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Ce este mezoterapia?

Mezoterapia este un tratament medical non-
chirurgical, care este utilizat în terapia diferitelor 
afecţiuni. Are la bază trei ramuri integrate într-o 
singură aplicaţie: acupunctura, terapia neurală 
şi administrarea unor ingredienţi specifici sau 
combinaţii în funcţie de terapia dorită (substanţe 
medicamentoase, homeopatice, extracte naturale 
de plante, vitamine şi alte substanţe). Funcţionează 
după principiul  “Puţin – repetat- şi în locul potrivit” a 
unor microinjecţii în piele. Tehnica a fost dezvoltată în 
1952 în Franţa de Dr. Michel Pistor care a utilizat acest 
tratament iniţial pentru tratamentul durerii. De la acel 
moment şi până în prezent, mezoterapia a devenit una 
din cele mai populare ramuri din medicina estetică, 
fiind o alternativă sau venind în completarea altor 
terapii pentru a menţine pielea tânără. Mezoterapia 
este un tratament minim invaziv, generând mult mai 

puţin disconfort şi neavând perioada de recuperare în 
comparaţie cu alte metode cum ar fi laserul ablativ, 
dermabraziunea sau chirurgia estetică. Mezoterapia 
însă are un efect de lungă durată şi mult mai bun, 
în comparaţie cu  îngrijirea zilnică cu cosmetice sau 
dermatocosmetice.

Care sunt indicaţiile mezoterapiei şi la ce este 
utilizată?

Mezoterapia estetică este utilizată în principal pentru 
rejuvenarea (reîntinerirea) pielii producând reducerea 
primelor semne de îmbătrânire (ex. riduri fine) de pe 
faţă, gât sau decolteu. Are un efect de întindere (lift), 
precum şi un efect hidratant foarte bun. Mezoterapia 
poate fi utilizată cu succes în tratamentul celulitei prin 
injectarea unor substanţe în ariile afectate ale corpului 
(coapse, fese, etc.) ceea ce duce la  o ameliorare a 
aspectului cosmetic după câteva şedinţe, dizolvând 
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stratul de grăsime în aceste zone şi permiţând 
redistribuirea acestuia. O altă indicaţie şi aplicaţie a 
mezoterapiei este tratamentul căderii părului, atât la 
femei cât şi la bărbaţi. Se stimulează regenerarea lui, 
prin injectarea la nivelul pielii păroase a capului, a 
unor substanţe ce conţin vitamine, factori de creştere, 
substanţe vasodilatatoare care ameliorează circulaţia 
la acest nivel.  
 Un concept nou, asemănător mezoterapiei 
este în cazul administrării unor substanţe în 
cantităţi mult mai mici – de exemplu, în cazul 
toxinei botulinice (care este utilizată în tratamentul 
ridurilor dinamice), se produce o relaxare naturală a 
musculaturii hiperactive, fiind un tratament, care mai 
mult previne ridurile decât le tratează, fiind indicată 
în general la persoane care au riduri foarte fine şi 
vor să prevină apariţia celor mai pronunţate. Această 
procedură se numeşte “meso-botox” şi se utilizează 
cu succes şi în prevenirea sau reducerea transpiraţiei 
excesive în anumite regiuni ale corpului. 

Cum se realizează mezoterapia ?

Iniţial, pacientul este consultat de un medic. Trebuie 
realizată anamneza (un interviu medical), în care 
pacientul este întrebat de situaţia lui medicală şi i se 
dă toate informaţiile despre această metodă, precum 
şi despre puţinele efecte adverse ale mezoterapiei. 
În cazul în care se tratează toată faţa cu substanţe de 

