
Składniki aktywne
PLLA (kwas 
L-polimlekowy), 
HA - kwas hialuronowy. 

Przeznaczenie 
Wyrób kosmetyczny. 

Metody zabiegowe
Dermapen, roller. 

Użycie
Na całą twarz zaleca się stosować jednorazowo 2 fiolki 
(6ml) - do leczenia miejscowego 1 fiolkę.
W celu zmniejszenia dolegliwości bólowych zabieg 
powinien być przeprowadzony po zastosowaniu 
znieczulenia miejscowego.

Techniki zabiegowe
Mezoterapia mikroigłowa, 
mezoterapia bezigłowa.

Sugerowany plan zabiegów
• 1 sesja składa się od 2 do 3 zabiegów (dla optymalnego efektu zalecane są 3 zabiegi).
• Odstęp pomiędzy zabiegami od 2 do 4 tygodni.
• Drugą sesję zaleca się przeprowadzić od 8 do 12 tygodni po pierwszej sesji.
• Dla uzyskania maksymalnego efektu zaleca się przeprowadzenie łącznie 3 sesji.

Pakowanie
6 x 3ml fiolka, 
2 x kroplomierz 
– na 3 zabiegi.

Obszary zastosowań
Twarz/szyja/ciało.

Właściwości
Gotowy roztwór do 
aplikacji. Przed użyciem 
wstrząsnąć. 
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• HA – kwas hialuronowy jest jednym z podstawowych składników skóry, która zawiera się pomiędzy
kolagenem, a włóknami elastyny zapewniając efekt nawilżenia i prawidłową objętość skóry.  
• Poprzez reakcję z białkiem CD 44 kontroluje ważne funkcje skóry jak elastyczność, 
blask, świeżość, a przede wszystkim młody wygląd. Stanowi barierę dla wirusów i bakterii.

Kwas hialuronowy

• Glutation stymuluje aktywację witaminy C i witaminy E, co zapobiega uszkodzeniom przez wolne rodniki. 
• Wywołuje procesy inhibicji melaniny, dzięki czemu skóra ulega rozjaśnieniu. 
• Przywraca zdrowy odcień skórze, rozjaśnia ją, likwiduje plamy pigmentacyjne, plamy starcze, melazmy, 
blizny potrądzikowe, przebarwienia i piegi. 

Glutation

• Dezaktywuje wolne rodniki, przeciwdziała procesom utlenienia lipidów błon komórkowych,
 działa ochronnie na grupy funkcyjne enzymów, podatnych na procesy utlenienia. 
• Działa ochronnie na działanie promieni UV i procesy fotostarzenia się skóry.
• Hamuje rozpad kolagenu w skórze, wpływa na proliferację fibroblastów, stymuluje syntezę ceramidów.
• Zwiększa barierę ochronną skóry, poprawia koloryt skóry, rozjaśnia przebarwienia, wygładza, 
redukuje zmarszczki, poprawia elastyczność i przyspiesza regenerację skóry oraz gojenie się ran.

Witamina C

• Aminokompleks jest mieszanką peptydów i protein, które przywracają nawilżenie oraz poprawiają 
teksturę i elastyczność skóry. 
• Aminokwasy umożliwiają lepsze nawilżenie poprzez zatrzymanie wody w naszym naskórku i skórze. 
Stanowią „bloki budowlane” dla białek macierzy skóry i pobudzają czynności fibroblastów.

Aminokwasy, 
peptydy, proteiny

• PLLA – kwas L polimlekowy  jest głównym składnikiem La Playa, który pobudza syntezę kolagenu.
PLLA stymuluje produkcję kolagenu i odżywia skórę, zwiększa jej objętość. Indukuje powstawanie 
elastyny co wpływa na poprawę elastyczności skóry, sprężystość, jej napięcie, a więc redukcję drobnych 
zmarszczek. 

PLLA
kwas L-polimlekowy

Wyjątkowość formulacji 

 Obszar zastosowania:
 policzki i okolice ust 

 Cel: nawilżanie i napięcie
 poprawa objętości 

 Obszar zastosowania:
policzek i perioral (zapalenie skóry) 

 Cel: poprawa elastyczności
skóry i zwężenie porów

PRZED PRZED

PO PO

Efekty kliniczne

 Obszar zastosowania:
 policzki i bruzda nosowo-wargowa

 Cel: przeciwstarzeniowo, 
odżywczo

 Obszar zastosowania:
policzki i okolice ust

 Cel: poprawa elastyczności 
skóry i zwężenie porów

PRZED PRZED

PO PO

Efekty kliniczne
La Playa - to produkt Premium wśród zabiegów kosmetologicznych. Wyjątkowe połączenie składników
dla niebywałych efektów zabiegu mezoterapii. Składniki aktywne: kwas polimlekowy oraz kwas hialuronowy
wspierany przez: glutation, witaminę C, complex aminokwasów i peptydów. 


