
ORGANIC HYDRO DELUXE mezoterapia igłowa  

 

Mezoterapia to jeden z najpopularniejszych zabiegów estetycznych, zdolny znacząco poprawiać 

jakość skóry. Jej celem jest dostarczenie substancji aktywnych bezpośrednio do skóry i jej 

natychmiastowe nawilżenie. Powodzenie zabiegu zależy w dużej mierze od jakości zastosowanego 

produktu i powtarzalności sesji. Neauvia Organic Hydro Deluxe zawiera 18 mg/ml czystego kwasu 

hialuronowego, pozyskiwanego z Bacillus subtilis. Tak wysokie stężenie pozwala uzyskać bardzo 

dobre rezultaty, widoczne już od pierwszego zabiegu. Preparat zawiera także 0,01% hydroksyapatytu 

wapnia, który dodatkowo pobudza produkcję kolagenu, poprawiając skuteczność terapii. Do 

osiągnięcia optymalnych rezultatów wystarcza zazwyczaj seria 4 zabiegów przeprowadzonych w 

odstępach 3 tygodni. Chcąc zapewnić długotrwały rezultat, pod koniec serii warto zaoferować 

pacjentowi przeprowadzenie zabiegu uzupełniającego, który powinien być wykonany po upływie 

sześciu miesięcy.  

 

ZALETY:  

► Wysokie stężenie HA zapewniające doskonałe nawilżanie  

► Poprawa gęstości skóry dzięki hydroksyapatytowi  

► Regeneracja, korekcja zmarszczek powierzchownych  

► Widoczna poprawa jakości skóry  

► Wyjątkowe bezpieczeństwo dzięki pozyskiwaniu HA z Bacillus subtilis  

 

 

Neauvia Organic Hydro Deluxe otrzymała Perłę Dermatologii Estetycznej 2016 i był to kolejny powód 

do stosowania go w naszym gabinecie.  

Rewelacyjne efekty w postaci kompleksowego odświeżenia skóry:  

 wysokie stężenie czystego nieusieciowanego kwasu hialuronowego, zapewniające doskonałe 

nawilżenie 

 zawartość glicyny i L-proliny oraz hydroksyapatytu wapnia, pobudza produkcję kolagenu  

 poprawa gęstości skóry, regeneracja, korekcja zmarszczek powierzchownych  

 wyjątkowe bezpieczeństwo dzięki pozyskiwaniu HA z Bacillus Subtilis  

 widoczna poprawa jakości skóry juz po pierwszym zabiegu 

 

Neauvia Organic to pierwsze na świecie organiczne wypełniacze na bazie udoskonalonego kwasu 

hialuronowego.  

Neauvia Organic to wysoka jakość i bezpieczeństwo stosowania.  

Neauvia Organic to miłość do piękna, naturalności i kobiecości.  

Neauvia Organic to odpowiedź na Twój styl życia.  



Na czy polega wyjątkowość linii Neauvia Organic?  

Neauvia Organic to odpowiedź na zainteresowanie trendem eko w medycynie estetycznej i pierwsza 

na świecie seria wchłanialnych organicznych preparatów tkankowych o udokumentowanym 

bezpieczeństwie stosowania. Preparaty z tej eko- serii to unikatowe połączenie: wysoko 

oczyszczonego kwasu hialuronowego – odpowiedzialnego za nawilżenie i wypełnianie bruzd czy 

zmarszczek oraz niewielkiej ilości hydroksyapatytu – biostymulatora, który dodatkowo pobudza 

produkcję kolagenu i elastyny. Innowacyjna technologia dotyczy sposobu pozyskiwania kwasu 

hialuronowego opartego na fermentacji bezpiecznych i niepatogennych szczepów bakterii Bacillus 

subtilis. Proces ten pozwala zminimalizować ryzyko działań niepożądanych, a gama produktów 

umożliwia ich zastosowanie zarówno do nawilżania, wypełniania zmarszczek, ubytków tkanek, jak i 

do pobudzania wytwarzania kolagenu.  

Z jakich produktów składa się eko-seria?  

• Neauvia Organic Intense zawiera największe stężenie kwasu hialuronowego 28 mg/ml. 

Stosowana jest do głębokiego wypełniania tkanek i modelowania objętościowego  

• Neauvia Organic Stimulate zawiera stężenie kwasu hialuronowego na poziomie 26mg/ml oraz 

1% hydroksyapatytu wapnia. Jest dedykowana do wypełniania ubytków tkanek oraz pobudzania 

produkcji kolagenu w strefach aplikacji  

• Neauvia Organic Hydro Deluxe zawiera nieusieciowany kwas hialuronowego w stężeniu 18 

mg/ml oraz 1% hydroksyapatytu wapnia. Jej zadaniem jest poprawa nawilżenia, sprężystości i 

elastyczności skóry 


