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DERMOPORAŢIA,
PENTRU ÎNTINERIRE
DE CURÂND A FOST LANSATĂ CEA MAI INOVATOARE TERAPIE DIN INDUSTRIA
ÎNFRUMUSEŢĂRII: DERMOPORAŢIA.
Aceasta înlocuieşte injectarea în straturile foarte profunde a
unor medicamente/ingrediente active pentru diverse probleme
ale siluetei. Cele mai frecvente aplicaţii sunt tratamente
anticelulitice, anti-vergeturi, tratamente de reîntinerire sau
tratament pentru capilare sparte. Procedura combină în cadrul
aceleiasi şedinţe două terapii puternice: electroporaţia – care
mărește porii de până la 400 de ori (cu ajutorul unor impulsuri
controlate), crescând foarte mult permeabilitatea epidermei,
şi electroforeza - o metodă prin care ingredientele active sunt
împinse în straturile foarte profunde ale pielii.
Care sunt avantajele? Până acum, la folosirea unei creme cu
ingredienţi foarte puternici de întinerire, efectul se obţinea după
foarte mult timp de folosire şi avea mai mult rol ...preventiv
(pentru că în tot acest interval, factorul Timp îşi pune
amprenta). Şi asta pentru că din ingredienţii unei creme, foarte
puțini – numai 5%, ajung efectiv în profunzime. Dermoporaţia

Avantajele unui astfel de procedeu sunt multiple: nu mai este

însă face ca într-o singură şedință/aplicare să pătrundă 95%

necesar un medic pentru tratament, nu este dureros şi nu rişti

din ingredienții activi în straturile profunde ale pielii. Este

nimic în numele frumuseţii.

considerată o formă avansată de mezoterapie virtuală deoarece,

Cum se procedează? Terapia în sine constă în introducerea în

practic, este o procedură care în mod nomal ar fi posibilă numai

profunzimea ţesutului a unor substanţe active, iar acest lucru

cu ajutorul injecțiilor. Însă în cazul Dermoporaţiei nu sunt

poate fi folosit în diverse moduri: putem introduce colagen în

necesare injecţiile, nu există efecte adverse, durere sau riscuri.

buze (evident, efectul se obţine treptat dar ... fără durere), acid
hialuronic la nivel facial (sau oriunde e nevoie), tratamente
anticelulitice localizate strict pe zone afectate (este singura
metodă nechirurgicală care poate trata chiar celulita în stadiul
4), aminexil pentru tratarea calviţiei, elastină pentru vindecarea
vergeturilor, produse pentru tratarea diverselor forme de acnee,
tratamente pentru capilare sparte, tratamente antirid, ştergerea
petelor de pigmentare, hidratarea pielii uscate cronic etc.
Acestea sunt doar aplicaţiile estetice însă Dermoporaţia poate
acţiona într-o mulţime de alte domenii: se pot aplica antiinflamatoare în zone afectate, antibiotic la o măsea infectată,
etc. Dermoporaţia este folosită şi pentru tratamente mult mai
grave: introducere de celule ADN, tratarea anumitor forme de
cancer, boli dermatologice şi multe altele.
Pentru mai multe detalii accesați www.rowe.ro
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