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MEDER BEAUTY SCIENCE – 
NEINVAZINĖ MIMIKOS RAUKŠLIŲ KOREKCIJA

Neinjekcinis miorelaksantas – alternatyva botulino toksino injekcijoms

Šiuolaikinės grožio mados sąlyga – nepriekaištinga, lygi 
oda. Be abejo, kompetentingų specialistų atliekamos botulino tok-
sino procedūros kas 5-8 mėnesius įrodė ne tik savo efektyvumą, 
bet ir nepavojingumą. Tačiau ar tai vienintelis būdas atsikratyti mi-
mikos raukšlių? 

Naujos kartos kosmetologiniai preparatai, paremti aktyviais 
ingredientais, išgautais biotechnologiniais metodais – pir-
moji profesionali linija, nukreipta į estetinę korekciją. 

Gydytoja – kosmetologė Dr. Tiina Orasmae-Meder bei Šveicarijos 
laboratorijos „Cosmotec“ biochemikai kūrė ir tobulino šią liniją 
penkerius metus. Šio bendradarbiavimo rezultatas – „Meder Visa-
ge Anti-Rides FX” preparatai. Šie produktai skirti tik profesionaliam 
naudojimui kabinete. 

Terapeutinė neinvazinė mimikos raukšlių korekcija - tai alternatyva 
injekcinėms metodikoms, todėl ją galima atlikti ir tiems pacien-
tams, kurie nenori ar kuriems negalima atlikti botulino toksino in-
jekcijų. taip pat tai nauja galimybė prailginti botulino toksino veiki-

mą, atliekant šių procedūrų kursą, kai jo veikimas pradeda silpnėti. 
Sintetiniai peptidai paskutiniais metais sulaukia vis daugiau dėme-
sio. Aminorūgščių baltymų molekulės yra raktas į žmogaus orga-
nizmą. šešių amino rūgščių seka, vadinama heksapeptidu, blokuoja 
neuromimikinio impulso perdavimą į mimikos raumenį praktiškai 
tokiu pačiu efektyvumu, kaip ir botulino molekulė. Skirtumas tas, 
kad blokavimas vyksta ne presinapsiniame, o postsinapsiniame 
lygmenyje. Būtent dėl to tokios prigimties preparatus galima nau-
doti ir tiems klientams, kuriems negalima taikyti botulino toksino 
injekcijų dėl individualių sveikatos ir jautrumo savybių, nėštumo, 
tam tikrų medikamentų naudojimo. 

Heksapeptidų dėka nutraukus impulso perdavimą, raumuo vis tiek 
palaiko savo darbinę veiklą, tačiau odos “susiraukšlėjimas” nevyksta 
dėl labiau atpalaiduotos raumens dalies, esančios arčiausiai odos 
paviršiaus. 

Raumenų, kurie ilgą laiką buvo itempti, relaksacija pakeičia ir kitų 
veido raumenų tonusą. Sinergetiniai raumenys atpalaiduojami, an-
tagonistai didina odos tonusą. 

Procedūros programa jungia 6 etapus: 
3 etapai odos paruošimui + 3 etapai intensyvaus mimikos raumenų veikimo 

1. StimuliuojantiS valymaS: EnErgEtinė valomoji 
     EmulSija „DEmaquillantE EnErgiSant“ 
Odos valymas ir atgaivinimas pasitelkiant mikrocirkuliacijos gerini-
mu bei odos aprūpinimu deguonimi. Šio preparato sudėtyje esan-
tis Bacillus fermentas, laktobakterinis filtratas, užtikrina keratolitinį 
fermentinį aktyvumą. Masažo metu, kai gerinama mikrocirkuliacija, 
fermentas aktyvizuojasi, „išardo“ mirusias epidermio ląsteles ir vir-
šutinių odos sluoksnių keratiną. Energizuojantis poveikis atsiranda 
dėl tarp ingredientų esančio niacino (vitaminas B3). Jis pagerina 
efektyvių ingredientų patekimą į gilesnius odos sluoksnius, stiprina 
kapiliarų sieneles. Valymo metu vyksta gyli eksfoliacija, oda tampa 
„atvira“ kitų ingredientų prasiskverbimui. Nežiūrint stipraus prepa-
rato veikimo, jis tinka ir jautriai odai, kadangi į sudėtį įeinantis vita-
minas E ramina hiperjautrumo reakciją. 

2. giluS valymaS – EkSfoliacija:  
    „PEEling EnzymatiquE“ 
Biotechnologinis enziminis pilingas, pasižymintis gilaus valymo 
efektu, pagamintas Ši sviesto ir Bacillus fermento pagrindu, kuris 
giliai eksfoliuoja odą, tačiau jį galimą naudoti net ir jautriai odai bei 
pacientams su veido kuperoze ar dermatoze. 

