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Miért érdemes a Mesotica intelligens 
peptidjeit választani?

• Mert a peptidek a high-tech kozmetikai ipar legígéretesebb hatóanyagai

• Mert a Mesotica termékei jelenleg a piac legmagasabb peptid koncentrációval rendelkező kozmetikumai

• Gyors és látványos bőrképjavulást eredményeznek antiaging és speciális bőrproblémák esetén is

• Maximálisan bőrbarát

A Mesotica a világon elsőként megalkotott egy innovatív, peptid központú kozmetikai termékcsaládot, így az 
„intelligens peptidek”™ segítségével hatékonyan aktiválhatjuk a bőr önmegújító folyamatait. Sajnos a peptidek 
a szokványos arckrémekben, szérumokban nagyon alacsony koncentrációban vannak jelen, így azok kedvező 
hatásai is elmaradnak. Ezért, a Mesotica kutatói dermatológiai és tudományos kutatásokkal alátámasztott 
hatóanyagok felhasználásával kifejlesztették a kozmetikai ipar legmagasabb hatóanyag tartalmú, látványos 
eredményeket biztosító peptidek szekvenciális sorozatát és 3D bőrápolási rendszerét™.

Ezen összevetőknek köszönhetően a 35 év feletti, önmagukra és környezetükre igényes nők és férfi ak 
szépségápolása új értelmet nyer. A Mesotica 3D teljes bőrszerkezetet átfogó bőrápolási koncepciója hightech
hatóanyagaival, rétegenként -  hidro-lipid réteg, epidermisz,  dermisz - építi és aktiválja újra a bőr működését.

A Mesotica 3D bőrápolási rendszere™

1D
Hidro-lipid réteg

2D
Epidermisz

3D
Dermisz

Active Clean Gel Amino Blue 4D Hyaluron Elastomer 5%

Detox Skin Control Bionic Fluis Mask Hyaluron 3D

DMS Booster Ceramide Blue Peptidek, szérumok

E8 Smooth Ceramide Complex 3D Peptide Mask

Hydrolizer Mask Hydra 30 (Lipo/Moist) Qusome

Ionic Clean Gel Kémiai Peelingek

Multi Molecular Kinetic Booster

Make Up Remover Kinetic Cleanser

pH Balance N3, H3, Synera C3

Supra C+ Gel Papaya Enzyme Mask

Supra Lotion Skin Acitvator

3D

2D

1D
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A Mesotica 3D bőrápolási rendszere™

A legtöbb nő szép bőrt szeretne, de valójában egészséges bőrre vágyik. Amit szépségként érzékelünk, az 
maga az egészséges, életteli bőr kisugárzása. Ezt úgy érhetjük el, ha a bőr minden rétegében biztosítjuk 

az egészséges működéshez szükséges hatóanyagokat, ahol pedig szükséges, ott a megfelelő peptidekkel 
optimalizáljuk a bőrfunkciókat befolyásoló sejtkommunikációt. Ehhez viszont otthon is és a kozmetikai 
arckezelések során is be kell tartanunk a Mesotica 3D bőrápolási szabályrendszerét.

A Mesotica 3D bőrápolás lépései a következők:

• A BŐRFELSZÍNEN:
A hidro-lipid réteg egyensúlyban tartása bőrpuhító, barrier védő anyagokkal.

• AZ EPIDERMISZBEN:
A nedvességmegtartó képesség növelése bőrazonos lipidekkel, nedvességmegkötő faktorokkal, 
antioxidánsokkal.

• A DERMISZBEN:
A kollagén és elasztin termelés aktiválása, illetve az izomösszehúzódásért felelős funkciók befolyásolása 
sejtkommunikációt biztosító anyagokkal (peptidek + hyaluron oligomerek). Ha a professzinális és az otthoni 
bőrápolás során nem teljesülnek a 3D bőrápolás lépései, akkor mind a kozmetikum, mind a kezelés csalódást 
okozhat a vendégnek.

Mesotica iPeptid™ programok

A személyre szabott Mesotica arckezelések során nagy hatékonyságú, kollagént aktiváló peptidekkel 
fi atalítjuk a bőrt. A botoxszerű, izomösszehúzódásokat megakadályozó peptidekkel pedig ellazítjuk 

a rögzült mimikai ráncokat.  A sejtkommunikációs hatóanyagok, azaz a peptidek jelentősége abban rejlik, 
hogy megfelelően magas koncentrációban képesek a bőr funkciók 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 csökkenthetjük a ráncok mélységét a szem, a száj körül, az orr-ajak barázdában, a homlokon, a 
nyakon és a dekoltázson, valamint jelentősen javíthatjuk a megereszkedett arckontúrt, ha a szalonkezeléseket 
otthoni ápolással kombináljuk.

