BŐRÁPOLÁSI
KATALÓGUS

ÁTTÖRÉS AZ OTTHONI BŐRÁPOLÁS TERÜLETÉN!
VALÓJÁBAN MI IS A SZÉP BŐR TITKA?

A

Mesotica innovatív szemléletmódjával és fejlesztéseivel életre hívta és
megvalósította minden nő álmát, amivel hozzájárul a tökéletes és ragyogó
arcbőr eléréséhez.
Az intelligens peptidtechnológiának köszönhetően, a szépülni vágyó, magukra
igényes nők ezreinek elégedettségét sikerült kivívnunk speciális peptidszériumainkkal,
melyek kézzelfogható és AZONNALI LÁTVÁNYT eredményeznek a bőrápolás során.

…Azonnali látványos
eredmények a ráncok ellen….
Áttörés, amit a MESOTICA
világviszonylatban
egyedüliként ért el!

Ha azonnali eredményre vágysz és szeretnél megszabadulni ráncaidtól, keresd a
kozmetikusodnál a Mesotica kezeléseit.
Drasztikus beavatkozások nélkül, mindenki számára elérhetővé válik a szép, feszes és
egészséges bőr! Bőrproblémákra speciális kezelési eljárásainkat javasoljuk, melyeket
dermatológiai kutatások alapoznak meg.
Tanuld meg, hogyan tudod a kozmetikai kezelések hatását hosszabb ideig fenntartani,
ezért kozmetikusodtól kérd az otthoni ápoláshoz a bőrtípusodnak megfelelő 3D-s
bőrfeltöltő termékeinket. A magas hatóanyag tartalmú antiaging termékeink
számodra is elérhetőek. A látvány önmagáért beszél!
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A JÖVŐ ÚJ KOZMETIKUMAI!
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CSODÁK MÁRPEDIG VANNAK!

A SZÉP BŐR
ÖNBIZALMAT AD!
A Mesotica szakemberei maguk sem
sejtették, hogy a világon elsőként és
egyedülállóként sikerült megalkotniuk egy
termékcsaládot, mellyel kitolhatják azt a
természetes öregedési folyamatot, amely
minden nőnek a rémálma.
A bőrünk kollagén termelése a kor előre
haladtával természetesen csökken, majd az
50. életév környékén szinte teljesen leáll.
Az intelligens peptidek használatával a
kollagén termelését fokozni tudjuk, ezáltal
egy szép, egészséges és feszes bőrképet
kapunk.
Az egymásra épülő és szinergiában lévő,
EXTRA MAGAS KONCENTRÁTUMÚ Mesotica
termékek használata feszes és egészségesebb
bőrképet eredményez.
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A JÖVŐ ÚJ KOZMETIKUMAI!
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A JÖVŐ KOZMETIKUMA A JELENBEN
 A Mesotica a világon
elsőként alkotott meg egy
innovatív, peptidközpontú
termékcsaládot, egyedi peptid
kombinációkkal.

 A Mesotica a 21. század
kutatási módszereivel,
a legkorszerűbb és
legígéretesebb technológiák
alkalmazásával fejleszti ki a
termékeit.
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A JÖVŐ ÚJ KOZMETIKUMAI!

 A Mesotica elsőként fejlesztette
ki a piac legmagasabb hatóanyag
tartalmú kozmetikai termékeit.

 A Mesotica a magas
peptidtartalmú antiaging
termékeivel, kezelési programjaival
az élen jár.

 A Mesotica „intelligens
peptidjei” változatos programokkal
hatékonyan aktiválják a bőr
önmegújító folyamatait, és segítik a
lelassult anyagcsere felgyorsítását,
valamint magas koncentrátumú
hatóanyagbombákkal visszaállítják a
bőr természetes egyensúlyát.

 A Mesotica szakemberei
a 3D-s bőrfelépítés terén
azt vizsgálták, hogy
a hatóanyagainak a
szerkezete minél jobban
összeegyeztethető legyen
a bőr működésével. Ezzel
elősegítve a bőrmegújító
folyamatok gyorsulását. Így
rövidebb idő alatt érhető el
látványosabb eredmény.

