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Ορισμός

Η τεχνική της μη ενέσιμης μεσοθεραπείας στη 
σύγχρονη αισθητική ιατρική μπορεί να οριστεί 
με δύο τρόπους: βασίζεται στη βελόνα και είναι 
εικονική.

Δέρμα

Το δέρμα είναι το περίβλημα που καλύπτει ολό-
κληρη την επιφάνεια του σώματος και το προ-
στατεύει από επιθετικά στοιχεία

Κερατίνη στοιβάδα

Η κερατίνη στοιβάδα αποτελείται από μία θεμέλια ου-
σία στοιβαδωτών λιπιδίων και κερατοειδών κυττάρων, 
συζευγμένων μεταξύ τους κατά άτακτο τρόπο.

Διαπερατότητα  
της κερατίνης στοιβάδας

Αντίσταση είναι η δυσκολία των ρευμάτων να 
διαπερνούν το δέρμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία  
της αισθητικής

Η συσκευή παρέχει 4 τεχνικές:
1. Ρεύμα ενεργοποίησης, 2. Υδροηλεκτροφόρηση, 
3. Ηλεκτροδιήθηση, 4. Κρυοφόρηση.
Τα δραστικά συστατικά διεισδύουν άμεσα στην 
προς δράση περιοχή, χρησιμοποιώντας 4 λειτουρ-
γικές τεχνικές με τις οποίες γίνεται εφικτή, χωρίς 
τη χρήση ενέσεων, η μεταφορά τόσο ιοντικών 
όσο και ουδέτερων ουσιών.

Ιστορική Αναδρομή

Πρέπει να ταξιδέψου-
με στο παρελθόν, στη 
δεκαετία του 50, όταν 
η τεχνική αυτή ανακα-
λύφθηκε από τον Dr. 
Michel Pistor.
“Παρέχουμε την ελά-

χιστη ιατροφαρμακευτική δόση με τη μέγιστη 
επίδραση” χάρη στο ενδοδερμικό επιφανειακό 
σύμπλεγμα.
Σήμερα, ο πρωτεύων στόχος της είναι η αντιμε-
τώπιση της κυτταρίτιδας, μολονότι η συχνότερη 
χρήση της μπορεί να είναι εξ ίσου αποτελεσματική 
σε πολυάριθμες θεραπείες.
Εντούτοις, η νέα σύλληψη που ονομάζεται η-
λεκτροδιήθηση βασίζεται στο φαινόμενο που 
ανακαλύφθηκε από τον Dr. Praunist και προ-
έρχεται από μελέτες Χημείας για τις οποίες του 
απονεμήθηκε το Βραβείο Νόμπελ 2003.

Βραβείο Nobel Χημείας 2003

Βραβείο Nobel Χημείας στους Peter Agree και 
Roderick MacKinnon, αντίστοιχα, για την ανακά-
λυψη των διαύλων νερού και την ερμηνεία του 
μηχανισμού και της δομής των διαύλων ιόντων.

Εάν μπορούσαμε να τα έχουμε όλα

Κά•	 θε προϊόν ανταποκρίνεται καλύτερα σε 
συγκεκριμένη τεχνική
Κάθε τεχνική έχει συγκεκριμένες ιδιότητες•	
Θα θέλαμε μία σειρά τεχνικών που να αλλη-•	
λοσυμπληρώνονται και όχι να αποκλείουν η 
μία την άλλη
Το σύν•	 ολο των τεχνικών, πολλαπλασιάζει τα 
αποτελέσματα
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Mη ενέσιμη μεσοθεραπεία

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SKEYNDOR

Ρεύμα ενεργοποίησης- 
Υδροηλεκτροφόρηση

Ρεύμα ενεργοποίησης:
Η ηλεκτροθεραπευτική τεχνική χρησιμοποιείται 
για να προάγει εντονότερη αγγείωση στην περιοχή 
που εφαρμόζεται η θεραπεία. Αυτό εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη και πιο ομοιόμορφη απορρόφηση 
του δραστικού συστατικού.

Υδροηλεκτροφόρηση:
Μη τραυματική θεραπευτική μέθοδος που χρησι-
μοποιεί παλμικό ρεύμα για να βοηθά τα δραστικά 
συστατικά σε υγρά διαλύματα να διαπερνούν 
τον ιστό του δέρματος. Έτσι μεταφέρονται μόρια 
διαμέσου του δερματικού φραγμού.

