
Mezopen 

Mezopen kezelés - több kollagén - feszesebb bőr! 

A mezopen jelenleg az egyik leginnovatívabb 

és leghatékonyabb bőrfiatalító, anti-aging 

kezelés. Alkalmazása néhány hét alatt igazi 

megújulást és regenerálódást jelent a bőrnek. 

Hatékonyságának alapja a kollagén 

termelődésének generálása és koncentrált, 

steril mezoterápiás hatóanyagok bejuttatása a 

bőr sejtjeihez. 

 

 

A mezopen kezelés 

A mezopennel közvetlenül mechanikai módon mikrotűk segítségével hatóanyagbeviteli 

csatornákat hozunk létre a bőr felszínén. Ezeken a mikro réseken keresztül jut le a célzott 

hatóanyag a bőr mélyebb rétegeibe.A mezopen egyik fantasztikus előnye, hogy a mikrotűk 

sérüléseket okoznak a bőrön, amelyek beindítják a bőr saját regenerációs és önmegújító 

folyamatait. A bőrregenerációs folyamat eredményeként fokozódik a kollagén termelés, 

ezáltal a bőr feszesebbé, fiatalosabbá válik. Ezért is hívjuk ezeket a kezeléseket kollagén 

indukciós kezelésnek. 

A csatornák a kezelést követően fokozatosan záródnak be, a modern technológiának 

köszönhetően a mezopen kezelések után a bőr regenerálódása csak pár napot vesz 

igénybe. Egyéntől függ, hogy milyen gyors a gyógyulási folyamat a kezelés után és kiemelt 

figyelmet kell fordítani az otthoni ápoló termékek minőségére, összetevőire is. 

 

 

Mezopen kezelések az igényeidnek megfelelően  

• Anti-aging bőrfiatalító kezelés 

• Hidratáló kezelés 

• Pigmentfolt halványító kezelés 

• Aknés bőr kezelés 

• Cellulit kezelés 

 



Nem kell tartanod a kellemetlen érzéstől! 

A kezeléseket speciális érzéstelenítés mellett végezzük, így az esetek 95%-ban teljesen 

fájdalommentesek. Azon vendégeinknek, akik Lidocain érzékenyek vagy tartanak a tűktől, fel 

tudunk kínálni két alternatívát is. Az egyik, hogy a mezopen készülékhez már 

rendelkezésünkre állnak nanotűs fejek, melyek csak 0,3mm mélységben dolgoznak, így 

teljesen fájdalommentes a kezelés. 

A mezopen esetén ne a hagyományos injekciós tűben gondolkozzunk, hanem apró 

különböző számú mikro vagy nano tűket tartalmazó fejeket használunk, amelyek nagyon 

gyors mozgással láthatatlan és alig érezhető csatornákat nyitnak a bőrben. Bőrtípustól, bőr 

állapottól vagy problémától  függően választjuk ki ezeket a kezelőfejeket. 

 

Milyen gyakran szükséges? 

A mezopen kezelést célszerű kúraszerűen alkalmazni, mivel így igazán látványos és egyben 

tartós eredményeket tudunk elérni. Ezen felül érdemes évente legalább egyszer egy kezelés 

sorozatot igénybe venni, mellyel nagyon jól fenntarthatók a már korábban elért eredmények. 

•  Egy kúra 4-6 alkalomból áll és 2-3 hetente 1 kezelést ajánlunk 

•  A kezelés időtartama 1-1,5 óra 

 

 

A mezopen kezelés ellenjavallatai 

•  fertőző bőrbetegségek, gyulladt bőr, friss sebek, tetoválás, bőrrák 

• vérzékenység 

• nagyon vékony, nagyon érzékeny bőr 

• lázas állapot, legyengült immunrendszer (daganatos betegségek) 

• műtétek után 40 nappal, botox kezelés után is, illetve a botox-val kezelt felületen soha! 

• terhesség 

• pacemaker 

• epilepszia  

• zavart tudatállapot esetén 

• Roaccutan kezelés alatt 

• nyári időszak 

 