 A Mesotica high-tech
hatóanyagai újjáépítik,
feltöltik és védik a bőrt.
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...INTELLIGENS
BŐRÁPOLÁS…
INTELLIGENS
PEPTIDEKKEL!

KÖVESD A
3D LÉPÉSEIT!
1.

3D DERMISZ

ITT AKTIVÁLOD A KOLLAGÉN ÉS
ELASZTIN TERMELÉST!

TE BETARTOD A
3D BŐRFELÉPÍTÉS
SZABÁLYAIT?

Sejtkommunikáló peptid koncentrátumaink
képesek a bőr alsó rétegeit is feltölteni. Az
arckrém használata előtt vidd fel a bőrre,
hisz így tud csak felszívódni és
aktivizálódni.

Azonnali látványt,
egészséges bőrképet,
magabiztos kisugárzást
szeretnél?
Tartsd be Te is
otthonodban a
BŐRSZÉPÍTÉS szabályait
3D-s hatóanyagbombákkal.

2.
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2D EPIDERMISZ

AHOL NÖVELED A BŐR
NEDVESSÉGMETARTÓ
KÉPESSÉGÉT!

A BŐR LETISZTÍTÁSA/ MEGÚJÍTÁSA UTÁN
TÖLTSD FEL A BŐR MÉLYEBB RÉTEGEIT.

3.

1D BŐRFELSZÍN

AHOL A BŐRÖD
HIDRO-LIPID RÉTEGÉT
EGYENSÚLYBAN TARTOD!

Támogasd a bőrmegújító
folyamatokat a természetes
bőrazonos lipidek visszapótlásával.
Amennyiben rendszeresen
használod a kozmetikusod által
javasolt termékeket, és betartod a
használatuk helyes sorrendjét, rövid
időn belül látni fogod az intelligens
bőrápolásod eredményét.

Termékeink között megtalálod a bőrazonos
anyagokat tartalmazó készítményeinket,
amelyek segítenek a bőr természetes
nedvességmegtartó képességének
növelésében. A termékeinkben megtalálható
antioxidánsok gátolják a felszabadult
szabadgyököket, amik a bőr minőségi
romlásában játszanak nagy szerepet.
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A JÖVŐ ÚJ...

ARCTISZTÍTÁS

BŐRMEGÚJÍTÁS

LOTION

ARCKRÉMEK

GÉLKRÉMEK

MÉLYRÉTEGŰ ARCÁPOLÁS PEPTIDEKKEL

1215.

2022.
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1617.

2325.

1819.

2730.

...KOZMETIKUMAI
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ARCTISZTÍTÁS

ARCTISZTÍTÁS

ACTIVE CLEAN GEL

IONIC CLEAN GEL

ARCÁPOLÓ, ARCTISZTÍTÓ GÉL

LIPIDMENTES GÉL LEMOSÓ

Bőrápoló, bőrnyugtató anyagainak köszönhetően
nem csak a szennyeződéseket távolítja el, hanem
kiegyensúlyozza a bőr hidro-lipid rétegét és gátolja
annak kiszáradását. Arctisztítás után a bőr tapintása
puha, hidratált, selymes tapintású lesz. Csökkenti a
szem alatti sötét karikákat. Szemvidítófű tartalma
miatt hajszálér összehúzó, nyugtató hatású. Érzékeny
bőrre is tökéletesen alkalmazható.

Gyengéden habzó, virágvizekben gazdag, frissítő,
nyugtató hatású arclemosó gél formula. A benne
található szuper antioxidáns, a Methylene Blue
fokozza a bőr hidratáltságát, valamint nyugtató
és gyulladáscsökkentő, sejtregeneráló hatású.
Hyaluronsav tartalmának köszönhetően a bőr extra
hidratált és rugalmas lesz.

