
 

KMENOVÉ BUNKY – MEZOTERAPIA 
 
 

 
 

Novinkou medzi omladzovacími metódami je rejuvenizácia pokožky MEZOTERAPIA 
KMENOVÝMI BUNKAMI. 

Čo je kmeOová bunka? 

Kmeňová bunka je základná bunka, ktorá má schopnosť deliť sa podľa potreby organizmu. 
Ich schopnosť deliť sa je priam neobmedzená. Po rozdelení môžu zostať opäť kmeňovými 
bunkami, alebo sa špecializujú. Takto je zabezpečená regenerácia, oprava poškodeného alebo 
zostarnutého tkaniva, ktoré je týmto schopné zdravo fungovať, reparovať sa a tvoriť nové 
bunky.  

Charakteristika ošetrenia 

 
Mezoterapeutický roztok zložený z kmeňových buniek a rastových faktorov sa aplikuje do 
pleti za účelom regeneračného procesu. Podporuje  rozmnožovanie buniek a tvorenie 
nového tkaniva, vlastných kmeňových buniek v koži, reparuje vekom podmienené 
poškodenie tkaniva, odďaľuje a vyhladzuje vrásky, posilňuje pružnosť a pevnosť kože tým, že 
vyvoláva syntézu kolagénu, elastínu. Hydratuje pleť a pomáha udržiavať optimálnu vodnú 
rovnováhu. Prídavnou hodnotou je jej anti-pigmentačný efekt. 
 

Výsledky ošetrenia: 

 stabilizácia pH pleti 
 rehydratácia a revitalizácia 

 obnova tonusu a elasticity 

 obnova bunkového potenciálu 

 regulatívny efekt 
 aktivácia fibroblastov 

 zvýšenie obsahu kolagénu 



 

Spôsob aplikácie: 
 

Roztok Stem Crum SR sa vpravuje do pleti manuálne alebo pomocou mezoterapeutickej 
pištole mnohopočetnými vpichmi. Najčastejšie sa omladzuje tvár, krk, dekolt a ruky. Zákrok 
trvá 20 až 30 minút, prítomné môžu byť drobné poinjekčné príznaky typu jemný opuch, 
vpich, zriedkavo nebadateľná modrinka. Subjektívne klient môže pociťovať   tŕpnutie a 
pálenie ošetrovanej lokality, ktoré je však prechodného charakteru. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 Dermaheal Stem Crum SR /Skin Rejuvenating – omladzujúci.Ide o výťažok s adipózneho 
tkaniva, ktorý obsahuje oligopeptidy -1,2 a polypeptidy -1,2,5,11 výťažky z humánneho 
adipocytu. 

1 ampulku (5 ml ) je možné aplikovať súčasne na celú tvár a krk alebo celú tvár a 
dekolt. 

Priebeh ošetrenia : 

 Prvé ošetrenie     1 ampl. 5ml 

 Druhé ošetrenie  o týždeň od prvej aplikácie  1 ampl. 5ml 

 Tretie  ošetrenie  o 2 týždne od druhej aplikácie  
 Štvrté ošetrenie  o 1 mesiac od tretej aplikácie 

 Piate ošetrenie   o 2 mesiace od štvrtej aplikácie 


