Anında göz alıcı ve güzel bir cilt
Anında doğallıkla ışıldayan bir cilt

AMİNO
ASİTLER
VİTAMİNLER
KOENZİMLER
HİYALÜRONİK
ASİT

MİNERALLER
GLUTATYONLAR

NÜKLEİK
ASİT

ANTİOKSİDANLAR

Stabil Olmayan Hiyalüronik Asit
%0.3

Kayda değer bir nem biriktirme etkisi ile antienflamatuar, canlandırıcı ve vasküler sabitleyici
etkilere sahiptir. Aynı zamanda güçlü
bir antioksidandır.
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A, C, E, I, B Kompleksi Ciltte elastikiyet ve sıkılık üzerinde pozitif
etkilere sahiptir, ciltte dengeyi sürdürür, ciltte
değişim süreçlerini destekler, kolajen sentezini
uyarır, damar duvarlarını güçlendirir, antiinflamatuar özelliklere sahiptir, aynı zamanda
hiperpigmentasyon belirtilerini azaltır.

Koenzim Kompleksi -

Ciltte metabolik ve rekonstrüktif süreçleri
hızlandırır. 23 amino asit kompleksi ve bu
komplekslere ilişkin bileşenler, protein ve
özellikle kolajen sentezi sürecinde etkin rol
oynar. Bu, genç cilt hücreleri için bir tür
"temel yapı taşı"dır.

Nükleosit Kompleks -

Bu kompleks bir tür bilgi taşıyıcı görevi görür
ve protein sentezleme aşamasında zincir
içinde amino asit bileşenlerinin sıralamasını
kontrol altına alır.

Mineral Kompleks -

Sayısız hücresel işlevleri düzenler,
epidermis ve dermis iyonik hücre dengesini
normalleştirir ve metabolik süreçleri
iyileştirir.

Antioksidanlar

(Vitamin C, Glutatyon) Epidermis ve dermis
hücrelerinde serbest radikallerin
oksidasyonunu durdurur.

Indications
for use
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1. Ciltte yaşa bağlı değişikliklerde düzelme
(Hafif ve orta kırışıklıklar, atrofi, ciltte laksite, mikroreliyefin hizalanması).
2. Ciltte aşırı hidrasyon ve herhangi bir etiyoloji sonucu ciltte dehidrasyonun tedavisi.
3. Güneşe aşırı maruz kalma öncesi cildi hazırlama, cilde maruz kalma sonrası
aktif rehabilitasyon terapisi.
4. Ciltte dolaşım bozuklukları (kuperoz).
5. Yaşlanma ve foto-yaşlanmanın erken belirtilerinin önlenmesi ya da düzeltilmesi.
6. Hormonal değişimler sırasında ciltte dejeneratif değişimlerin önlenmesi.
7. Kimyasal peeling, lazer, mekanik cilt soyma ve estetik cerrahi sonrası rehabilitasyona hazırlık.

Terapi Protokolü ve Tatbik
Tekniği
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Süreci 3 seans ile
tamamlamak tavsiye
edilir:
1. Seans
7-15 günlük ara ile
3-4 prosedür

2. Seans
1 aylık ara ile 2
prosedür

Enjeksiyon Teknikleri:

İğneler:

Geriye doğru çizgisel

30G x 12 / 13mm

Orta düzey nappage

30 / 32G x 6mm

Mikro-papüler

32 / 33G x 4mm

3. Seans
Her 2-6 ay 1 veya 2
destek prosedürü

Prosedür
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Prosedürün her bir aşaması
spesifik bir teknik ile gerçekleştirilir:

Geriye doğru çizgisel

Mikro-papüler

Orta düzey nappage

Prosedür, en iyi sonuca ulaşmak için her bir aşamada ayrı
ayrı ya da hepsi birlikte uygulanabilir.
Prosedürün her bir aşaması spesifik bir tatbik metoduna
dayanır.

Bio-yeniden canlanma
ve mezoterapi

1. aşama

Enjeksiyon Tekniği:
Geriye doğru çizgisel

İğne türü:

30G x 12 / 13mm
Yüzeysel kırışıklıklarda geriye doğru
çizgisel enjeksiyon:
Dudak hatları, “kazayağı bölgesi”,
kırışıklıkları, ön ve kaş arası bölgeleri ve
preoriküler kırışıklar

Enjeksiyon Tekniği:

2. aşama

Mikro-papüler

İğne türü:

30 / 32G x 6 / 12mm
Solüsyonun daha iyi enjekte edilmesi için farklı
boyutlardaki papüllerin formasyonu.
Kokteylin enjeksiyon derinliği 2-3mm'dir,
iğnenin eğimi 45 derecedir.
Enjeksiyon noktaları arasındaki mesafe
2-4mm'yi geçmemelidir.

Enjeksiyon Tekniği:

3. aşama

Orta Düzey Nappage

İğne türü:

32 / 33G x 4mm
Dermis tabaka; papiller ya da retiküler dermis üzerinde
tatbik edilir.
Yüze enjekte edilirken, iğne 45 derece eğimli, derinlik 1 1.5mm arası ve enjeksiyon noktaları arasındaki mesafe 1 - 2
cm arasında olmalıdır. Kenarı yukarı bakmalıdır.
Enjeksiyon, vasküler patern ya da ileti kanalları dikkate
alınarak uygulanmalıdır.
Her bir enjeksiyonda solüsyon hacmi 0.02 ml'dir.
Enjeksiyon bölgelerinde cildin yüzeyinde hafif kanama ya
da minör hematom formasyonu oluşabilir. Aynı şekilde
damar duvarlarında da hasar oluşabilir.

Kontraendikasyonlar s
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• Mezo kokteyl komponentlerine bireysel intolerans
• Enjeksiyon yapılan bölgelerde ciltte hasar
• Antikoagülan tedavi sırasında kanama bozuklukları
• Ateş ya da enfeksiyonel hastalıklar
• Onkolojik rahatsızlıklar
• Hamilelik ve emzirme
• Herpes Enfeksiyonunda eksaserbasyon
• Keloit oluşumuna eğilim
• Otoimmün rahatsızlıklar (Uzmanlardan medikal tavsiye alınmalıdır)

Önlemler
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Olası advers reaksiyonlar
• Hematom
• Lokal ödem
• Kızarıklık
• Kaşınma
• Ciddi alerjik reaksiyon

PinkGlow ile bir arada uygulanması tavsiye
edilmeyen prosedürler
• Kalıcı makyaj
• Botulinum toxin tip A enjeksiyonu
• Radyo frekans ile lifting
• Cilt arındırma

Prosedür sonrası 2 haftaya kadar iyileşme
tavsiye edilir
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• Uzun süre güneşe
maruz kalmaktan
kaçının, yüksek kalitede
bir SPF kullanın.

• Halka açık duşlar ve
saunaları kullanmaktan,
spor tesisi ve fitness
center'a gitmekten
kaçının.

• Agresif cilt
temizleyiciler
kullanmaktan kaçının
(scrub, peeling, fırça ve
temizleyici ürünler).

• Düzenli olarak antiinflamatuar ve
canlandırıcı etkili bir
ajan kullanın.

• Cildinizi çizmekten
ya da ovuşturmaktan
kaçının.

Tedavi sonrası ilk gün, ciltte hafif şişme ve kızarma olabilir. Bu sonuçları azaltmak
için anti-inflamatuar ürünler kullanılabilir.
Mezoterapi sırasında oluşan mikropapüller ve enjeksiyon izleri 2-3 gün içerisinde
yok olur.
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