
Medyczny krem barierowy pomaga szybko 
naprawić i zregenerować uszkodzoną barierę 
skóry. Medyczny krem pozwala właściwie 
pielęgnować skórę zapewniając  prawidłowe 
nawilżenie i natychmiast przywracając 
optymalne funkcje bariery niezbędne do 
ochrony gojącej się powierzchni skóry.

Wybierz produkt do pielęgnacji 
domowej

Zestaw intensywnie regenerujący zastoso-
wanie bezpośrednio po zabiegu wpływa na 
przyspieszenie procesu gojenia, pomaga 
zmniejszyć ilość czynników zapalnych                          
w skórze oraz szybko przywraca prawidłową 
czynność bariery ochronnej skóry. Zestaw 
zawiera: Medyczny krem barierowy 75 g 
i Maskę ultra kojacą 75 g

Maska ultra kojąca łagodzi, nawilża, zwięk-
sza elastyczność i jędrność skóry. Wpływa na 
rozjaśnienie cery i poprawę jej tekstury. 
Doskonała do stosowania po zabiegu lub jako 
część cotygodniowego postępowania pielę-
gnacyjnego.

Mleczko ultraochronne lekki, szybko wchła-
niający się preparat zapewnia ochronę przed 
promieniowaniem UVA/UVB. Zawiera składni-
ki pozbawione działania alergizującego, w 
tym: mikronizowany tlenek cynku, co pozwala 
na uzyskanie wysokiej skuteczności.

Zestaw odbudowujaco- ochronny 
Zestaw zawiera:
Delikatne mleczko oczyszczajace 30 ml
Medyczny krem barierowy 30 g
Mleczko ultraochronne SPF50 30 ml

Puder mineralny SPF 50 to lekki puder mine-
ralny dający efekt naturalnej skóry, który 
zapewnia bezpieczną, niedrażniącą i natych-
miastową ochronę przed promieniami UVA                       
i UVB. Zamknięty jest w samoczynnie dozują-
cym pędzlu, co sprawia, że ten silnie wodood-
porny, transparentny puder jest bardzo łatwy 
do nakładania rano i powtarzania aplikacji                 
w ciągu dnia.

Lista gabinetów oferujących 
zabieg 

dostępna na: 

www.vitaco.pl/gabinety-partnerskie/

by Vitaco

Autentyczna odnowa skóry
MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA 

MICROPEN



Terapia mikroigłowa microPen opiera się na 
stymulacji naturalnego procesu regeneracji 
dzięki tworzeniu mikroskopijnej wielkości 
nakłuć, co powoduje przyspieszone procesy 
naprawcze tkanek oraz zwiększone wchłanianie 
składników aktywnych o właściwościach 
nawilżających, odżywczych, napinających.
takich jak aminokwasy, peptydy, antyoksydanty, 
witaminy, mikroelementy.

• DŁUGOTRWAŁE ODMŁODZENIE SKÓRY TWARZY, 

  SZYI, DEKOLTU, DŁONI 

• POPRAWA GĘSTOŚCI I ELASTYCZNOŚCI SKÓRY 

• WYRÓWNANIE KOLORYTU SKÓRY

• NIWELOWANIE PRZEBARWIEŃ

• SPŁYCANIE BLIZN I ROZSTĘPÓW 

• UJĘDRNIENIE  BRZUCHA, POŚLADKÓW, BIUSTU, 

  RAMION

• NIWELOWANIE BLIZN POTRĄDZIKOWYCH 

   I POOPARZENIOWYCH

• ZMNIEJSZONA TENDENCJA DO POWSTAWANIA 

   ROZSZERZONYCH NACZYNEK 

• SKUTECZNA TERAPIA WSPOMAGAJĄCA 

    WYPADANIE WŁOSÓW

Zabieg jest w pełni bezpieczny dzięki zastosowaniu 
końcówek jednorazowego użytku

Zabieg z zastosowaniem micrpPen trwa około 30-45 minut. 
Podczas zabiegu mikroigły o średnicy ludzkiego włosa 
wykonują tysiące drobnych nakłuć poprzez, które zostaje 
wprowadzony odpowiednio dobrany przez profesjonalistę 
koktajl substancji aktywnych.

• Urządzenie gwarantuje możliwość dobrania   
   odpowiedniej głębokości wkłuć w zakresie od 
   0,25 mm do 2,5 mm, z możliwością zmiany 
   głębokości nakłuwania  w trakcie zabiegu, 
   w zależności od okolicy oraz wskazania do zabiegu

• W trakcie zabiegu widoczne jest zaczerwienie skóry, 
   z możliwością punktowego krwawienia 

• Bezpośrednio po zabiegu klient może odczuwać 
  ciepło, lekkie pieczenie, zwiększoną tkliwość skóry

• Skóra po zabiegu powinna być traktowana tak jak 
  skóra uszkodzona, a gojąca się powierzchnia 
  potrzebuje ochrony polecamy stosowanie 
  preparatów z linii Epionce, które pomogą szybko 
  naprawić i zregenerować barierę skóry 

• Następnego dnia skóra może być zaróżowiona 
  i uwrażliwiona jednak swobodnie można wykonać 
  makijaż i powrócić do codziennych aktywności

• Ważne jest aby przez najbliższe dni po zabiegu  
  stosować wyspecjalizowaną pielęgnację Epionce, 
  która skutecznie przywróci prawidłowe czynności 
  bariery ochronnej skóry oraz zniweluje powstawanie 
  czynników zapalnych  

• Po 3-4 dniach może pojawić się delikatne 
  drobnopłatkowe łuszczenie

• Efekty terapii są w pełni widoczne po 5-7 dniach

• Dla zapewnienia najskuteczniejszej odnowy skóry 
  zalecane są od 3 do 5 zabiegów co 2-3 tygodnie. 
  Aby efekt zabiegu utrzymał się, zalecane są 2-3 
  pełne sesje w ciągu roku

• Po zabiegu można wrócić do codziennych 
  czynności

• W celu uniknięcia zakażenia obszaru poddanego 
  zabiegowi należy wymienić na czyste, nieużywaną
  poszewkę od poduszki oraz ręcznik

• Zalecane jest nakładanie specjalnych kosmetyków
  pozabiegowych na poddane zabiegowi okolice
  celem zmniejszenia pozabiegowego obrzęku

• Nie ingerować w naturalny proces odnowy skóry, 
  nie dotykać, nie drapać

• Całkowicie unikaj słońca i solarium przez 6 tyg. po
   zabiegu

Efekty:

Bezpieczeństwo

Przebieg zabiegu:

Zalecenia pozabiegowe
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Modne! Nakłuwaj i odmładzaj

• Stany zapalne skóry
• Infekcje
• Wszelkie choroby zakaźne
• Aktywna opryszczka
• Aktywny trądzik
• Choroby nowotworowe
• Ciąża i okres karmienia piersią

Przeciwwskazania


