
 

Mezoroller - urządzenie do pobudzania syntezy kolagenu w skórze 

 
 
 
 
 
Nowa koncepcja pobudzania naturalnej syntezy kolagenu w skórze.  
 
 Tylko ok. 0,3% aktywnych składników dostarczanych z zewnątrz może przeniknąć do skóry 
przez warstwę naskórka, a często w związku z keratynizacją komórek nawet ten wynik nie 
jest osiągalny. Aby zwiększyć przenikanie opracowano MEZOROLLER, wykorzystujący dyski z 
igłami zainstalowane na rolce. Pozwala on uzyskać ok. 500.000 mikro-kanałów w przeciągu 5 
minut. Według badań pozwala to zwiększyć przenikanie substancji aktywnych nawet o 
100.000 razy w porównaniu z aplikacją bezpośrednio na skórę! Tworzy to niezwykle 
efektywny System Przeznaskórkowego Transportu Substancji Aktywnych. Stymulacja skóry 
za pomocą MEZOROLLER pozwala na odbudowę uszkodzeń w warstwie skóry właściwej oraz 
zwiększenie syntezy kolagenu. Pozwala to na znaczne spłycenie zmarszczek, poprawę 
jędrności i kolorytu skóry. Stymulacja skóry za pomocą MEZOROLLER daje porównywalne 
efekty do zabiegów laserowych, czy peelingów chemicznych, nie dając jednocześnie prawie 
żadnych skutków ubocznych. Zwiększa grubość skóry o ok. 8% co czyni ją skuteczną i 
innowacyjną terapią przeciwzmarszczkową.  
 
 
Mechanizm działania: Igły nakłuwają naskórek aż do skóry właściwej tworząc mikro-kanały. 
Zwiększa to diametralnie wnikanie substancji aktywnych w głąb skóry. Kanały te są otwarte 
przez około godzinę. W tym czasie należy zaaplikować na skórę odżywczy mezokoktajl z 
wybranych substancji aktywnych.  
 
 
Zalety MEZOROLLERA:  
- minimalne ryzyko alergii. 
- nie wywołuje swędzenia ani obrzęku. 
- krótki czas gojenia - ok. 1 dzień. 
- dla każdego typu cery. 
- nie wywołuje wrażliwości skóry na światło. 
- nie powoduje trwałych uszkodzeń skóry. 
- daje bardzo dobre i trwałe efekty.  
 
 
Porównanie mezoterapii z wykorzystaniem MEZOROLLER z innymi zabiegami:  
Mezoterapia wykonywana za pomocą rollera może być alternatywą zabiegów laserowych dla 
pacjentów z przeciwwskazaniami do tego zabiegu lub poszukujących zabiegów mniej 
inwazyjnych.  
- MEZOROLLER tworzy 500.000 kanalików w przeciągu 5 minut aż do warstwy skóry 
właściwej, co umożliwia głęboką penetrację składników aktywnych. Rezultat ten nie jest 



osiągalny przy zastosowaniu preparatów bezpośrednio na skórę. 
- Zabieg ten jest wykonywany bez usuwania wierzchniej warstwy naskórka, co ma miejsce 
przy innych zabiegach, dzięki czemu proces gojenia się skóry następuje znacznie szybciej. W 
wyniku zabiegu zostaje również pobudzona naturalna synteza kolagenu w skórze. 
 
 
 
 

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 
 
 
1. Czy wszystkie mezorollery mają taką samą długość igieł?  
Nie. Istnieją mezorollery o rożnej długości igieł. Jednak tylko część z nich jest przeznaczona 
do użytku domowego. Są to mezorollery z igłami o długości: 0,2 mm i 0,5 mm. Mezorollery z 
dłuższymi igłami przeznaczone są do użytku w gabinetach.  
 
 
2. Jakiej długości igły posiada mezoroller oferowany przez TianDe?  
W mezorollerze TianDe zastosowane są igły o długości 0,2 mm. Jest to urządzenie, które 
możemy zatem stosować w warunkach domowych. Jest ono całkowicie bezpieczne.  
 
 
3. Jakie zastosowania ma mezoroller?  
Czytając o dobroczynnym wpływie mezorollera na skórę można odnieść wrażenie, że tej 
liście nie ma końca. Jako najczęstsze zastosowanie wymienia się odmładzanie skóry - 
likwidację, profilaktykę i spłycanie zmarszczek. Jednak nie tylko odmładzające działanie 
takich zabiegów zasługuje na uwagę. Używając mezorollera można także spłycić blizny, 
rozstępy, zmniejszyć pory, ujednolicić koloryt skory, potęgować działanie preparatów 
kosmetycznych, rozjaśnić przebarwienia, zlikwidować cellulit. Mezoroller może być 
stosowany nawet w profilaktyce łysienia!   
 
 
4. Czy zabieg z użyciem mezorollera jest bolesny?  
Uczucia towarzyszącego temu zabiegowi nie można raczej nazwać bólem. Towarzyszy temu 
raczej dyskomfort i pieczenie skóry. To drugie pojawia się głownie po zakończonym zabiegu i 
jest odczuwalne nawet przez kilka godzin. Dyskomfort da się odczuć najbardziej w miejscach, 
gdzie wyczuwalne są kości, takich jak nos lub czoło.  
 
 
5. Czy używanie mezorollera bardzo podrażnia skórę?  
Zapewne zależy to od tego jak wrażliwa jest skóra danej osoby. U osoby o skórze bardzo 
wrażliwej po kilkunastu minutach "rollowania" występuje intensywne zaczerwienienie i 
pieczenie. Zaczerwienienie utrzymuje się zazwyczaj przez kilka godzin. Na szczęście są to 
jedyne mniej przyjemne efekty nakłuwania. Należy też pamiętać, że po zabiegu nakłuwania 
skóra wymaga bardzo silnego nawilżenia. Jeśli nie zapewnimy go skórze, wówczas 
zauważalne będzie jej mocne wysuszenie.  



