
Mesoterapi ansikt 
 
Mesoterapi er en effektiv rynkereduserende behandling som gir huden ny vitalitet. 
Gjennom flere små injeksjoner med en meget tynn nål tilføres huden et 
næringskompleks bestående av bl a. hyaluronsyre, vitaminer og antioksidanter. Dette er 
en behandling som virker både forebyggende og reverserende. Kollagensyntesen 
stimuleres, huden gjenoppbygges og får en ny styrke og glød, rynker reduseres og 
fuktbalansen gjenopprettes. 
 
Mesoterapi passer til alle hudtyper og brukes blant annet for å behandle: 

• Tørr, slapp og uelastisk hud 
• Rynker og linjer 
• Ujevn hudtone og reduksjon av pigmentflekker 
• Mørke ringer under øynene 
• Reduksjon av store porer og akne-arr  
• Nyere arr  

 
Behandlingen 
Ved hjelp av små nålestikk med en meget tynn nål injiseres næringskomplekset i hudens 
overflate.  
Ønsker man bedøvelseskrem på huden er det mulighet for det. 
For å oppnå et langvarig resultat anbefales det å gjennomføre behandlingen 3 ganger 
med 4 ukers mellomrom og deretter en vedlikeholdsdose etter 6 mnd. 
 
Effekt av behandlingen  
Kombinasjonen av unike næringsstoffer og mange små stikk i hudoverflaten stimulerer 
kollagensyntesen og man oppnår et yngre utseende med mer glød og vitalitet.  
Effekten kan ses med det samme, men best etter noen uker.  
 
Bivirkninger 
Huden kan være litt rød de 2-3 første dagene etter behandlingen. Blåmerker og noe 
hevelse er også vanlig. Hvis du har sensitiv hud, kan tilhelingen ta noe lengre tid. 
 
Etter behandlingen 
Unngå hard fysisk aktivitet, massasje i det behandlede området og varm dusj eller bad 
de første 24t etter behandlingen.  
Du kan bruke sminke etter 6 timer. 
 
Hvem kan ikke behandles 
Gravide og ammende, de som har kjent allergi overfor hyaluronsyre eller noen av 
innholdsstoffene skal ikke behandles. Det finnes visse sykdommer og tilstander som er 
kontraindisert for behandling med mesoterapi.  
Du blir alltid bedt om å fylle ut helseopplysningsskjema når du kommer til time, her går 
vi igjennom din medisinske historie slik at du kan føle deg trygg på at behandlingen 
passer for deg. 
 


