
Nykyään tehokkain tapa kohottaa kasvoja, 
parantaa vartalon muotoa ja saada 
merkittävää nuorentavaa vaikutusta ilman 
leikkauksia. Ryppyjen silottuminen ja 
täyttyminen. Ihon kiinteyden palautuminen 
kaikilla potilailla

• Ikääntymistä ehkäisevä toimenpide
• Rasvoja ja selluliittia hajottava vaikutus Käytettävien säikeiden määrästä keskustellaan  vastaanotolla 

ja se riippuu toimenpidettä vaativasta alueesta ja tuen 
tarpeesta; yleensä lankoja käytetään n. 10-50 kappaletta. 

Käyttöalueita:
•Nasolabiaalijuonteet
•Suu ja silmänympärysjuonteet
•Poskien ja leuka-aulueen kohotus
•Yläluomien kohotus
•Otsan kohotus/ -juonteet
•Kasvojen ovaalin kohotus
•Kaula ja dekolteealueen muutokset
•Käsivarret (allit), lantion-, pakaroiden- ja vatsan muutokset

Lankoja voidaan laittaa myös vähitellen, kaikkia ei tarvitse 
laittaa samalla kertaa. Hyvä-laadukas lopputulos on tärkein!

Mesolankojen vaikutus kasvoille:
•Kollageenin muodustumisen stimulointi ihossa (aktiivisin 
aika ensimmäiset 2-3 kuukautta)
•Keski- ja alosan piirteiden paraneminen
•Lymfan luonnollisen liikkumisen paluu
•Miimisten juonteiden rentoutuminen
•Ryppyjen silottuminen ja täyttyminen. Ero fillerista on se, 
että mesolangat eivät aiheuta kasvojen piirteiden 
suurenemista
•Kulmakarvojen ja yläluomien kohotus
•Ihon värin muutos ja pigmentiläiskien normalisointi
•Vajaan tilan täyttäminen ja luonnollisten muotojen 
palauttaminen tarpeen mukaan käyttäen erikoistekniikkaa.
•Ihon kiinteyden palautuminen kaikilla potilailla
•Ikääntymistä ehkäisevä toimenpide
•Rasvoja ja selluliittia hajottava vaikutus
•"Liian" pyöreisiin poskiin saadaan ovaalia muotoa

Mesolangat ovat bionhajoavaa materiaalia. 
Mesolangat hajoavat itsestään 3 kuukaudessa. Tulos 
on heti näkyvissä toimenpiteen jälkeen ja säilyy jopa 
2 vuotta.

3D Mesolangat ovat hyvin ohuita ja vahvoja, siksi niiden avulla 
voidaan ihoa kiristää ja pitää se hyvin uudessa muodossa.  
Mesolangat ovat biohajoavaa materiaalia. Mesolangat hajoavat 
itsestään 3 kuukaudessa.

Hoidosta ei aiheudu mitään jälkiä edes ohuessa ihossa.  3D 
Mesolankoja voidaan käyttää kehon kaikilla alueilla, joissa 
tarvitaan nopeaa ja turvallista ihon “liftingiä”, esim.kasvojen, 
vatsan, kaulan ja dekolteen alueella.

Mesolangat laitetaan paikoilleen injektiomenetelmällä. Hoito 
antaa luonnollisen lopputuloksen kiinteyttäen ja kohottaen ihoa. 
Mesolangat saavat kehon lisäämään kollageenin tuotantoa ja 
kasvattavat fibroblastien määrää. Verenkierto hoidettavalla 
aluella paranee ja sitä kautta kudoksen hapen ja ravinteiden 
saanti kasvaa. Mesolankahoito vahvistaa ja myös parantaa ihon 
rakennetta.

Käytämme hoidossa Tredlifting 3D -mesolankoja. 
3D Mesolangat ovat turvallisia. 3D Mesolangat on testattu ja 
valmistettu polymaitohaposta, ne eivät aiheuta mitään 
allergiareaktoita tai oireita. Kaikki terveysriskit ovat poissuljettu.
Hoitomuoto on nopea ja potilasystävällinen, siinä ei tarvita 
voimakasta puudutusta eikä pitkää  kuntoutusta. Toimenpiteen 
jälkeen iho voi olla tilapäisesti arka. Arkuus  häviää 7-10 päivän 
kuluessa.

Suositeltu lankojen määrä:
Kasvojen alaosa alk. 10 kpl
kasvojen yläosa alk. 20 kpl
Vatsa alk. 30 kpl
Allit alk. 30 kpl
Reiden sisäpinta alk. 20 kpl
Pakaroiden alue alk. 30 kpl

Tredlifting 3D
 Tredlifting 3D mesolankahoito

Hoitoaika 1h
 20€/lanka