Különböző bőrproblémák, mint pl. a couperosa vagy hyperpigmentáció esetén is látványos eredményeket 
érhetünk el, amennyiben betartjuk a Mesotica által kidolgozott szabályokat.

A Mesotica intelligens  peptidtechnológiája, peptid felhasználási szekvenciái és a 3D bőrápolási szabályrendszere 
a biztosítéka egy új generációs bőrmegújítási szemléletmódnak és a gyors látványos kozmetikai és otthoni 
bőrápolásnak. 
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ARCTISZTÍTÓK

Active Clean Gel

Aktív összetevők: Coco-Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, 
Euphrasia Offi cinalis, Panthenol, Sodium PCA

Termékleírás: Az arctisztítás során elsősorban a 
szennyeződéseket és a sminket távolítjuk el a bőr felszínéről. 
Gyengéd, nemionos és amfoter tenzidjeinek köszönhetően 
nem szárítja a bőrt, nem hagy feszülő bőrérzetet. Ezért 
bármilyen bőrtípusra használhatjuk. Hatóanyagainak 
köszönhetően kiegyensúlyozza a hidro-lipid réteget. Benne 
lévő Pantenolnak, Sodium PCA-nak, valamint gyorsan 
felszívódó bőrazonos olajának köszönhetően, azonnal 
hidratálja a bőr felső rétegét. Hatásukra a  bőr tapintása 
selymesen puha, hidratált lesz. Szemvidítófű hatóanyaga 
csökkenteni a szem alatti sötét karikákat, valamint 
hajszálér összehúzó, nyugtató, tonizáló, frissítő hatású, így 
az érzékeny bőrre is tökéletesen használható.

Használati útmutató: Professzionális Mesotica 
arckezeléseknél, alkalmanként 1-2 pumpányi gélt oszlasson 
el az arcon, majd bő langyos vízzel mossa le. Szemkörnyékre 
is alkalmazható. Erős smink eltávolítására, használja a Multi 
Molecular Make Up Remover terméket.

Szakmai tippek: Vizes kézzel való felvitele kellemesebb 
érzetet ad a bőrnek.

Kezelések közötti időtartam: Bármely professzionális 
kezelésbe beépíthető. Otthoni alkalmazás során napi 
rendszerességgel ajánlott.

Összetevők (INCI):
Aqua, Polyglyceryl–3 Dicitrate/Stearate, Coco-Glucoside, 
Cocamidopropyl Betaine, Euphrasia Offi cinalis, Glycerin, 
Panthenol, Caprylic/Capric Triglyceride, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerine, Lactic Acid, Xantam Gum, Sodium PCA, 
Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil, Honey

ARCTISZTÍTÓK

Ionic Clean Gel

Aktív összetevők: Allantoin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Cucumis Sativus Fruit Extract, Chitin, Hamamelis Virginiana 
Flower Water, Hyaluronic Acid, Lavandula Angustifolia 
Flower Water, Methylene Blue, Niacinamide, Panthenol 
Bőrnyugtatás: Allantoin, Aloe Vera, Chitin, Methylene blue, 
Pantenol, Uborka kivonat, Hársfavirág víz, Csodamogyoró 
hidrolátum, Levendulavíz
Hidratálás: B3-vitamin, Méz, Hyaluronsav, Urea

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

Használati útmutató: Két pumpányi gélt oszlasson el az 
arcon, majd bő vízzel mossa le.

Szakmai tippek: Ajánlja vendégeinek otthonápolásra, 
olajos, aknéra, gyulladásra hajlamos bőr kezelésére. Nyugtató 
hatású virágvizeinek köszönhetően, illetve Methylene Blue 
tartalma révén sebgyógyító, gyulladáscsökkentő hatású.

Kezlések közötti időtartam: Bármely professzionális 
kezelésbe beépíthető. Otthoni alkalmazás során napi 
rendszerességgel ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Disodium Cocoamphodiacetate, 
Cocamidopropyl Betaine, Sorbitol, Propylene Glycol, 
Glycerine, Sodium Chloride, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Urea, D-Panthenol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Phenoxyethanol , Ethylhexylglycerine, Tilia 
Vulgaris Water, Sodium Phytate, Water, Alcohol, Sodium 
Hydroxide, Cucumis Sativus Fruit Extract, Hamamelis 
Virginiana Flower Water, Lavandula Angustifolia Flower 
Water, Hypoallergenic Fragrance , Honey, Hyaluronic Acid, 
Chitin, Niacinamide, Methylene Blue, Allantoin