MINDEN BŐRTÍPUSRA

HASZNÁLATI JAVASLAT:
Két pumpányi gélt oszlass el az arcon, majd bő langyos vízzel
mosd le. Szemkörnyékre is alkalmazhatod. Hatékonyabb
eredmény eléréshez, használd reggel és este.
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NORMÁL ÉS OLAJOS BŐRRE

HASZNÁLATI JAVASLAT:
Két pumpányi gélt oszlass el az arcon, majd bő langyos vízzel
mosd le. Szemkörnyékre is alkalmazhatod. Hatékonyabb
eredmény eléréshez, használd reggel és este.
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ARCTISZTÍTÁS

KINETIC CLEANSER
ANTIAGING HATÁSÚ KRÉMLEMOSÓ

NORMÁL, SZÁRAZ, EXTRA SZÁRAZ BŐRTÍPUSRA

Krémes tapintású, luxus érzetű gyengéd lemosó.
Csökkenti a már meglévő ráncok mélységét. Normál
és extra száraz bőr kezelésére ajánlott. Kinetin
tartalma révén sejtgyorsító, DNS védő, DNS fokozó
regeneráló készítmény. Extra magas Sheavaj tartalmú,
antioxidánsokban gazdag, azonnali bőrfeltöltő,
bőrnyugtató hatású készítmény. Kiváló UV védelmet
nyújt, valamint hosszantartó 30 órás hidratálást
biztosít a bőrnek.

HASZNÁLATI JAVASLAT:
Két pumpányi gélt oszlass el az arcon, majd bő langyos vízzel
mosd le. Szemkörnyékre is alkalmazhatod. Hatékonyabb
eredmény eléréshez, használd reggel és este.
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ARCTISZTÍTÁS

MULTI MOLECULAR
MAKE UP REMOVER
EXTRA ERŐS SMINKLEMOSÓ TEJ
Széles spektrumú sminklemosó tej, mely speciális
micellák láncolatának köszönhetően egyetlen
lépésben távolítja el a többrétegű, erős fedésű,
vízálló sminket. Bőrazonos olajok észterei extra
hidratáltságot eredményeznek, amivel visszatöltik a
bőr felsőbb rétegeit. Értékes jojobaolaj tartalmának
köszönhetően kiegyensúlyozza a bőr hidro-lipid
rétegét, ezáltal selymes utóhatást biztosítva a bőrnek.

HASZNÁLATI JAVASLAT:
Két pumpányi lemosót oszlass el vattakoronggal az
arcon, majd bő langyos vízzel mosd le. Szemkörnyékre
is alkalmazhatod. Hatékonyabb eredmény eléréshez,
használd reggel és este.
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BŐRMEGÚJÍTÁS

BŐRMEGÚJÍTÁS

SKIN ACTIVATOR

SENSONIC PEEL 8%

ENZIMES, GYENGÉD KRÉMES PEELING

 LIFTING HATÁSÚ, MÉLYHIDRATÁLÓ

AHA-savakban és enzimekben gazdag bőrmegújító
készítmény. Összetevőinek köszönhetően gyengéden
fellazítja és eltávolítja az elhalt hámsejteket, elősegíti
az értékes összetevők bőrbe való bejutását. Kis
molekulájú savakat (mandulasav, almasav, borkősav,
citromsav, glikolsav, illetve tejsav), valamint élesztő
enzimet tartalmazó komplex formula.

Innovatív, kíméletes sav komplex, mely nagy
biztonsággal alkalmazható a legérzékenyebb
bőrtípusokra (couperosa, rosacea) is. Intenzív
sejtmegújító, bőrszerkezet javító, antioxidáns,
hidratáló, valamint azonnali nyugtató hatású.
Gyengéden
vékonyítja
a
megvastagodott
szaruréteget, helyreállítja a bőr egészséges biológiai
folyamatait. Használata során lamelláris hámlás nem
alakul ki. Peelingezés után az arc azonnal, látványosan
kifeszül. Más savakkal kombinálva hatása felerősödik.

HASZNÁLATI JAVASLAT:
4-6 pumpányi peelinget egyenletesen osszlass el az arcon, a
szemkörnyék kikerülésével. Gyengéden masszírozd be, majd
10 perc múlva langyos vízzel mosd le. Hatékonyabb eredmény
eléréséhez alkalmazd hetente kétszer.

HASZNÁLATI JAVASLAT:
A savat a letisztított, száraz arcbőrre, vékony rétegben,
egyenletesen vidd fel. Először az orcákra, szemtől kifelé
haladva, majd ezt követően a homlok-orr-áll területére.
Ezután 6-8 percig hagyd hatni, és a hatóidő lejárta után
ne mosd le, hanem a látványosabb eredmény elérése
érdekében, neutralizálj pH Balance gél tonikkal. A
kezeléseket hetente kétszer ismételd meg.