reîntinerire, aşa numitul mesolift, această procedură 
se realizează cu anestezie topică - cu ajutorul unei 
creme care se aplică timp de 40 minute (minim) şi care 
realizează o anestezie a feţei, scăzând disconfortul dat 
de aceste microinjecţii. Uneori, când există suprafeţe 
mari de injectare sau când se doreşte ca injectarea să 
meargă mai repede, se utilizează anumite pistoale 
de injectare “meso-gun”. Diferite substanţe mixate 
– vitamine, antioxidanţi, minerale precum şi acid 
hialuronic sunt injectate în cantităţi mici cu ace foarte 
fine în diferite straturi ale pielii inclusiv în ţesutul 
conjunctiv şi cel adipos. Ca urmare, aceste substanţe 
ajung exact la locul unde este nevoie pentru a 
reîntineri pielea. 
 Pentru a creşte efectele vizibile, această 
procedură este deseori combinată cu celelalte 
proceduri de rejuvenare: peeling-uri, botox sau filleri 
(acid hialuronic). Astfel, prin combinaţia acestora, 
se poate obţine o rejuvenare a pielii fără chirurgie, 
neexistând o perioadă de recuperare după tratament.
Pentru a obţine un rezultat bun, aceste şedinţe trebuie 
făcute săptămânal, timp de 2 luni, după care un 
tratament pe lună timp de încă două luni. Pentru a 
menţine rezultatul este nevoie de încă două şedinţe de 
întreţinere pe an. Bineînţeles, factorii externi care pot 
duce la o alterare a efectului mezoterapiei pe termen 
lung cum ar fi: fumatul, stresul, sau expunerea la soare 
fără protecţie, trebuie evitaţi. 
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La ce rezultate ne putem aştepta de la 
mezoterapie?

În rejuvenarea (reîntinerirea) pielii, utilizarea în mod 
repetat a mezoterapiei va conduce la o îmbunătăţire 
evidentă, globală a feţei (sau a zonei unde se 
realizează), la creşterea elasticităţii pielii dar şi la 
capacitatea acesteia de hidratare. Pielea va apărea 
mai luminoasă şi mai naturală cu aspect întinerit. 
Acest efect este denumit “meso-glow effect” sau “efect 
de strălucire”. Dacă se introduce şi acid hialuronic în 
substanţele microinjectate, atunci efectul este  de 
“meso-lifting”. “Meso-botox” este de reducere sau 
prevenire a ridurilor la nivelul feţei. Faţa devine 
mult mai luminoasă şi mai “fresh”. Mezoterapia 
utilizată în celulită are un efect de întindere a 
pielii, o îmbunătăţire a structurii ei şi ca rezultat, o 
îmbunătăţire a efectului cosmetic al zonei respective. 
În căderea părului, fie că este difuză, androgenică 
sau alopecia aerată, mezoterapia  poate determina 
reversibilitatea acestei căderi atât la femei cât şi la 
bărbaţi. 

Pot apărea complicaţii când se efectuează acest 
tratament ?

