
МЕЗОТЕРАПИЯ 

 

Мезотерапията е медицинска техника, създадена през 50-те години на миналия век. За 

първи път се използва за лечение на състояния като ревматизъм, спортни травми, както 

и за подобряване на кръвообращението. Мезотерапията е успешно използвана и за 

лечение на козметични състояния, включително подмладяване и подобряване на 

кожата, възстановяване на косата, локализирано намаляване на мазнините, както и при 

лечение на целулит. Мезотерапията представлява инжектиране на специално 

подготвена смес, поставена само на милиметър под кожата. 

Тъй като кожата ви застарява, циркулацията намалява и в резултат на това 

намаляването на кислорода и хранителните вещества възпрепятства способността на 

тялото да изчисти токсините. При борба със стареенето на кожата, мезотерапията има 

за цел да замести минералите, витамините и аминокиселините, които се срещат в по-

ниските нива на кожата с напредването на възрастта, както и да се повишат нивата на 

хиалуроновата киселина в кожата. Мезотерапията е по-прецизна и изисква по-малко 

инжектиране.Микроинжектирането се осъществява на всеки две седмици между два до 

три курса на лечение. Когато се постигнат желаните ефекти, ще Ви бъде изработена 

програма за поддръжка на всеки 2-3 месеца.  

Инжектирането в мезодерма (повърхностния слой на кожата) по време на 

мезотерапията, зависи от лекувания проблем. Като цяло, използваните вещества 

съдържат: продукти, които могат да намалят възпалението, както и да лекуват вени, 

мускулни релаксанти, ензими, витамини, минерали, растителни екстракти, хормони и 

хормон блокери.   

Съществуват различни видове мезотерапия. Най-често използвани са подмладяващите 

– стягаща, хидратираща, ревитализираща, антиоксидантна мезотерапия. Всички те са 

насочени към намаляване на видимите белези на стареене на кожата. Съществуват и 

други терапии, каквато е например изсветляващата терапия, терапия за стрии и белези 

и др. 

При мезотерапията пациентът трябва да понесе множество убождания, което е 

съпроводено с известен дискомфорт. На местата на убождането е възможно да се 

появят кръвонасядания, които обичайно преминават за срок от 2 до 10 дни. 

Внимателното обсъдете с д-р Иванов причините, поради които сте взели решение да се 

подложите на този вид лечение. Необходимо е да се вземе предвид Вашата медицинска 

история, за да се уверите, че няма причини да не прилагате тази процедура. Лечението 

може да се извърши веднага след първоначална консултация, когато ще бъдете 

информирани и за това колко процедури ще са Ви необходими за постигане на желания 

ефект.  

 

 



Предимства на мезотерапията: 

Цялостно подмладяване на кожата; 

Повишава твърдостта и еластичността на кожата; 

Подобрява кожата и и придава блясък; 

Предотвратява бръчките, подмладява и възстановява уморената кожа; 

Подобрява тонуса и еластичността на увисналата кожа на ръцете, деколтето и областта 

на шията; 

Лекува всички видове кожа безопасно. 

 

Зони на приложение 

 Oчи 

 Тъмни кръгове/уморени очи 

 Фини линии/бръчки 

 Tорбички по очите 

 Деколте 

 Застаряла или повредена от слънцето кожа 

 Проблемна кожа - акне, комедони, хиперпигментация; 

 Разширени пори 

 Локализирана мазнина 

 Целулит 

 Стрии 

 Суха и увредена кожа 

 Белези 

 Розацея 

 Хиперкератоза 

 Пигментни петна 

 Глава/коса 

 Слаба, изтъняваща коса 

 Алопеция 

 Преждевременно побеляване на косата 

 Дифузно оплешивяване 

 Себорея 


