


10% kwas dezoksycholowy jest szczególnie polecany do zmniejszania 

miejscowej tkanki tłuszczowej, tym samym pomagając w kształtowaniu 

konturów ciała.

10%10% kwas dezoksycholowy kwas dezoksycholowy

Składniki:

woda, dezoksylan sodu, alkohol benzylowy , 

chlorek sodu.

Substancja aktywna: 

10% dezoksylan sodu

Prezentacja: 

fiolka 5x10ml



Dezoksycholan sodu, sól sodowa kwasu 

dezoksycholowego, kwasu żółciowego, 

używany jako biologiczny detergent rozpadu 

komórek oraz solubilizacji składników 

komórek i błon komórkowych. Dezoksycholan 

sodu, stosowany jest w mesoterapii w celu 

wytworzenia liolizy, zazwyczaj występuje w 

połączeniu z fosfatydylocholiną. 

Detergent jonowy, dezoksycholan sodowy jest solą 

sodową kwasu dezoksycholowego, czynnikiem 

często używanym do rozbijania komórek 

tłuszczowych przy zabiegach zwalczania celulitu. 

Mesoterapia uważana jest za nieinwazyjny 

alternatywny zabieg kosmetyczny, podczas którego 

kwas dezoksycholowy atakuje komórki tłuszczowe, 

prawdopodobnie poprzez indukcję lipolizy, 

rozrywanie komórek tłuszczowych i doprowadzanie 

do ich obumierania. 



Dezoksycholan sodu jest stosowany w emulgowaniu tłuszczów przy ich 

wchłanianiu w jelitach. Gdy przenika do tkanki tłuszczowej, podwójne warstwy 

błony komórkowej puchną i twardnieją, a środek, który działa jak detergent, 

rozpoczyna rozpad tkanki tłuszczowej, przekształcając komórki tłuszczowe w 

maleńkie cząsteczki tłuszczu nano-wielkości (jedna milionowa milimetra) –Rys. 1.

Ostateczny proces zachodzi w wątrobie, w której tłuszcz całkowicie ulega 

rozpadowi na dwutlenek węgla i wodę.

Rys 1. Komórka tłuszczowa przed i po penetracji deoksycholan sodu 



Foto 2. Zdjęcia rezonansu magnetycznego, zrobione około 4 cm poniżej pępka, ilustrują 
zmiany w czasie w podskórnej tkance tłuszczowej w jamie brzusznej po zabiegu. (A, B) 
u 48-letniej kobiety przed rozpoczęciem leczenia i 8 tygodni po zabiegu końcowym. (C, D) 
42-letnia kobieta pokazana jest przed rozpoczęciem leczenia i 8 tygodni po zabiegu 
końcowym.



CzyCzy  deoksycholan sodu można stosować można stosować 

u wszystkichu wszystkich??

Procedura ta nie jest zalecana dla kobiet w ciąży, 

matek karmiących, u otyłych pacjentów; także u osób 

chorych na cukrzycę, choroby autoimmunologiczne, 

powikłania naczyniowe, lub wszelkiego rodzaju 

infekcje. Ważne, aby wspomnieć, że celem iniekcji 

lipolizy nie jest utrata wagi, ale redukcja tkanki 

tłuszczowej i jej objętości.

Postępowanie po zabieguPostępowanie po zabiegu

Pacjenci będą musieli przestrzegać odpowiedniej 

diety, regulując poziom hormonów i wykonywać 

rutynowe ćwiczenia fizyczne. 

Efekty uboczne zabiegów mesoterapiiEfekty uboczne zabiegów mesoterapii

Krótkoterminowe skutki uboczne iniekcji są 

tymczasowe i obejmują siniaki, ból i obrzęk, które 

mogą być leczone- w zależnie od potrzeb.
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Jak go stosować?Jak go stosować?
Dezoksycholan może być stosowany z kawitacją.



Jak go stosować?Jak go stosować?

Dezoksycholan może być stosowany z mesoterapią.



Jak go stosować?Jak go stosować?

Deoksycholan można stosować z mesoterapią transdermiczną.



MetMetodyody  stosowaniastosowania

MESO –Mesoterapia transdermiczna

Cavistation

Mesoterapia



Rejony aplikacjiRejony aplikacji
Uda, pośladki, brzuch i podwójny podbródek. 



ProtoProtokół kół 

Plan zabiegów: Co 10 – 15 dni (około 5 – 10 

sesji )

Podtrzymanie: Co 3 – 4 miesiące

Głębokość aplikacji: 6mm do 13mm

Ilość wstrzykiwana: 0,2 cm3  – 0,5 cm3 

Technika mesoterapii– punkt po punkcie



PrzykładPrzykład
 

L-Karnityna – 4 cm3
3cc Centella asiatica – 3 cm3 

Krzem organiczny – 3 cm3

Deoksycholan – 6 cm3 

PrzykładPrzykład

Płyn hialuronidazynowy – 3 cm3
Karczoch – 3 cm3

Krzem organiczny – 3 cm3 

Deoksycholan – 6 cm3
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