Hλεκτροδιήθηση 

Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί μαγνητικά πεδία 
με μεγάλη ισχύ για να προάγει τη διαπερατότητα 
(ηλεκτροδιαπερατότητα) της κυτταρικής μεμ-
βράνης (αναστρέψιμοι και παροδικοί «πόροι»), 
ενισχύοντας έτσι τη διείσδυση των ουσιών.
Ανακαλύφθηκε από τον D. Praunist το 2003 και 
του χάρισε το Βραβείο Nobel Prize Χημείας.
Η τεχνική αυτή δε χρησιμοποιεί ηλεκτρόδιο ου-
δέτερο ή επιστροφής.
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Υπερσύγχρονες θεραπείες

Στην επιδερμίδα:
Προάγει την ανανέωση των κυττάρων•	
Μειώνει τη συνοχή μεταξύ των κυττάρων της •	
κερατίνης στοιβάδας και μειώνει το πάχος της 
κερατίνης στοιβάδας (υπερκεράτωση)
Βοηθά άλλους παράγοντες να διεισδύουν στο •	
δέρμα
Προλαμβάνει την υπερκεράτωση•	

Στο χόριο:
Προκαλεί δράση προκολλαγόνου και γλυκοζα-•	
μινογλυκάνης
Διεγείρει την έκλυση κυτοκινών•	
Αυξάνει τον πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών•	

Στο υπόδερμα:
Προάγει τη μικροκυκλοφορία•	

Προγράμματα και λειτουργία

Αυτόματη λειτουργία 
Κάρτα με προκαθορισμένο προγραμματισμό 
Χειροκίνητη λειτουργία 
Ο χρήστης προγραμματίζει τις φάσεις

Αυτόματη λειτουργία

Όταν εισάγεται η κάρτα του πελάτη/προϊόντος, •	
η οθόνη του συστήματος εμφανίζει τόσο το 
όνομα του προϊόντος όσο και τον αριθμό των 
διαθέσιμων συνεδριών.
Ο χρήστης επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας •	
και εάν επιλεγεί η «Αυτόματη Λειτουργία», η 
συσκευή θα υιοθετήσει όλες τις παραμέτρους 
διάταξης που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα 
από τον κατασκευαστή και το μόνο που έχει να 
κάνει ο χρήστης είναι να επιλέξει την ένταση.

Χειροκίνητη λειτουργία

Εάν κατά την εισαγωγή της κάρτας πελάτη/προϊό-•	
ντος, ο χρήστης επιλέξει τη χειροκίνητη λειτουργία, 
πρέπει και να προγραμματίσει όλες τις παραμέτρους 
της συνεδρίας.
Αυτό απαιτεί βαθιά γνώση των επιδράσεων κάθε •	
ρεύματος και των προϊόντων που εφαρμόζονται.

Θεραπείες προσώπου 

Anti-age A (Αντιγήρανση Α)
Ενδείκνυται για πρόωρα γερασμένα δέρματα •	
με σημάδια μειωμένου τόνου, πλαδαρότητας, 
κόπωσης και λεπτών ρυτίδων. 

Anti-age A-B (Αντιγήρανση Α-Β)
Ενδείκνυται για ηλικιωμένα, φωτογερασμένα •	
δέρματα, με βαθιές ρυτίδες ή κεράτωση και 
για κουρασμένα δέρματα.

Dispigmentation A (Λεύκανση Α) 
Ενδείκνυται για κηλίδες που προκαλούνται από •	
εγκυμοσύνη ή μεθόδους αντισύλληψης. 

Dispigmentation A-B (Λεύκανση Α-Β)
Ενδείκνυται για κηλίδες που προκαλούνται •	
από μέλασμα, χλόασμα, ήλιο, κεράτωση, 
υπερμελάγχρωση και σε περιπτώσεις όπου 
οι πελάτισσες επιθυμούν να βελτιώσουν τον 
τόνο και την ποιότητα του δέρματος του προ-
σώπου, του ντεκολτέ, των μπράτσων και των 
χεριών τους.

Reaffirming (Σύσφιξη) 
Αποκαθιστά τη σφριγηλότητα και την ελα-•	
στικότητα του δέρματος που χάνονται λόγω 
ορμονικών διεργασιών.