MINDEN BŐRTÍPUSRA
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SAV KOMPLEX MINDEN BŐRTÍPUSRA
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LOTION

LOTION

pH BALANCE

SUPRA LOTION

BŐRKIEGYENSÚLYOZÓ GÉL TONIK

HIDRATÁLÓ, NEDVESSÉGMEGKÖTŐ GÉL TONIK

A hámlasztó kezelések elengedhetetlen utókezelője.
A bőr pH-ját kiegyensúlyozó, neutralizáló, nyugtató,
hidratáló gél tonik. Magas Urea, Sorbitol hatása
révén, azonnal puhítja a bőrt. Lúgos kémhatásának
köszönhetően, pedig rövid időn belül visszaállítja a
bőr természetes pH értékét. Aloe Vera és Pantenol
hatóanyagai segítik megakadályozni a kezelések során
fellépő bőrpírt.

Selymesen géles textúrájú, bőrpuhító, glikolokban,
glicerinben és PHA savban gazdag gél tonik. Hidratáló
és nedvességmegkötő hatású, sorbitol és hyaluronsav
mellett, innovatív mély hidratáló PHA savat tartalmaz.
Irritáció nélkül ﬁnomítja a bőrfelszínt, antioxidáns
és fertőtlenítő hatású. Azonnal magába szívja a
nedvességet, ezáltal segít a bőr szárazságának
enyhítésében, megnyugtatásában, és az elveszett
nedvességtartalom visszaállításában. Egy természetes
gátat képez a bőrön, ezáltal megakadályozza a jelen
lévő nedvesség elpárolgását a bőr egyes rétegeiből.

HASZNÁLATI JAVASLAT:
A gél tonikot arctisztítás és savas kezelések után vékony
rétegben, egyenletesen vidd fel a kezelt bőrfelületre, majd
2-4 perc elteltével, bő vízzel mosd le.

HASZNÁLATI JAVASLAT:
Arctisztítás és peelingezés után tegyél vattakorongra egy
kevés mennyiségű tonikot, majd alaposan töröld át az
arcodat. Hatékonyabb eredmény eléréshez, használd reggel
és este.

MINDEN BŐRTÍPUSRA
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MINDEN BŐRTÍPUSRA
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ARCKRÉMEK

ARCKRÉMEK

CERAMIDE COMPLEX

HYDRA 30 LIPO

MÉLYHIDRATÁLÓ LIPOSZÓMÁZOTT
ARCKRÉM NORMÁL/SZÁRAZ BŐRRE

HYDRA 30 MOIST

„Luxus tapintás a bőrnek”

 24 ÓRÁS MÉLYHIDRATÁLÓ, LIPOSZÓMÁZOTT,

„Az egészséges
szép bőrért”

BŐRFELTÖLTŐ ÉS MATTOSÍTÓ ARCKRÉM, NORMÁL ÉS
OLAJOS BŐRTÍPUSRA

MÉLYHIDRATÁLÓ LIPOSZÓMÁZOTT
ARCKRÉM NORMÁL/OLAJOS BŐRRE

Innovatív 30 órás hidratációs komplex,
az AquaMed 3D technológiával tartósan
tölti fel a bőr egyes rétegeit. Luxus,
selymes tapintású különleges formula,
azonnali gyors beszívódású. Bőrazonos
olajokban gazdag, véd a környezeti stressz
ártalmaitól. Tartósítószermentes, innovatív
speciális illatanyagának köszönhetően
széles spektrumú antimikrobiális hatást fejt
ki , szem és bőrirritáció nélkül. Hypoallergén
illatú, olvadó hatású, valamint antiaging
anyagokban
gazdag
összetevőket
tartalmaz.
HASZNÁLATI JAVASLAT:
2 pumpányi krémet vigyél fel az arc-, nyak- és
dekoltázs területére, majd lágy, tapogató
mozdulatokkal masszírozd be a bőrbe.
Hatékonyabb eredmény eléréshez, használd
reggel és este.
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Mély hidratáló, nyugtató, bőrfeltöltő hatású, mely ﬁnom
tapintást ad a bőrnek. Használatával rövid időn belül
bársonyos és hidratált bőrkép érhető el. Bőrazonos lipidjei,
valamint a természetes E vitamin koncentrátuma, erősítik
és támogatják a bőrsejtek megújulását, növelik a bőr
nedvességmegtartó képességét. Rendszeres használata
javítja a bőr rugalmasságát és kisimítja a bőrfelszíni ráncokat.
Az arc, a szemkörnyék, a nyak és a dekoltázs 24 órás ápolója.

