się skóry (skóra 

cienka, bibułowata) 

 Przywracanie skórze naturalnego, zdrowego 

kolorytu 

 Likwidacja "podków" pod oczami 
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 Likwidacja worków pod oczami 

 Likwidacja zwiotczałej skóry brzucha 

 Wzmocnienie słabych i delikatnych włosów 

 Ograniczenie łysienia plackowatego 

Przeciwwskazania do zabiegu mezoterapii 

 zażywanie antykoagulantów 

 stosowanie koagulantów 

 doustne stosowanie kortykosteroidów 

 wiek poniżej 18 lat 

 choroby autoimmunologiczne 

 ciąża, karmienie piersią 

 egzema, łuszczyca 

 aktywna opryszczka w obszarach poddawanych 

zabiegowi 

 niestabilna cukrzyca 

 zakaźne choroby bakteryjne lub wirusowe 

Przed zabiegiem 

Specjalne przygotowania nie są potrzebne. Na tydzień 

przed zabiegiem nie należy przyjmować aspiryny ani 

innych środków obniżających krzepliwość krwi. Można 

zastosować maść wzmacniającą z witaminą K. 

Postępowanie po zabiegu 

Unikamy opalania i nie wystawiamy skóry na silne 

zmiany termiczne przed pierwsze dwa dni po zabiegu. 
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Czym są Koktajle Fusion Mesotherapy®? 

Koktajle do mezoterapii igłowej Fusion® to czyste 

esencje wysoce aktywnych składników niezbędnych do 

właściwego funkcjonowania skóry, których nie 

otrzymuje ona w odpowiedniej ilości. Preparaty te 

eliminują szereg problemów. 

Marka korzysta z doświadczenia i wiedzy znakomitych 

specjalistów medycyny przeciwstarzeniowej oraz 

najnowocześniejszych technologii dostępnych na 

światowym rynku. FUSION MESOTHERAPY są 

produkcji francuskiej oraz posiadają certyfikację CE. 

KOKTAJLE NA TWARZ 

F-XFC FACE 

Zastosowanie: Koktajl o szerokim spektrum działania, 

służący do napinania, nawilżania i pojędrniania 

dojrzałej skóry 

Skład: DMAE, Krzem organiczny, Kwas hialuronowy o 

małej masie cząsteczkowej 

F-LIFT BTX 

Zastosowanie: Koktajl na zmarszczki i linie mimiczne o 

działaniu miejscowym „botox-like” do stosowania 

miejscowego. Skład: Mieszanina oktapeptydów, 

pentapeptydów, glicerynya 
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F-SILOGR 

Zastosowanie: Niezastąpiony związek organiczny o 

dużym stężeniu i szerokim spektrum działania. Działa 

silnie regulująco i regenerująco. 

Skład: Krzem organiczny (1%) 

F-VITAMIN 

Zastosowanie: Koktajl do walki z wolnymi rodnikami, 

fotostarzeniem i przebarwieniami 

Skład: Koktajl zawierający kompozycję witamin A, E i 

C 

F-VITAMIN B COMPLEX 

Zastosowanie: Uniwersalny koktajl dbający o 

prawidłowy przebieg procesów w skórze właściwej. 

Wspomaga leczenie stanów zapalnych. 

Skład: Koktajl zawierający kompozycję witamin B1, 

B2, B5, B6 

F-VITAMIN C 

Zastosowanie: Koktajl o działaniu 

antywolnorodnikowym i rozjaśniającym 

Skład: Witamina C 20% 
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F-RANDIANCE 

Zastosowanie: Koktajl na przebarwienia 

Skład: Mieszanina glutationu, witaminy C, kwasu 

glikolowego, arbutyna, kwas kojowy, kwas azelainowy, 

wyciąg z mącznicy i lukrecji 

F-HA HYALURONIC ACID 

Zastosowanie: Koktajl dla skór ekstremalnie 

odwodnionych. Przywraca bilans wodny i jędrność 

skóry. 

Skład: Koktajl zawierający 2 % niskocząsteczkowy 

kwas hialuronowy. 

F-HA+ HYALURONIC ACID 

Zastosowanie: Związek o zawyżonej wielkości molekuł, 

wydłużonym czasie metabolizmu przeznaczony dla 

skóry odwodnionej i przesuszonej. Redukuje 

zmarszczki, silnie ujędrnia oraz zmniejsza widoczność 

zmian mimicznych i grawitacyjnych. 

Skład: Kwas hialuronowy o małej masie cząsteczkowej 

(3,5%) 
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F-EYE CONTOUR 

Zastosowanie: Worki pod oczami, podkowy i 

zmarszczki w okolicach oczu (do użytku miejscowego) 

Skład: Mieszanina aminokwasów, matrixyl, chrysin, 

NHS, organiczny krzem, naturalne ekstrakty 

(miłorząb, nostrzyk, karczoch), kwas hialuronowy o 

małej masie cząsteczkowej 

  

KOKTAJLE NA CIAŁO 

F-SILORG 

Zastosowanie: Niezastąpiony związek organiczny o 

dużym stężeniu i szerokim spektrum działania. Działa 

silnie pojędrniająco i zagęszczająco na luźną i 

rozleniwioną skórę. Skuteczny w walce z nawisami 

skórnymi po ciąży i odchudzaniu. 

Skład: Krzem organiczny (1%) 

F-CARNITIN 

Zastosowanie: Związek służący przyspieszeniu 

utylizacji zemulgowanych lipidów oraz wsparcie w 

walce z cellulitem. 

Skład: L-Karnityna 25% 
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F-XBC BODY 

Zastosowanie: Kotajl na cellulit i lokalne 

nagromadzenia tłuszczu 

Skład: Wektorowa lipaza i hialuronidaza, organiczny 

krzem, naturalne wyciągi, miłorząb, nostrzyk, 

karczoch, centella asiatica, karnityna, tauryna, 

kofeina 

F-HAIR 

Zastosowanie: Mieszanina przeznaczona dla skóry 

owłosionej głowy dotkniętej problemem łysienia, 

przerzedzania i ścieńczania się włosów 

Skład: Kwas hialuronowy o małej wadze molekularnej, 

krzem, ginko biloba, centella asiatica, dexpantenol, 

kwas pirogronowy, biotyna, minerały 

 

 

 

 
 

Z Bemowską 
Kartą 

Mieszkańca 
uzyskujesz 
rabat 10%. 
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