3. antiokSiDantinių mEDžiagų įvEDimaS: 
     katalitiniS loSjonaS „lotion catalytiquE“ 
Odos pripildymas augalinės kilmės antioksidantais, apsauginių 
odos savybių atstatymas ir paruošimas aktyvių komponentų pa-
tekimui į gilesnius odos sluoksnius. Preparato sudėtyje esantis 
mėlynių lapų ir uogų ekstraktas veikia kaip itin intensyvus antiok-
sidantas, braziliškos cukranendrės ekstraktas suteikia odai apsaugą 
ir stimuliuoja reparacinius procesus. Polifenoliai, izoflovanoidai, lu-
teoninas ir apigeninas padeda sumažinti oksidacijos procesus, dėl 
kurių vyksta lipoperoksidazė, kurios metu naikinami membranos 
lipidai. Citrus Medica ir Citrus Aurantium Dulci ekstraktai pageri-
na epidermio pralaidumą, stimuliuoja elastino ir kolageno sintezę. 
Vitaminas B3 skatina arterinio kraujo priplūdimą į veido ląsteles, 
stiprina arterinių kapiliarų sieneles, spartina oksigenaciją ne tik der-
moje ir epidermyje, bet ir mimikos raumenyse. Kanadietiškos klevo 
polisacharidai ir aloe ekstraktas ramina ir minkština odą. Magnio 

druskos ekstraktas ramina ir 
atstato odos balansą, kas 
itin svarbu pacientams ken-
čiantiems nuo vegetatyvi-
nės kraujagyslių distonijos. 

4. miorElakSiniS
     vEikimaS: 
     fikSuojantiS
     koncEntrataS 
     „concEntré fixatEur” 
Specifinis heksapeptidas leidžia 
nutraukti impulsų perdavimą raume-
nų skaidulose, esančiose odoje. Rezulta-
tas – išlyginamos mimikos raukšlės, sumažinama raumenų įtampa 
įtakos zonoje. 
Preparatas pagamintas biologiškai aktyvių peptidų pagrindu. Hek-
sapeptidas pertraukia neuromuskulinį perdavimą postsinaptiniu 
lygiu. Jau po keliolikos minučių jaučiamas odos patempimo efek-
tas, mimikos raukšlės tampa mažiau pastebimos. 

5. fikSacija ir giluS DrėkinimaS: fikSuojantiS 
     PlEiStraS – kaukė „ mEDEr Patch fixatEur“ 
Kaukė iš elastingo audinio impregnuota hidrogeliu (hialurono 
rūgštis, heksapeptidas, retinil palminatas) giliai drėkina odą, ska-
tina kolageno sintezę, sustiprina mimikos aktyvumo blokavimą 
ir užtvirtina fiksuojančio koncentrato poveikį. Kaukė pagaminta 
iš bambuko skaidulų lengvai išsitempia ir tolygiai priglunda prie 
reikiamų zonų. 

6.  aPSauga ir StiPrinimaS: 
      liftinginiS krEmaS „crémE lifting” 
Kremas užtvirtina procedūros rezultatus, padeda juos išlaikyti ir su-
teikia liftingo efektą. Skvalenas ir saldžiojo migdolo sviestas atstato 
odos barjerinę funkciją, todėl odai lengviau išlaikyti drėgmę. Kra-
kmolinis sukcinatas aliuminio druska apsaugo nuo saulės spindu-
lių poveikio, o augalinės kilmės celiuliozės junginiai padengia odą 
apsaugine plėvele, kuri išlaiko odos tonusą. 

Priežiūra namuose: Preparatas su heksapeptidais 
„meder-Stick fix“ 
Ilgalaikio procedūrų efekto užtikrinimas: Preparatas su heksa-
peptidais kasdieniam naudojimui namuose „Meder-Stick Fix“ 
(10% heksapeptido ir 5 % palmitoil-peptido). Preparato akty-
vūs ingredientai suteikia „patinimo“ efektą dermoje, dėl kurio 
raukšlelės užpildomos ir jos išsilygina. Ši priemonė su specialiu 
aplikatoriumi duodama klientui po kiekvienos procedūros. 
Taigi ši priemonė ne tik sustiprina procedūros efektą, bet ir už-
pildo raukšles kolagenu.

Procedūra tinka tiek vyrams, tiek moterims. 
Procedūrų kursas - 5 procedūros, atliekamos kas savaitę. Kiekvienos 
procedūros metu mimikos raumenų atpalaidavimo efektas sustiprėja 
ir ilgėja jo veikimo laikas. 
Efekto palaikymui procedūrų kursas gali būti atliekamas 1-2 kartus per 
metus. 
Po „Meder Visage Anti-Rides FX“ kurso mimikos aktyvumas ženkliai su-
mažėja, mimikos raukšlės išsilygina. Efektas matomas jau po pirmos 
procedūros. 
Galima atlikti ir kaip vienkartinę grožio procedūrą – prieš svarbų susi-
tikimą ar įvykį. 

oficialusis atstovas lietuvoje – Estetikos centras „kosmedija“, 
Pamėnkalnio g. 34B, vilnius, tel. (8 5) 213 1334, 
kosmedija@takas.lt, www.kosmedija.lt 


