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Anti-aging door
meso / myo I SKIN Therapy

Meso I skin Therapy

Meso – mannen en vrouwen van boven de veertig kijken ernaar uit
Eindelijk een methode die het probleem bij de wortel aanpakt.
Op je veertigste wordt het serieus. De huid laat zien hoe je op anderen
overkomt. Vertwijfeld grijpen de veertig- en vijftigjarigen de ene na de
andere crème. Meestal zonder succes. Er is behoefte aan synergetische
hulp. Want in de diepere lagen van de huid liggen de meeste oorzaken
van de schoonheidsachteruitgang. Mannen en vrouwen van boven de
veertig en vijftig willen duidelijke resultaten zien. Ze willen een strak huidbeeld. Velen zoeken de oplossing in cosmetische chirurgie. Dit is te
voorkomen door de meso l Skin Therapy. Het alternatief voor het laten
wegspuiten van rimpels.
Vroeger mochten alleen artsen de meso-werkzame stoffen met een
spuit in de huid injecteren. Nu is er een nieuwe methode ontwikkeld,
waarbij deze stoffen via de huidkanaaltjes worden ingebracht, zodat de
meso-werkzame stoffen de huid op een onschadelijke manier binnendringen, tot in de diepere huidlagen.
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Hoe werkt deze methode?
De meso l Skin Therapy is gebaseerd op het principe van elektro-impulsen. Via een gesloten circuit worden de werkzame stoffen de huid “ingetrokken”. Allereerst worden de celafvalstoffen in beweging gebracht,
zodat de ruimtes tussen de cellen worden schoongemaakt. Binnen een
fractie van een seconde ontstaan er daarna minuscule kanaaltjes: de
huid wordt beter doorlaatbaar en kan dus veel meer werkzame stoffen
opnemen. De werkstoffen vervangen de verloren substanties, wisselen
verbruikte stoffen om en herstellen beschadigingen. Dit uitwisselingsproces – oud tegen nieuw – bewerkstelligt een grondige vernieuwing in de
huid. Absoluut noodzakelijk daarbij is dat deze stoffen microfijn, schoon
en steriel zijn.
In de huid lopen bindweefselachtige strengen naar de onderste huidlagen. Daar bevindt zich de opslagcapaciteit voor vocht. Een gebrek aan
vocht vermindert de elasticiteit van de huid. Door de afname van spanning en elasticiteit gaat de huid langzaam maar zeker achteruit. Niet
iedere verandering is de volgende morgen direct zichtbaar, en ook niet
de volgende week of de volgende maand. Maar in de loop der jaren
verandert de structuur van de huid langzaam maar zeker. Wat eerder in
de diepste huidlagen is veranderd, komt op een gegeven moment naar
boven en wordt zichtbaar in de bovenste huidlagen, met als gevolg rimpels en oneffenheden. De meso l Skin Therapy stimuleert de huid om
zelf weer collageen en elastine aan te maken en zo het zelfgenezend
vermogen van de huid te bevorderen.
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Anticellulitisprogramma
Een cellulitisbehandeling
voor een groter oppervlak

MelanogelAntiblemishprogramma
Vermindering van pigment
en ouderdomsvlekken

Lokaal anticellulitisprogramma

Anti-agingprogramma

Een lokale
cellulitisbehandeling

Een anti-agingbehandeling
voor het gezicht

Antistretchprogramma

PostSolarprogramma

Striae afbouwen

Het herstellen van UVbeschadigingen

Antislapheidprogramma
Strakker maken van de
borsten Borstverfraaiing

Voor ieder probleemgebied
nauwkeurig afgemeten werkstoffen
De meso l Skin Therapy wordt niet
alleen ingezet tegen rimpels, maar
ook tegen andere huidproblemen.
Voor ieder behandeldoel zijn er speciale combinaties van werkstoffen,
want voor elk deel van de huid is
een andere benadering vereist.
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Myo I Beauty Therapy

Myo – Push Up voor het gezicht
Bent u weleens in een fitnesscentrum geweest?
Zwaar maar doeltreffend. Zo doeltreffend zelfs, dat het vele ergernissen
wegneemt. Als u de spieren van uw buik, benen en armen niet traint,
worden ze slap. Hetzelfde geldt voor uw gezichtsspieren. Het gevolg:
rimpels, lijntjes en een strenge uitstraling.
Wie echt zijn gezicht wil verstevigen, komt niet onder een spiertraining
uit. Myo is hier uitermate geschikt voor en is een perfecte aanvulling op
de meso | Behandelingen.
Wanneer we vaak het voorhoofd fronsen en/of de ogen vaak samenknijpen om ze tegen de zon te beschermen, belasten we bepaalde spieren
bovenmatig. Ze verkrampen, verharden en worden groter. Hier staat
tegenover dat we andere spiergroepen maar zelden gebruiken. Ze worden slapper en kleiner. Na verloop van tijd vervormt het gezicht en ontstaan er onregelmatigheden. Hierdoor graven zich rimpels
in het bindweefsel, die noch door massage noch door
een masker weggenomen kunnen worden.
Gezichtsspieren worden in de loop der jaren alleen
maar zwakker en dunner. Wie ze niet traint, verliest spiermassa. Hierop wachten de rimpels en
fijne lijntjes. Ze nestelen zich langzaam in de
ontstane ruimte die de spier heeft achtergelaten.
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De behandeling wordt met metalen elektroden uitgevoerd. Steeds worden
er verschillende spiergroepen in het gezicht geactiveerd. Op deze manier
worden de ongetrainde spieren met behulp van repeterende elektroimpulsen tot contractie aangespoord en wordt de spierspanning geactiveerd. Het doel hiervan is de contouren van het gezicht te verstevigen en
te herstellen.
Dankzij de computertechniek is het mogelijk om fijne gezichtsspiertjes op
te sporen en te activeren. De met myo getrainde spieren kunnen het
natuurlijke verouderingsproces in het gezicht vertragen en de gelaatsspieren verstevigen. De gezichtsuitdrukking wordt weer ontspannen, vitaal en
levendiger.

Onder iedere huid schuilt een
fris en stralend uiterlijk.
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Perfecte verzorging
maakt u zeker.
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