HASZNÁLATI JAVASLAT:
2 pumpányi mattosító hatású krémet egyenletesen oszlass el a
bőr felületén. Hatékonyabb eredmény eléréshez, használd reggel
és este.
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ARCKRÉMEK

GÉLKRÉMEK

CERAMIDE XL

HYALURON 3D

 24 ÓRÁS SZUPERANTIOXIDÁNSBAN GAZDAG,

BOTOX EFFECT HATÁSÚ GÉLKRÉM

LIPOSZÓMÁS, MÉLYHIDRATÁLÓ ÉS SEJTMEGÚJÍTÓ
ARCKRÉM NORMÁL, SZÁRAZ, EXTRA SZÁRAZ
BŐRTÍPUSRA

Astaxanthin szuperantioxidáns tartalma révén sejt szinten
védi és erősíti a bőrt az oxidatív stressztől, valamint az UV
okozta napkárosodástól. E-vitaminban és Ceramidokban
gazdag, innovatív komplexe növeli a bőr epidermiszének
nedvességmegtartó képességét, valamint segíti a bőrsejtek
azonnali megújulását. Javítja a bőr rugalmasságát, kisimítja
a bőrfelszíni ráncokat. Használatával rövid időn belül
bársonyos és hidratált bőrkép érhető el.

HASZNÁLATI JAVASLAT:
2 pumpányi bőrfeltöltő hatású krémet egyenletesen oszlass
el a bőr felületén. Hatékonyabb eredmény eléréshez,
használd reggel és este.
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„Innovatív hyaluron
élménymaszk”

MINDEN BŐRTÍPUSRA

A Hyaluron 3D élmény maszk többféle molekula
méretű hyaluronsavat, valamint új generációs
hyaluron alternatívákat tartalmazó antiaging komplex
gélkrém. Kiﬁnomult textúrája selymes érzetet ad,
olajos érzet nélkül. Magas vízmegkötő képességű,
3D koncept anyagainak köszönhetően, „botoxszerű”
feszesítő, bőrszerkezet javító, bőrfeltöltő hatást fejt
ki az epidermiszben és a dermiszben. Magas Chitin és
β-Glucan tartalma révén bőrnyugtató hatású. Kiváló
arc-és nyakdekoltázs ápoló.

HASZNÁLATI JAVASLAT:
4 pumpányi HYALURON 3D formulát vigyen fel pakolásként
az adott területre, majd 5-7 perc hatóidő után masszírozza
be a bőrbe. Szemkörnyéken is használhatod. Hatékonyabb
eredmény eléréshez, használd hetente 2-3 alkalommal.
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GÉLKRÉMEK

4D HYALURON ELASTOMER 5%

GÉLKRÉMEK

„A jövő új
Kozmetikumai”

KINETIC BOOSTER

 KERESZTKÖTÉSŰ HYALURON HÁLÓ,

SEJTFOKOZÓ, SEJTREGENERÁLÓ HATÁSÚ

TÖBBRÉTEGŰ HIDRATÁCIÓS KOMPLEXXEL

MÉLYHIDRATÁLÓ LIPOSZÓMÁZOTT GÉLKRÉM

A Skin Care Pharma család széles spektrumú
hyaluronsav komplexe, melynek használatával extra
hidratált, rugalmas bőrfelszín, és egységes bőrkép
érhető el.
A bőr külső rétegét rácshálóként bevonja, majd a
3D-s bőrszerkezetet rétegesen tölti fel és tartósan
hidratálja. Az egyedülálló Pollushield technológia
pajzsként védi a bőrt a különböző környezeti
ártalmaktól, szennyeződésektől.

