
 

TOKSYNA BOTULINOWA
 

ZALECENIA PO ZABIEGU:

 - przez 4 godziny od zabiegu należy utrzymywać pozycję pionową głowy, 

   nie zaleca się w tym czasie schylania oraz leżenia, 

 - nie należy podróżować samolotem po zabiegu, 

 - przez 24 godziny od zabiegu nie zaleca się dotykania, masowania, 

   rozgrzewania w saunie / na solarium / na słońcu obszarów 

   poddawanym iniekcji.

 

 

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU:

 - ciąża i karmienie piersią, 

 - aktywny trądzik, 

 - schorzenia bakteryjne skóry i opryszczka, 

 - infekcja w proponowanych miejscach wstrzyknięć,

 - choroby złącza nerwowego mięśniowego,

 - nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję

   pomocniczą. 

 - miastenia rzekomoporaźna, zespół Eaton Lamberta stwardnienie      

   boczne zanikowe.

 

 

 

Po zabiegu może wystąpić ból głowy, odczyny w miejscu wstrzyknięcia np. rumień,

obrzęk, podrażnienie. Pełny efekt osiągany jest po 14 dniach od podania preparatu.

 

 

 

 

 

 
*Zalecenia zostały przygotowane na podstawie ulotki producenta marki Azzalure oraz Botox.

 



LIPOLIZA INIEKCYJNA
 

 

ZALECENIA PO ZABIEGU:

- nie nakładać makijażu do 12 godzin w miejscu zabiegowym, 

- unikać solarium oraz nadmiernej ekspozycji na słońce do 2 tygodni po zabiegu, 

- nie narażać miejsca korekcji na działanie ekstremalnych niskich i wysokich 

  temperatur, 

- intensywnie masować miejsce zabiegowe do momentu ustąpienia wyczuwalnych 

  zgrubień,

- nawadniać organizm w celu przyspieszenia drenażu tkanek, 

- wszelkie niepokojące zmiany zgłosić niezwłocznie do specjalisty wykonującego 

  zabieg.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU:

- ciąża i laktacja, 

- ostre lub przewlekłe dermatozy i choroby skórne, 

- nowotwory, leczenie chemioterapią lub radioterapią, 

- ostre choroby nerek i wątroby, 

- cukrzyca, 

- epilepsja, 

- choroby układu immunologicznego, 

- choroby krążenia, choroby krwi związane z nadmiernym krwawieniem, 

- nieustabilizowane choroby tarczycy, 

- alergia lub nadwrażliwością na jakikolwiek składnik preparatu.

 

Podanie preparatu powoduje powstanie kontrolowanego stanu zapalnego,

mogącego objawiać się przejściowym obrzękiem, zaczerwienieniem, zasinieniem 

i bolesnością tkanek w obszarze iniekcji. W razie nieustąpienia wcześniej

wymienionych objawów w ciągu 7 dni należy skontaktować się z ze specjalistą

wykonującym zabieg.

 
 

*Zalecenia zostały przygotowane na podstawie ulotki producenta marki DIVES. [www]:

https://divesmed.pl/.



MEZOTERAPIA IGŁOWA
 

 

ZALECENIA PO ZABIEGU:
- nie nakładać makijażu do 12 godzin od zabiegu, 

- unikać solarium oraz nadmiernej ekspozycji na słońce do 1 tygodnia po zabiegu, 

- nie narażać miejsca zabiegowego na działanie ekstremalnych niskich i wysokich 

  temperatur.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU:
- choroby skórne w miejscu zabiegowym, 

- ciąża i laktacja, 

- choroba nowotworowa, 

- nieustabilizowana cukrzyca, 

- epilepsja, 

- choroby układu immunologicznego, 

- choroby krwi związane z nadmiernym krwawieniem, 

- nadwrażliwość lub alergia na jakikolwiek składnik preparatu.

 

 

 

Zabiegi mezoterapii może powodować zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu

zabiegowym, które zwykle ustępuje po upływie 24 – 48 godzin. 

Przejściowy ból w miejscu iniekcji. 

W przypadku reakcji zapalnych trwających tydzień i innych reakcjach niepożądanych

należy skontaktować się z lekarzem.

 

 

 

* Zabiegi mezoterapii igłowej zaleca się wykonywać w seriach. Przed zabiegiem

należy ustalić odpowiednią ilość i częstotliwość zabiegów.