Dacă mezoterapia este efectuată de un medic cu 
pregătire în acest domeniu, atunci riscul de apariţie 
a complicaţiilor este minim. Fiind vorba de injectări, 
există posibilitatea ca la locul injectării să apară iritaţii 
(roşeaţa) sau echimoze sau chiar mici hematoame care 
trec în câteva zile.  Imediat post injectare, pot apărea 
mici puncte de sângerare pe locurile de injectare 
care se opresc prin compresie uşoară. Tratamentul nu 
se recomandă la femeile însărcinate sau la pacienţii 
care sunt cunoscuţi cu teren alergic, unde riscul de 
complicaţii este mult mai mare. 
Ce costuri presupune un astfel de tratament ?
Depinde în ce scop se utilizează mezoterapia. În 
Europa, preţul unui tratament de rejuvenare a feţei, 
decolteului, gâtului, mâinilor costă în jur de 50-450 
Eu/ sesiune şi depinde de suprafaţa tratată şi tipul de 
produs utilizat ce poate fi foarte scump. Tratamentul 
pentru căderea părului este între 40-60 Eu / sesiune, 
iar cel anticelulitic între 150-300 Eu / sesiune,  
depinzând de suprafaţa tratată şi tipul de substanţă 
utilizat. 
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Clujul este, începînd cu luna iulie, primul oraş din România care beneficiază 
de o bancă privată de sânge placentar. Prin intermediul acestui sistem, fe-
meile însărcinate pot depozita celulele stem aflate în cordonul ombilical, 
ca o măsură de precauţie pentru eventualele boli ce ar putea afecta starea 
de sănătate a propriilor copii. În România, prima companie autorizată 
să ofere servicii „private banking” de sânge placentar a fost Cord Blood 
Center Ro. Potrivit conceptului de „privat banking”, orice viitoare mamă 
poate apela, contra cost, la recoltarea de sînge placentar care va fi de-
pozitat în regim privat, dreptul de proprietate păstrîndu-se pe întreaga 
durată de viaţă a copilului. Datorită obiectului său de activitate, banca 
se subordonează normelor şi legislaţiei în domeniul transplantului şi a 
primit toate autorizările de funcţionare din partea instituţiilor din România 
abilitate să certifice astfel de unităţi medicale: Agenţia Naţională de Trans-
plant, Agenţia pentru Sănătate Publică, Colegiul Medicilor din Romania. 
Mai mult, banca funcţionează conform standardelor în vigoare în ţările 
Uniunii Europene.  În Europa, sângele placentar este stocat nu doar în 
regim de bancă privată, ci şi de bancă publică. Băncile publice oferă po-
sibilitatea mămicilor de a dona sângele placentar, care va fi procesat şi 
stocat, apărând într-un registru public. De el pot profită toţi cei care se afla 
pe listele de aşteptare pentru un transplant hematopoetic, fiind o şansă 
reală pentru bolnavii de leucemie. Trebuie subliniat faptul că, dincolo de 
serviciul de prelevare a sângelui placentar în sistem privat pe care îl oferă 
Cord Blood Center tuturor familiilor interesate, există şi o latură socială pe 
care o îmbracă activitatea CBC Laboratories: În cazul în care în familiile care 
au apelat la această procedură există un copil bolnav de leucemie, limfom 

sau altă boală malignă şi se doreste prelevarea de sânge placentar pentru 
cel de-al doilea copil, procedura de recoltare se face în mod gratuit. De 
asemenea, grefele de transplant la care s-a renunţat din diverse motive, 
devin bunuri publice, gratuite, la care au acces toţi cetăţenii români, prin 
intermediul Fundaţiei Eurocord România care administrează un registru 
public de sânge placentar. Celulele stem, recoltate în prealabil din cordonul 
ombilical în momentul naşterii, pot fi folosite cu succes la tratarea a peste 
70 de boli ce pot apărea de-a lungul vieţii individului, marea lor majoritate 
fiind boli sanguine. 30 de secunde durează recoltarea sângelui placentar de 
la o pacientă, dacă procedura este executată de către un bun recoltator. În 
cazul unuia cu mai puţină experienţă, procedura poate dura maxim 3 min-
ute. Mămicile interesate ar trebui să ştie că momentul ideal pentru a de-
mara procedurile necesare îl reprezintă perioada cuprinsă între luna a şasea 
şi a şaptea de sarcină, astfel încât formalităţile necesare (printre care şi un 
contract care asigură cadrul legal pentru recoltarea sângelui placentar) să 
fie gata în momentul naşterii, când trebuie prelevată proba. Peste 3000 
de unităţi de sânge placentar provenite din România au fost depozitate 
până acum  în banca de celule stem din Slovacia, printre clienţii Cord Blood 
Center numărându-se foarte mulţi reprezentanţi ai lumii artistice care au 
ales să apeleze la această procedură. Identitatea lor este protejată prin con-
tractul de confidenţialitate semnat însa Roxana Ciuhulescu, Sanda Ladosi, 
Elvira Deatcu sau Monica Columbeanu sunt doar cateva nume care şi-au 
dat acordul în privinţa asocierii lor cu numele Cord Blood Center. Informaţii 
suplimentare privind această procedură pot fi obţinute la tel 0264/444.442 
sau accesând www.cordcenter.ro.

La Cluj s-a inaugurat, în premieră, prima bancă de celule stem din România