Liposzómázott sejtfokozó, sejtregeneráló hatású,
dermális bőrvastagság növelő, mély hidratáló
antiaging gél formula. Bőrazonos anyagokban
gazdag, PHA savjai extrahidratáló, bőrfeltöltő hatást
biztosítanak a fáradt, stresszes bőrszámára. Magas
Kinetin tartalma révén, a sejtanyagcsere felgyorsul,
megújul, majd a sejtek energiaháztartása feltöltődik.
Rendszeres használatával csökkennek a mélyebb
ráncok, a bőr visszanyeri vastagságát és rugalmasságát.

HASZNÁLATI JAVASLAT:
2 pumpányi gélt egyenletesen oszlass el az arcon, hagyd
hatni 2 percig, majd gyengéd mozdulatokkal masszírozd be.
Szemkörnyéken is használhatod. Hatékonyabb eredmény
eléréshez, használd mindennap.

HASZNÁLATI JAVASLAT:
2 pumpányi gélt egyenletesen oszlass el az arcon, hagyd
hatni 2 percig, majd gyengéd mozdulatokkal masszírozd be.
Szemkörnyéken is használhatod. Hatékonyabb eredmény
eléréshez, használd mindennap.
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„Sejtkommunikáció
fokozása”

25

MÉLYRÉTEGŰ ARCÁPOLÁS PEPTIDEKKEL

MIK AZOK A PEPTIDEK?
A személyre szabott Mesotica arckezelések során nagy hatékonyságú, kollagént aktiváló
peptidekkel, ﬁatalítjuk a bőrt. A botoxszerű, izomösszehúzódásokat megakadályozó
peptidekkel pedig ellazítjuk a rögzült mimikai ráncokat. A sejtkommunikációs hatóanyagok,
a peptidek jelentősége abban rejlik, hogy megfelelően magas koncentrációban képesek
a bőrfunkciók folyamatába sejtszinten, szinte azonnal beavatkozni és képesek a bőr
„ellustult gépezetét” újra aktiválni.
Míg az antioxidánsok közvetve avatkoznak be a szabadgyökök okozta láncreakciós
folyamatokba, addig a sejtkommunikációs hatóanyagok képesek közvetlenül
kommunikálni a sejtekkel, azokat a célnak megfelelő működésre “rávenni”.
Látványosan csökken a ráncok mélysége a szem, a száj körül, az orr-ajak barázdában, a
homlokon, nyakon és dekoltázson, valamint jelentősen javul a megereszkedett arckontúr,
ha a szalonkezeléseket otthoni ápolással kombináljátok.
OTTHONÁPOLÁSI PEPTID SZÉRUMOK:
Látványos bőrﬁatalító hatás!
 Extra magas koncentrátumú peptidek!
 Gyors és látványos antiaging!
 Jelentős bőrkép javulás!

MÉLYRÉTEGŰ ARCÁPOLÁS PEPTIDEKKEL

1. reNEW
 MAGAS KONCENTRÁTUMÚ, LIPOSZÓMÁZOTT
BŐRMEGÚJÍTÓ PEPTID SZÉRUM

A kollagén és az elasztin megújulását elősegítő,
bőrfeszesítő hatású peptid komplex. Javítja a sérült
bőr textúráját, halványítja a ráncokat. Kimondottan
ajánlott aknés hegek vagy napkárosodott bőr
ápolására. Extra magas koncentrátumú Collaxyl és
Copper peptid tartalma csökkenti a bőr elszíneződését,
gyógyítja a sérült bőr textúráját, valamint feszesíti a
bőrt. Liposzómázott vitamin komplexei, pedig gátolják
a bőrben az oxidációs folyamatokat, semlegesítik a
szabad gyököket, és védenek az UV-sugárzás okozta
napkárosodástól.



