
Производ: количина 2 мл.MD-MATRIX  
дејство на третманот: Подобрување на дренажата и 
детоксикација на ткивата
Производ количина: : MD-TISSUE 2 мл
дејство на третманот: Регенерација на ткива

Третман со помош на игла:
Терапија на зафатената регија (со игла од 4 или 13 мм Х 30 ) секој убод пG o

MD-MATRIX, 0,2-0,3 мл ГУНА МД колаген ( - ).MD TISSUE

Техника “ ”PAPULA  / / (со игла од 4 или 13 мм х 30mikropoapularis G)
Техника “NAPPAGE” /intradermalno/ (со игла 13 мм х 30 )G

Останати терапевтски методи:
Gunaphoresis, дермаролер, мезопен, мезопиштол
Мезотерапија без игла – при користење на GUNAPHORESIS

MD-MATRIX Содржината на ампулата и  пред нанесувањето измешајте MD TISSUE-
ја со 1-2 мл од спроводливиот гел и со помош на наведениот апликатор внесете 
ги субкутано.

Дополнителна терапија:
  Местата на убоди по секој третманот се третираат со кремата која Tamanu Arnica

содржи од лековитото растение арника која има регенеративно и 
противвоспалително дејство. Дома се препорачува нанесување на ревитализирачка 
крема два пати на ден на местото кое се лечи. Може да се аплицира на Natur 4 
сите делови на телото.

Фреквенција на терапија со игла:
6-  третмани со апликација еднаш неделно8 , за одржување: 1 третман на секој 
2-3 месеца

Фреквенција на терапија со дермар ер:ол
6-8 третмани со апликација на дермалорер во големина на игла 0,5 еднаш на 
3-6 недели
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Техника “PAPULA”
Внесување на   колаген ( - ) под кожа /субкутано/ GUNA MD MD TISSUEMD-MATRIX, 

оддалечени 1,5 см со инјектирање во точките на засегнатата регија / / m kropapularisi
(со игла 4 или 13 мм х 30 ). Иглата ја внесуваме 3-4 мм. Во текот на секое G
инјектирање внесуваме 0,2-0,3 мл активни супстанци.

Техника “ ” NAPPAGE
/ / на оддалеченост од 1-1,5 см. континуирано инјектираме intradermalno
(со игла 4 или 13 мм. х 30 )   колаген ( - ). G GUNA MD MD TISSUEMD-MATRIX, 

покровотПочетен чекор е отстранување на  на иглата на тој начин што врвот 
на иглата останува надвор во должина од 1 мм. Повторувани точкасти убоди 
се изведуваат симултано нормално.
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