
Тредлифтинг
Оптималната минимално-инвазивна anti-age процедура  
с мезоконци Lead Fine Lift за ревитализация, укрепване  
и лифтинг с незабавен и дълготраен резултат.

www.mezokontsi.bg

премиум мезоконци 
за тредлифтинг
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Кога да се подложим на тредлифтинг?
• Отпусната кожа, без тонус и цвят, с неравности и бръчки

• Гравитационна птоза в областта на бузите и под брадичката, 
отпуснати външни краища на веждите, отпусната кожа на шията

• Загуба на мускулен тонус

• Целулитни натрупвания или желание за корекция на фигурата

• Необходимост от изравняване на релефа на кожата след 
липосукция

са система от игла или канюла с поставена 

в нея тънка монофиламентна нишка от 

полидиоксанон (PDO). При тредлифтинг 

процедурата, иглата се въвежда под 

кожата и при изваждането є, конецът 

остава имплантиран. Впоследствие 

нишката се резорбира напълно в рамките 

на 180-240 дни, като биоревитализиращият 

ефект продължава дълго след това. 

Резултатът от подкожното въвеждане на 

мезоконците е ясно изразен естествен 

лифтинг. Имплантираната в тъканите нишка 

подобрява цвета и гладкостта на кожата  

и има подмладяващ ефект.

Мезоконците 

Електрополирано заточване на иглата

Скосено острие

Гладка повърхност

Ултратънка стена

Нормална стена

Микроскопско увеличение

(x 230)
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Предимства на тредлифтинга:

• Атравматична техника –  убождането с иглата и въвеждането  

на конеца е безболезнено, не се налага анестезия.  

Не е необходим възстановителен период. 

• Бърза и лесна процедура, която отнема около 30 минути.

• Незабавен и дълготраен ефект – до 2 години. Техниката уплътнява 

съединителната тъкан, изглажда кожата, моделира контурите  

на лицето и тялото, стимулира производството на колаген, активира 

възстановителните процеси, повишава микроциркулацията  

на кръвта, подобрява мускулния тонус. 

• 100% биосъвместимост – пълна резорбция на конеца  

и минимален риск от алергични и тъканни реакции.

• Тредлифтингът успешно се съчетава с други естетични 

процедури –  мезотерапия, пилинг, филъри, ботокс, PRP.

с дълготраен
ефект

лифтинг 
без скалпел

 без
възстановителен

период
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Области на приложение
• Биоармиране на лицето и тялото

• Корекция на лицевия контур

• Подмладяване на периорбиталната зона

• Елиминиране на бръчки (пачи крак и др.)

• Контуриране на устни

• Стягане на подбрадието и шията

• Контуриране на тялото

• Намаляване на целулитни натрупвания

• Специални приложения (подобряване на 
мускулния тонус, липолиза, акупунктура)

Основен вид полидиоксанонови (PDO) 

мезоконци, широко използвани за 

биоревитали зация на кожата, стягане и 

контуриране в различни области на лицето 

и тялото.

Линейни мезоконциЛинейни мезоконци
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Области на приложение

Лице

• корекция на назолабиални гънки и бръчки 
около устата (бръчки на скръбта)

• корекция на двойна брадичка

• повдигане на вежди

• корекции в областта на челото и скулите

Тяло

• повдигане на гърди

• изглаждане на деколте

• лифтинг на излишната тъкан над лактите

При спиралните мезоконци (Screw) 

нишката е навита спираловидно около 

иглата, като по този начин се увеличава 

допирната є площ с подкожната тъкан и се 

стимулира допълнително колагеногенезата. 

Идеални за насочен локален лифтинг и 

увеличаване на обема.

Линейни мезоконци Спирални мезоконци
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Области на приложение

Лице

• корекция на гравитационна птоза  
в средната и долна трета от лицето 

• корекция формата на лицето (скули)

• повдигане на субменталната зона  
(подбрадието) и шията

Тяло

• повдигане на гърди

• лифтинг на горната част на ръцете  
(chicken wings)

• лифтинг на излишната тъкан над лактите

• корекция на мастните образувания над коленете 

• лифтинг на дупето

Barb II са мезоконци с двупосочни нарези, 

които при опън и изтегляне на конеца се 

разтварят и забиват като малки зъбчета.  

Това е ефективен мезоконец за лифтинг  

в специфични области на лицето и тялото.

Barb II мезоконци
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Области на приложение
• лифтинг на отпуснати бузи и двойна брадичка

• асиметрия, деформация на лицевия контур

• корекция на дълбоки бръчки по челото, 
назолабиални гънки и бръчки около устата

• излишък на меки тъкани в областта на бузите и 
скулите

• коригиране на различни области на тялото в 
съчетание с линейни мезоконци

Мезоконци за максимален лифтинг ефект  

с минимално травмиране на тъканите.

Представляват система от инжекционна

канюла-водач (скосена под 45° или L–тип) и 

насечен в 4 равнини полидиоксанонов конец.

Barb II мезоконци Barb 4D канюла

4D насечени зъбчета

L-тип 45°



Дистрибутор: ЛК Сърджикъл ООД, lksurgical@lks-bg.com, www.lks-bg.com

Използва се високотехнологично оборудване в стерилни условия. 

Продуктите притежават СЕ сертификат и декларация за съответствие 
съгласно Директива 93/42 ЕИО и са регистрирани в Изпълнителната 
Агенция по Лекарствата в България.
Лазерната технология за заточване на иглата Diamond Sharp гарантира 
лесно и безболезнено проникване в кожата, а гъвкавостта є позволява 
безпроблемно следване на анатомичния контур.

Сертифицираните специалисти за тредлифтинг с мезоконци  
Lead Fine Lift ще намерите на www.mezokontsi.bg

Защо Lead Fine Lift?
Мезоконците Lead Fine Lift се произвеждат по патентована технология
от корейския научно-производствен холдинг MEDIFIRST с водещ 
пазарен дял в световен мащаб.


