
 

 

      Mikrodermabrazja  diamentowa 

                                  Mikrodermabrazja jest niesamowicie 
popularną niechirurgiczną techniką odnowy skóry. Polega na 
ścieraniu mechanicznym zrogowaciałej warstwy naskórka 
przy pomocy głowicy diamentowej. Jest metodą rozjaśniającą 
i odświeżającą wygląd skóry, usuwającą zmiany 
pigmentacyjne, drobne linie, zmarszczki, jak również 
zaskórniki. Stymuluje również wzrost nowych komórek oraz 
odnowę włókien kolagenowych.  
 
Koszt pierwszego zabiegu 80zł. W serii, każdy kolejny zabieg z 
upustem. 
Częstotliwość zabiegów: 
Ilość zabiegów w serii: 6 – 10 
Częstotliwość: co 7 – 14 dni 
Profilaktycznie: 1 miesiącu 
Zapisy tel: 791 059 009 
 
Zalety mikrodermabrazji diamentowej: 

– pobudza skórę do produkcji kolagenu i elastyny co 
zwiększa elastyczność i poprawia jakość skóry (odnowa 
skóry właściwej)– nie ma ograniczeń wiekowych 
–gwarantuje bezpieczną kontrolę głębokości ścierania 
– zabieg jest bezbolesny 
– istnieje możliwość częstego powtarzania (nawet co 7 
dni) 
– jest to alternatywa dla osób nietolerujących peelingu 
chemicznego 
– generalna regeneracja skóry 
– eliminacja nadmiernego rogowacenia, suchości i 
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uszkodzeń posłonecznych 
– przyspiesza krążenia krwi i limfy 
– zwiększa absorpcję kosmetyków – odżywienie i 
nawilżenie skóry (dlatego po często nakładane są maski). 
 

Komu najlepiej służy? 

  cerze trądzikowej i skórze z bliznami potrądzikowymi 

  wiotkiej, pomarszczonej, starzejącej skórze  

  cerze z przebarwieniami, plamami pigmentacyjnymi 

  skórze z rozszerzonymi porami 

  z łojotokiem i zaskórnikami 

  po uszkodzeniach posłonecznych, przy przebarwieniach i 
odbarwieniach ( twarz, ręce, szyja) 

  skórze z rogowaceniem około mieszkowym  

  przy rozstępach  

 cerze ze zmarszczkami wokół oczu, ust i szyi 
(odmładzanie) 

 

Przeciwwskazania:   

 zakażenia wirusowe, grzybicze i bakteryjne   

 trądzik krostkowy, ropowiczy, różowaty  

 przerwana ciągłość skóry 

 nowotwory skóry i znamiona  

 skłonność do keloidów ( bliznowców) 

 naczyniaki jamiste   

 terapia przeciwtrądzikowa Roaccutanem (wskazana co 
najmniej trzy miesięczna przerwa)  

 włókniaki i łuszczyca 
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Objawy po zabiegu:  

 stopień zaczerwienienia zazwyczaj utrzymuje się 24 

godziny, maksymalnie do 2-3 dni 

 uczucie mrowienia, świądu 

 nadwrażliwość skóry 

Zalecenia po wykonaniu mikrodermabrazji diamentowej to: 

  przez minimum 24 godziny zabronione jest korzystanie z 

sauny, basenu, kąpieli słonecznych 

 przez minimum 24 godziny należy również zrezygnować 

ze stosowania na partii poddanej zabiegowi 

samoopalaczy 

 w miejscu zabiegu można nałożyć makijaż dopiero po 

upływie 24 godzin 

 przez około 7 dni należy stosować kremy z filtrem 

ochronnym SPF 30 lub SPF 50 

Pielęgnacja skóry w warunkach domowych: 
Warto unikać kosmetyków z substancjami drażniącymi w 
składzie. Aby zniwelować zaczerwienienie i podrażnienie, 
można zastosować delikatne preparaty o działaniu 
łagodzącym i kojącym. 
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Z Bemowską 
Kartą 

Mieszkańca 
uzyskujesz 
rabat 10%. 
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