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Kosmetisk Mesoterapi 
 

Hvis de mere gængse hudplejebehandlinger ikke længere føles til-strækkeligt til anti-
age behandling, er det muligt at optimere sine behandlinger med injektioner. 
 
Mange har dog kun kendskab til Botox og fillers, da disse behandlinger er de mest 
kendte, men i virkeligheden er der mange flere muligheder.  

 

Hvad er mesoterapi? 
Mesoterapi er en meget effektiv behandling, dom forbedrer hudens kvalitet 
betydeligt. 
 
Mesoterapi hjælper med til at formindske grove porer og ar efter acne. Den blegner 
pigment pletter, fugter og opstrammer huden.  
 
Ved brug af små (ikke dybe) injektioner får huden tilført en række essentielle 
ingredienser så som hyaluron syre, vitaminer, mineraler og antioxidanter. 
 
Efter de små stik fra nåle kan aktive stoffer lettere trænge ind i huden. Huden ‘tror’, at 
den har fået en skade og vil derfor gå i gang med at reparere sig selv. Regenerering 
vil fortsætte i de efterfølgende dage. 
 
Mesoterapi kan udføres med forskellige metoder. På klinikken kan man få 
kombination af den ‘klassiske’ (små stik) og med dermaroller. Derma-meso-roller er 
en meget simpel men effektiv konstruktion. Det er en skive med en påsat række af 
tynde små nåle, hvor skiven roteres, penetrerer (prikker) hudens overflade. Nålenes 
størrelse kan variere fra 0,5-2,0 mm. 
 
Du er velkommen til at bestille en gratis konsultation på 54 85 52 76. 
 
 
 
Her er par eksempler på de mesoterapi behandlinger der udføres i klinikken.  
 

Hydralift 
Effekt: Behandling hjælper og forebygger hudens slaphed. Er meget effektiv mod 
mørke rande under øjnene og smilerynker. Perfekt idé ved festlige lejligheder. 
 
Effekt af lifting varer i mindst 2 uger efter behandlingen (meget individuelt). 
 
Behandling: 1 gang om ugen i 5 uger 
 
Ingredienser: 
Hyaluron syre (sukkerforbindelse, konsistens af gelé, hvor kollagene-og-elastinefibre 
befinder sig i huden). Dens opgave i huden er stor: fra at medvirke i transport 
mekanisme af næringsstoffer fra blodkar til levende hudceller, til at binde fugt og 
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hydrerer huden og beskytter huden mod UV-stråler ved neutralisering af frie radikale. 
 
DMAE- stimulering af ‘kontakten’ mellem hudcellerne’s lag og skabelse af 
opstramnings effekt. 
 
 

Mesotech Botophase  
Effekt: Behandlingen hjælper til at genoprette mere frisk udseende med sin unikke 
kombination af mimiske peptider (protein stoffer)  
 
Behandling: alt efter behov eller 1 gang om måneden 
 
Argireline og andre ingredienser: Hyaluron syre og Retinol (A-vitaminet). 
 
Den kombination har en meget god effekt på fine linjer og giver huden mere jævnt og 
glat udseende. Alle ingredienser fra den kombination har været testet til at modvirke 
ældningstegn i huden.  
 
Botophase har en lignende effekt som BOTOX- behandling, dog uden bivirkninger.  
 