VÁLASZD A MESOTICA PEPTIDKONCENTRÁTUMAIT,
BŐRPROBLÉMÁDNAK MEGFELELŐEN!
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HASZNÁLATI JAVASLAT:
Alkalmanként 10-10 cseppet oszlass el az arcon, a nyak,
a dekoltázs területén is használhatod. Hatékonyabb
eredmény eléréshez használd reggel és este. A 30 ml-es
kiszerelés egyéntől függően 6-8 hetes kezelésre elegendő.
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MÉLYRÉTEGŰ ARCÁPOLÁS PEPTIDEKKEL

MÉLYRÉTEGŰ ARCÁPOLÁS PEPTIDEKKEL

2. reBUILD

3. reLIFT

KAPSZULÁZOTT BŐRREGENÁRÁLÓ, FESZESÍTŐ

 BOTOX HATÁSÚ, MAGAS KONCENTRÁTUMÚ

A bőr rugalmasságát, feszességét javító antiaging
peptidkomplex. Használata során hatékony és gyors
eredmény érhető el a mély ráncok elleni küzdelemben.
Az extra magas koncentrátumú Matrixyl 3000 és
Trylagen peptidek lassítják a bőr kollagén és elasztin
lebomlását, helyreállítják az arc anyagcseréjét, erősítik
a kollagén szálak kohézióját, ﬁatalítják és extra
rugalmasságot biztosítanak a bőrnek. Liposzómázott
vitaminjai (A, C, E-vitamin), pedig gátolják a bőrben
az oxidációs folyamatokat, semlegesítik a szabad
gyököket.

Botoxszerű bőrfeszesítő és látványos hidratáló
komplex.
Az
arcizom
összehúzódásának
megakadályozásával csökkenti a mimikai ráncokat. Az
extra magas koncentrátumú Syn-Ake peptid blokkolja
a mimikai izmok sejtfalában található receptorokat,
aminek következtében a ráncok azonnal kisimulnak,
majd végül teljesen eltűnnek. A peptid hatásfokát
a szuper alacsony molekulájú hyaluronsav fokozza,
a liposzómázott vitaminjai (A, C, E-vitamin) pedig,
gátolják a bőrben az oxidációs folyamatokat,
semlegesítik a szabad gyököket.

HASZNÁLATI JAVASLAT:
Alkalmanként 10-10 cseppet oszlass el az arcon, a nyak,
a dekoltázs területén is használhatod. Hatékonyabb
eredmény eléréshez használd reggel és este. A 30 ml-es
kiszerelés egyéntől függően 6-8 hetes kezelésre elegendő.

HASZNÁLATI JAVASLAT:
Alkalmanként 10-10 cseppet oszlass el az arcon, a nyak,
a dekoltázs területén is használhatod. Hatékonyabb
eredmény eléréshez használd reggel és este. A 30 ml-es
kiszerelés egyéntől függően 6-8 hetes kezelésre elegendő.

PEPTID SZÉRUM
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PEPTID SZÉRUM
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MÉLYRÉTEGŰ ARCÁPOLÁS PEPTIDEKKEL

4. reFINE
 EXTRA MAGAS PEPTID KONCENTRÁTUMÚ,
HYALURONSAVVAL KOMBINÁLT
SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ.

Bőrsimító és bőrfeltöltő peptid komplex a
szemkörnyékre. Szemmel láthatóan azonnal feszesíti
a bőrt, halványítja a szemkörnyéki szarkalábakat,
csökkenti a szem alatti sötét karikákat. Extra magas
koncetrátumú Eyeliss és Argireline peptidet tartalmaz,
kismolekulájú hyaluronsavval, a szemkörnyék bőrének
speciális igényére.

BŐRDIAGNOSZTIKÁT KÖVETŐ,
SZEMÉLYRE SZABOTT SPECIÁLIS
BŐRÁPOLÁSI PROGRAM
1. ARCTISZTÍTÁS .............................................................................................................

2. TONIZÁLÁS .................................................................................................................

3. PEELING ......................................................................................................................

4. PEPTID SZÉRUMOK ...................................................................................................

5. ARCKRÉMEK/GÉLKRÉMEK .......................................................................................
HASZNÁLATI JAVASLAT:
Alkalmanként 3-3 cseppet oszlass el a szemkörnyék
területén. Hatékonyabb eredmény eléréshez használd
reggel és este. A 30 ml-es kiszerelés egyéntől függően 3
hónapos kezelésre elegendő.
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6. KIEGÉSZÍTŐ BŐRÁPOLÁS ........................................................................................
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info@mesotica.hu

www.mesotica.hu