 
 
6. Jak czyścić mezoroller?  
Należy pamiętać, ze dezynfekcja mezorollera po każdym użyciu jest jednym z 
najważniejszych elementów bezpiecznego korzystania. Podczas używania rollera dochodzi do 
mikrouszkodzeń skóry, a czasami może się pojawić lekkie krwawienie (zwłaszcza, gdy 
korzysta się z mezorollerów o dłuższych igłach), dlatego dezynfekcja jest konieczna. 
Producent podaje trzy możliwości dezynfekcji: Gaz EQ, Gamma, alkohol 90%+. Dla 
przeciętnego użytkownika pewnie najprostszym sposobem będzie alkohol ponad 90%. 
Pamiętajmy, aby nigdy nie udostępniać mezorollera innym osobom i trzymać go z daleka od 
dzieci.  
 
 
7. Jakie efekty można zauważyć korzystając z mezorollera i czy jest on wart zakupu?  
Odpowiedzi udzieli nam jedna z użytkowniczek tego urządzenia: "Od dawna chciałam 
wypróbować mezoroller, ale rezultaty jakie osiągnęłam używając go, przeszły moje 
oczekiwania. Nie mam jeszcze trzydziestki, więc w kwestii zmarszczek i ogólnego starzenia 
się skóry, używałam mezorollera raczej profilaktycznie. Mimo wszystko miałam kilka 
problemów skórnych, z którymi chciałam powalczyć. Po pierwsze: blizna na policzku 
(pamiątka po zabawie na podwórku w dziecięcych latach), podskórne nierówności, 
niejednolity koloryt skóry. Wszystkie peelingi, jakie stosowałam dotychczas robiły mojej 
skórze więcej złego niż dobrego, powodując np. wysyp przykrych niespodzianek na twarzy. 
Dlatego moja skóra potrzebowała czegoś, co pozwoli się jej pozbyć martwego naskórka. Już 
po pierwszym zastosowaniu mezorollera byłam w pozytywnym szoku. Wcześniej myślałam, 
że moja skóra jest jędrna. Po pierwszym zastosowaniu rollera przekonałam się, że byłam w 
błędzie. Dopiero wtedy zrozumiałam, jak wygląda jędrna skóra twarzy. Pomimo, że mam 
dwadzieścia kilka lat, po pierwszym zabiegu z mezorollerem zmienił mi się owal twarzy, skóra 
uniosła się i stała o wiele gładsza. Po kilku użyciach mezrollera zniknęły w 100% wszystkie 
podskórne krostki i wyrównał się koloryt skóry. Z blizną na policzku nie poszło tak łatwo - na 
rezultaty musiałam poczekać trochę dłużej. Teraz, po kilku miesiącach "rollowania" blizna 
stała się sporo płytsza. Powiedziałabym, że została zredukowana o jakieś 40-50%. Nadal jest 
widoczna, ale mam nadzieję, że kiedyś zniknie całkowicie. Może gdybym była bardziej 
systematyczna w moim "rollowaniu", to zmiany zachodziłyby szybciej. Częstotliwość 
zalecana przy długości igieł 0,2 mm, to nawet 4-5 razy w tygodniu. Ja zwykle używam rollera 
1-2 razy w tygodniu. Możecie mi wierzyć lub nie, ale nigdy w życiu żadna wizyta u 
kosmetyczki, a tym bardziej domowe zabiegi nie dały tak spektakularnych efektów, jak 
używanie mezorollera. Faktura skóry zupełnie się zmienia - staje się gładsza i nabiera 
pięknego koloru!".  
 
 
8. Jakie kosmetyki stosować po zabiegu z użyciem mezorollera?  
Należy pamiętać, że preparaty kosmetyczne, jakich używamy po "rollowaniu" są niezwykle 
ważne i należy być ostrożnym z ich doborem. Dlaczego? To bardzo proste. Skoro nakłuwanie 
powoduje zwiększone wchłanianie tego, co nakładamy na twarz, oznacza to, że skóra 
wchłonie również wszystkie "złe" składniki, np. takie jak konserwanty. Najlepiej, jeśli 
nakładany krem będzie miał jak najbardziej naturalny skład. Tak więc dermokosmetyki 
naturalne marki TianDe są jak najbardziej wskazane do stosowania po użyciu mezorollera.  



 
 
9. Czy mezoroller może być używany tylko na twarz?  
Oczywiście, że nie. Mezoroller może być używany zarówno na twarz, jak i ciało. To 
urządzenie świetnie radzi sobie z cellulitem i rozstępami, które są problemem typowym dla 
okolicy ud i brzucha.  
 
 
10. Jak szybko będą widoczne efekty używania mezorollera?  
Jest to sprawa indywidualna. U jednych pierwsze efekty będą widoczne już po pierwszym 
użyciu, u innych trochę później. W zależności od stopnia zaawansowania problemu, z jakim 
chcemy "zmierzyć się" przy użyciu mezorollera, jedne efekty (jak w przypadku autorki 
wypowiedzi na jedno z powyższych pytań: ujędrnienie i ujednolicenie koloru skóry) będą 
widoczne szybciej, a na inne będzie trzeba poczekać nawet kilka miesięcy (np. spłycenie 
blizny).  
 
Opracowano na podstawie materiałów ze stron:  
http://www.bio-med.pl/mezo_roller.html;  
http://makeuphunter.blox.pl/2012/04/Mezo-Roller-FAQ-Najczesciej-zadawane-pytania.html 

 

 


