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производ:

количина:
Дејство на третманот: Регенерација на ткивото

Третман со помош на игла:
Третман на засегнатото подрачје (со игла од 4 или 13 мм Х 30  во секој убод  G)  

 0,2-0,3 мл од колагенот (GUNA MD MD-TISSUE)

техника “PAPULA” /mikropapularis/ ( x со игла од 4 или 13 мм  30 G)
 игла од 13 мм  30техника на “TUNEL” ( x  G)
/ xтехника “NAPPAGE” интрадермално/ (со игла од 4 или 13 мм  30   G)

Останати терапевтски методи:
мезотерапија без игла - со користење на GunaPhoresis

MD-TISSUEсодржината на ампулата  пред нанесување измешајте ја со 1-2 
мл спроводлив гел и со помош на наведениот апликатор внесете го субкутано

Дополнителна терапија:
Местата на вбризгување по третманот, намачкајте го со крема Tamanu Arnika

 која има регенеративно и противвоспалително дејство.
Дома се препорачува нанесување крема за ревитализација на Natur 4 
подрачјето кое се третира.   

Фреквенција на третман со игла:
Pro-agging третман на млада кожа:
6-8 третмани со аплицирање еднаш неделно или еднаш на две недели

Третман за ревитализација на зрела кожа: можна примена пред или по 
оперативни интервенции или како дополнување на други третмани за 
подмладување (botox, hijaluronska kiselina)

-10 8 третмани со аплицирање еднаш неделно.

Третман за ревитализација на кожа склона на акни и црвенило, отечена и 
мрсна кожа:
8 третмани со аплицирање еднаш неделно.-10 

Подигнување и затегнување на опуштена кожа:
8 третмани со аплицирање еднаш неделно.-10 

Фреквенција на третман со : Gunaphoresis
третман на ден, 10-14 поврзани денови.1
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Внесување на колагенот GUNA MD 
MD-TISSUE) ( под кожа/субкутано/ со

убод во точки на растојание од 
1,5 см на третираното подрачје/

 со игла 4 или 13 мм х 30mikropapularis/ G), 
 Иглата ја внесуваме од 3-4 мм. Во текот на 

 секое инјектирање внесуваме 0,2-0,3 мл од 
активната состојка.

ТЕХНИКА “ ”TUNEL

Внесете ја иглата под длабоките брчки, и постепено извлекувајте и при
тоа континуирано инјектирајте колаген (GUNA MD MD-TISSUE)
(со игла 13 мм х 30 Во текот на секое инјектирање внесуваме 0,2-0,3 мл G).  
од активната состојка. 

ТЕХНИКА “PAPULA”

MD-TISSUE + АКУПУНКТУРНИ ТОЧКИ

Во акупунктурните точки, иглата (4 или 13 мм х 30 ја внесуваме во G) 
длабочина 3-4 мм. Во текот на секое инјектирање внесуваме 0,2-0,3 мл 
од активната состојка. Ги третираме двете страни на лицето.

Мерната единица е должина на средниот зглоб на средниот прст на cun 
пациентот. е единица која помага во локализација на акупунктурните CUN 
точки. Пред третман се споредуваат сопствените мерки со мерките, CUN 
и со корекции се користат кај секој пациент поединечно

Жолчна кеса 1                            :  се наоѓа во длабочина од 0,5 CUN 
латерално на латералниот орбитален агол

Жолчна кеса                                1  над средината на веѓата,cun
над зеницата во положба на погледот право напред

Дебело црево 18 (LI 18, Fu Tu):Во линија на адамовото јаболко, помеѓу 
m. sternocleidomastoideus sternalis clavicularisи главата на  

Желудник                          Латерално од аголот на усните, во линија на 
зеницата

Желудник 5 ( Т :S 5, Da Ying)  Пред долниот агол на вилицата, во малата
вдлабнатина на предната страна на мастикаторниот мускул

Тенко црево 19 (S 19, Ting Gong)I : Пред трагусот, во вдлабнатината која 
настанува позади задниот раб на во processus condylaris mandibulae 
положба на отворена уста

Меридијан на трострукиот грејач 23 (T 23, Si hu Kong)H z : На латералниот 
крај на веѓата, во малото вдлабнување 

Мочен меур 2 (U 2, Zan Zhu)B : На медијалниот крај на веѓата, над 
внатрешниот агол на окото

Аквамарин
Меди Велнес