Anti-oxidant (Αντιοξειδωτική δράση) 
Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες που μειώ-•	
νουν την περιεκτικότητα του δέρματος σε κολ-
λαγόνο και ελαστίνη και προκαλούν ρυτίδες.

Θεραπείες σώματος 

Anti-stretch marks A (Κατά των ραγάδων Α)
Πρόσφατα δημιουργηθείσες ραγάδες που είναι ροζ •	
χρώματος ή έχουν προκληθεί από εγκυμοσύνη. 

Anti-stretch marks A-B (Κατά των ραγάδων 
Α-Β)

Παλιές ραγάδες, που έχουν προκληθεί από απώ-•	
λεια σωματικού βάρους. 

Cellulite Drain A (Κυτταρίτιδα λόγω παροχέ-
τευσης Α) 

Οιδήματα, κατακράτηση υγρών.•	
Cellulite Drain A-B (Κυτταρίτιδα λόγω παρο-
χέτευσης Α-Β) 

Κατακράτηση υγρών, προβλήματα κυκλοφορίας •	
και μειωμένος σωματικός τόνος.

Cellulite Lipo A (Κυτταρίτιδα λόγω λίπους Α) 
Κυτταρίτιδα με σημαντικό οίδημα και απαλή κυτ-•	
ταρίτιδα.

Cellulite Lipo A-B (Κυτταρίτιδα λόγω λίπους 
Α-Β) 

Ινώδης, σκληρή, οδυνηρή και κρύα κυτταρίτιδα •	
με διαταραχές της μικροκυκλοφορίας.

Dermoactive A (Δερμοδραστικό Α) 
Για ευαίσθητα δέρματα ή αρχική θεραπεία. •	

Dermoactive A-B (Δερμοδραστικό Α-Β) 
Δέρματα με τελεαγγειεκτασίες (ευρυαγγείες του •	
προσώπου) και ερύθημα. 

Flaccidity A (Πλαδαρότητα Α) 
Δέρματα που έχουν χάσει τον τόνο τους λόγω •	
απότομου αδυνατίσματος. 

Flaccidity A-B (Πλαδαρότητα Α-Β) 
Πολύ πλαδαρά δέρματα, λόγω κληρονομικότη-•	
τας ή μετά από σημαντική απώλεια σωματικού 
βάρους, τα οποία χρειάζονται βελτίωση της ποι-
ότητάς τους.

Αντενδείξεις

Έγκυες γυναίκες •	
Άτομα που πάσχουν από επιληψία •	
Άτομα που φέρουν βηματοδότη •	
Άτομα με μεταλλικές προσθέσεις •	

Συστάσεις

Να αποφεύγετε τη ζέστη, τη σάουνα και το μασάζ •	
Jacuzzis
Να μη χρησιμοποιείτε κρέμες με ρετινολικό ή •	
γλυκολικό οξύ 
Να μην εκτίθεστε στον ήλιο για 24 ώρες •	
Να πλένεστε πάντα με κρύο νερό•	

Κρυο-ηλεκτροφόρηση

1.  Πρόκειται για ένα σύστημα που εφαρμόζει 
ψύξη για να αυξήσει την τοπική αγγείωση, σε 
συνδυασμό με ρεύμα ενεργοποίησης.

2.  Δεύτερον, η ψύξη του δέρματος, σε συνδυασμό 
με τα κύματα υδροηλεκτροφόρησης, μεταφέρει 
την ουσία σε χαμηλότερες στοιβάδες, κάτω από 
βέλτιστες συνθήκες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη απορρόφηση και να βελτιώνεται 
η απόδοση των δραστικών συστατικών του 
διαλύματος.

Εφαρμογές

Κλινικές μελέτες δείχνουν ότι πρόκειται για συ-
σκευή πολλαπλής χρήσης, ικανή να δρα τοπικά 
για την κατανομή δραστικών συστατικών στις 
παρακάτω περιπτώσεις:

Ανάνηψη από τραυματισμούς σε αθλήματα •	
Αναζωογόνηση προσώπου•	
Ρευματισμοί•	
Αλωπεκία•	
Αντιμετώπιση πόνου•	
Κυτταρίτιδα•	
Ραγάδες•	
Χαλάρωση•	
Ουλές •	
κ.λπ.
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