 

 
*Zalecenia zostały przygotowane na podstawie ulotki producenta marki DIVES. [www]:

https://divesmed.pl/, oraz ulotka NCTF 135/HA.



OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE
FIBRYNA BOGATOPŁYTKOWA

KOMÓRKI MACIERZYSTE
 

ZALECENIA PO ZABIEGU:

- Zalecana jest delikatna pielęgnacja skóry, 

- unikanie kosmetyków drażniących np. peeling, 

- nie zaleca się kosmetyków o silnym działaniu, 

- wskazana jest rezygnacja na kilka dni z basenu, sauny, siłowni, 

- nie zaleca się wykonywania makijażu przez 12h od zabiegu.

Po zabiegu można wrócić do codziennych aktywności. Możliwe zaczerwienienia,

delikatny obrzęk lub zasinienie w okolicy poddawanej zabiegowi.

PRZECIWWSKAZANIA:

- białaczka i szpiczaki,

- choroby krwi, hematofobia, 

- choroby nowotworowe, 

- schorzenia wątroby,

- ostre zakażenia i stany zapalne, infekcje: bakteryjne, wirusowe, grzybicze.

- zaburzenia układu odpornościowego, ogólny zły stan organizmu, 

- choroby autoimmunologiczne, 

- choroby wynikające z autoagresji,

- niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

- antykoagulanty,

- ciąża i karmienie piersią.

 

 
*Zalecenia przygotowano na podstawie ulotki produktu: PRP INNMEDIS SYSTEM.

 



WOLUMETRIA TWARZY 

KWASEM HIALURONOWYM
 

ZALECENIA PO ZABIEGU:
- unikanie przez kilka dni basenu, 

- unikanie sauny oraz solarium, 

- nie wskazany jest wysiłek fizyczny przez 72 godziny po zabiegu, 

- unikanie promieni słonecznych i stosowanie kremów z filtrem UV, 

- nie zaleca się dotykania, masowania obszarów poddanym iniekcji.

PRZECIWWSKAZANIA:
- ciąża i karmienie piersią,

- uczulenie na kwas hialuronowy,

- stany zapalne skóry: trądzik, opryszka 

- choroby autoimmunologiczne,

- tendencje do powstawania bliznowców , 

- tendencja do powstawania blizna przerostowych, 

- zaburzenia pigmentacji, 

- choroba nowotworowa, 

- cukrzyca,

- pacjenci poniżej 18 roku życia, 

- nie należy stosować u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe lub inhibitory 

  agregacji płytek krwi,

- nie zaleca się stosowania równocześnie  z leczeniem laserowym, głębokim 

  peelingiem chemicznym lub dermabrazją.

 

 

* Niektóre preparaty posiadają w składzie lidokainę, jeżeli w przeszłości wystąpiła

nadwrażliwość na preparat lub miejscowe środki typu amidowego - należy

poinformować lekarza przed zabiegiem.

 

Po zabiegu istnieje możliwość pojawienia się zaczerwienienia, rumienia, zasinienie

bolesność okolicy poddanej zabiegowi.
 

 

*Zalecenia przygotowano na podstawie ulotki produktów: Princess Filler, Juvederm Voluma.



BIOSTYMULATORY
 

 

ZALECENIA PO ZABIEGU:
- nie nakładać makijażu do 12 godzin w miejscu zabiegowym, 

- unikać solarium oraz nadmiernej ekspozycji na słońce do 2 tygodni po zabiegu, 

- nie narażać miejsca korekcji na działanie ekstremalnych niskich i wysokich

temperatur.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU:
- ciąża i okres karmienia piersią, 

- aktywne stany zapalne skóry (trądzik, opryszczka), 

- uczulenie na składniki preparatu, 

- skłonność do występowania blizn przerostowych, 

- choroba nowotworowa, 

- choroby autoimmunologiczne,

- choroby układu krążenia,

- cukrzyca,

- znana nadwrażliwość na składniki preparatu.

 

Po zabiegu istnieje możliwość pojawienia się zaczerwienienia, rumienia, bolesność

okolicy poddanej zabiegowi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Zalecenia zostały przygotowane na podstawie ulotki produktu Pluryal Silk, NUCLEOFILL.


