Програма курсу мезотерапії
Тривалість навчання - 1 день
Теоретична частина - 4 години
Практична частина - 4 години
Теоретична частина (4 год.).

Теоретична частина(4 години):
1. Що таке мезотерапія?
1.1. Історія виникнення мезотерапії.
1.2. Теорії мезотерапії.

2. Класифікація препаратів, що використовуються для мезотерапії і
мезодіссолюціі:
2.1. Огляд препаратів на ринку України та Європи. .
2.2. Клітинні препарати
2.3. Препарати в естетичній медицині.
2.4. Вимоги до препаратів для мезотерапії.

3. Ускладнення після процедури мезотерапії.
4. Показання та протипоказання до проведення процедури.
5. Приватна фармакокінетика (характеристика найбільш поширених
препаратів для мезотерапії. Правила введення, підбору, показання,
протипоказання).
6. Методи використання процедури мезотерапії:
• Лікування в'янення шкіри.
• Лікування целюліту.
• Лікування розтяжок.

• Для поліпшення тургору і еластичності шкіри.
• Лікування колоїдних рубців

7. Техніки введення мезо-терапевтичних препаратів:
• папульной:
• тунельна:
• наппаж.

8. Мануальна і апаратна техніки введення лікувальних препаратів.
9. Рецепти.

Практична частина (4 год.)
1. Робота з шкірою обличчя і тіла

• при целюліті;
• при розтяжках;
• при зниженому тургорі і еластичності шкіри.
• при фотостарінні
• при хроностарінні

2. Відпрацювання технік:
• наппаж
• тунельної
• папульної
Навчання в групах до 4 (чотирьох чоловік)

Після закінчення курсу видається сертифікат
*****************************************************************

Програма курсу біоревіталізації
Тривалість навчання - 1 день
Теоретична частина (3 години)
Практична частина (3 години)

Теоретична частина(3 години):
1. Фізіологія та морфологія старіння (біологічного та
фотоіндукованого);
2. Біологічні механізми, які зачіпає базова і пролонгована
біоревіталізація дерми.
3. Морфофункціональні та естетичні ефекти цієї процедури.
4. Терапевтичні можливості біоревітализації:
• передопераційна підготовка та післяопераційна реабілітація;
• профілактика фотоушкодження шкіри і швидке відновлення;
• перед ін'єкційно-контурною пластикою;
5. Роль і місце, яке займає системна біоревіталізація в комплексних Anti-age
програмах;
6. Поєднання цієї процедури з іншими методиками (пілінги, шліфування,
ботулотоксин)
7. Огляд препаратів, які використовуються в процесі проведення процедури.

Практична частина (3 години):
Робота зі шкірою обличчя - біоревіталізація обличчя.
• демонстрація техніки
• відпрацювання техніки введення препаратів

Навчання в групах до 4 (чотирьох) осіб

Після закінчення курсу видається сертифікат

