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Przywróć skórze słoneczny blask – nie tylko latem 

Szara, matowa, wiotka z wyraźnymi oznakami zmęczenia. Twoja skóra woła o pomoc. Jak 

przywrócić jej utracony blask i sprężystość ?  W jaki sposób poprawić jej kondycję  ? 

Idealnym rozwiązaniem jest mezoterapia igłowa. 

Prawidłowa pielęgnacja skóry to nie tylko odżywianie od zewnątrz, ale również od wewnątrz.  

Ogromną rolę odgrywa odpowiednia dieta, ponieważ zrównoważone żywienie chroni  skórę, 

wzmacnia organizm i zapobiega przedwczesnym procesom starzenia . Niestety, częste kąpiele 

słoneczne, palenie tytoniu i alkohol sprawiają, że nasza skóra traci zdrowy i estetyczny wygląd. 

Staje się sucha, cienka, łuszczy się i traci swą elastyczność. Dlatego tak ważne jest dostarczanie 

organizmowi pokarmów bogatych w białko niezbędne do produkcji kolagenu jak również 

kwasu foliowego, cynku i biotyny, które dobroczynnie działają na naszą skórę, włosy  

i paznokcie.  

Letnie nawilżanie 

Podstawą pielęgnacji, szczególnie 

latem, jest podwójne nawilżanie. 

Oprócz odpowiednich kosmetyków, 

kremów z filtrem UV, powinnyśmy 

przyjmować jak najwięcej płynów w 

postaci co najmniej 2 litrów wody 

dziennie. Za taką kurację nasza skóra 

odwdzięczy się pięknym  

i zdrowym wyglądem. Jednak na takie 

efekty trzeba niestety trochę 

poczekać. W tej sytuacji warto 

skorzystać z dobrodziejstw medycyny estetycznej w postaci  mezoterapii igłowej, oferowanej  

w lubińskim salonie Infinity Massage & SPA:  

-  Zabieg polega na iniekcji mikroskopijnych dawek substancji leczniczych bezpośrednio  

w obszary skóry, które chcemy zregenerować takie jak twarz, szyja czy dekolt. W ten sposób 

omijamy naskórek i docieramy bezpośrednio do głębokich warstw. Za pomocą mezoterapii  

w niechirurgiczny sposób można skutecznie i efektywnie poprawić kondycję i wygląd skóry, 

która staje się zdrowsza, jędrniejsza, nawilżona i gładsza – wyjaśnia Katarzyna Bujkiewicz z 

salonu Infinity Massage & SPA. 
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Mezoterapia igłowa – witaminowy zastrzyk dla skóry 

Mimo że,  zabieg wykonuje się poprzez nakłuwanie skóry igłą, to na ogół nie utrudnia to 

klientkom normalnego funkcjonowania. Pojawiające się po mezoterapii zaczerwienienie  

i obrzęk znikają już po kilku godzinach. Na odświeżoną skórę praktycznie od razu po zabiegu 

możemy nałożyć codzienny makijaż. Wstrzykiwane w głąb skóry witaminowe koktajle 

odżywiają ją i stymulują komórki naskórka oraz skóry właściwej. Dzięki śródskórnym iniekcjom 

aktywnych preparatów poprawia się mikrokrążenie w tkance podskórnej oraz zwiększa 

metabolizm komórek tłuszczowych: 

 - Mezoterapia igłowa jest bezpieczna i jednocześnie gwarantuje szybkie i widoczne efekty 

korekcji zmarszczek i gładkości ciała, co w rezultacie wpływa na doskonałe samopoczucie  

i zadowolenie naszych klientek. Poza tym jest znacznie bardziej efektywna od drogich 

kosmetyków i wymyślnych zabiegów – tłumaczy Katarzyna Bujkiewicz z lubińskiego salonu 

Infinity Massage & SPA. 

Profilaktycznie, zabieg mezoterapii igłowej warto wykonywać 2-4 razy do roku. Witaminowa 

bomba przynosi zadziwiające rezultaty : odmłodzoną, napiętą i świeżą skórę twarzy. 

 

Zapraszamy do salonu Infinity Massage & SPA w Lubinie przy ul. Piłsudskiego 18, I piętro,   

pon.- pt. 9:00 – 20:00, sobota 10:00 - 14:00, tel. 534- 099- 622 

http://www.infinity-spa.pl 
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