Bőrtípus: Normál, olajos, érzékeny
Kiszerelés: 200 ml
Textúra: Gél 
pH érték: 6,5
Szállító rendszer: Nanokapszula

Bőrtípus: Minden bőrtípus
Kiszerelés: 200 ml
Textúra: Gél
pH érték: 4,5

mesotica.com mesotica.com6 7
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ARCTISZTÍTÓK

Kinetic Cleanser

Aktív összetevők: Kinetin, Butyrospermum Parkii, 
Acetamidoethoxyethanol 
Kinetin: DNS védő, sejtkommunikáció és sejtgyorsító
Sheavaj: Bőrpuhítás, bőrfeltöltés
Acetamidoethoxyethanol: Innovatív 30 órás hidratációs 
koncept

Termékleírás: 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 és
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 útmutató: Két pumpányi krémet oszlasson 
el az arcon, majd bő vízzel mossa le.

Szakmai tippek: Látványosabb bőrfeltöltés érdekében 
használja antiaging kezelések előtt. 

Kezelések közötti időtartam: Bármelyik professzionális 
kezelésbe beépíthető. Otthoni alkalmazás során napi 
rendszerességgel ajánlott.

Összetevők (INCI): Canola Oil, Aqua, Butyrospermum 
Parkii Butter, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium 
Cocoyl Isethionate, Glycerin, Acetamidoethoxyethanol, 
Hydroxypropyl Starch Phosphate, Urea, Panthenol, 
Gluconolactone, Sorbitol, Phenoxyethanol, Ethylhexyl 
Glycerin, Hypoallergenic Fragrance, Sodium Hyaluronate, 
Allantoin, Chitin, Kinetin

ARCTISZTÍTÓK

Multi Molecular Make 
Up Remover

Aktív összetevők: PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, 
Cocamidopropyl Betaine, Polyglyceryl-6 Caprylate, 
Polyglyceryl-4 Caprate, Polyglyceryl-4 Cocoate, 
Polyglyceryl-6 Ricinoleate, Poloxamer 124, Poloxamer 188, 
Poloxamer 407, Simmondsia Chinensis Oil

Termékleírás: 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 útmutató: Vattakorongra vigyen fel 1-2 
pumpányit, oszlassa el az arcon, majd bő vízzel mossa le.

Szakmai tippek: Tegyen a tenyerébe 2-3 pumpányit, 
oszlassa el lágyan az arc felületén, majd vizes szivaccsal 
vagy textillel, többször törölje át. Vízálló szempilla spirál 
eltávolításához érdemes a vattakorongot benedvesíteni.

Kezelés közötti időtartam: Bármely professzionális 
kezelésbe beépíthető. Otthoni alkalmazás során napi 
rendszerességgel ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Polyglyceryl-3 Dicitrate/
Stearate, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Pentylene 
Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Glycerine, Glyceryl 
Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyglyceryl-6 
Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Polyglyceryl-4 Cocoate, 
Polyglyceryl-6Ricinoleate, Urea, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerine, Simmondsia Chinensis Oil, Poloxamer 
124, Poloxamer 188, Poloxamer 407, Panthenol, Xantan 
Gum,Sodium Phytate, Water, Alcohol, Tocopheryl Acetate, 
Hypoallergenic Fragrance

Bőrtípus: Minden bőrtípus
Kiszerelés: 200 ml
Textúra: Enyhén krémes tej
pH érték: 7,5

Bőrtípus: Normál, száraz, extra száraz
Kiszerelés: 200 ml
Textúra: Selymes, lágy tapintású krém
pH érték: 7
Szállító rendszer: Nanokapszula
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KÉMIAI PEELINGEK

Skin Activator

Aktív összetevők: Yeast Extract (Saccharomyces Cerevisiae), 
Mandelic Acid, Malic Acid, Tartaric Acid, Citric Acid, Glycolic Acid, 
Lactic Acid, Fructose, Sodium PCA, Sorbitol

Termékleírás: 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. A Saccharomyces Cerevisiae 
kivonat a kozmetikai ipar egy igen aktív, és hasznos összetevője. 
Papain, Lyticase enzimben gazdag, poliszacharidokat, aminosavakat, 
nukleinsavakat, fehérjéket, peptideket, ásványi anyagokat, valamint 
vitaminokat (pl. B-vitamint) egyaránt tartalmaz, amelyek együttesen 
segítenek a felhám és a bőr természetes megújulási folyamatainak 
helyreállításában. Növelik az ATP termelést, ami fontos a sejtek 
energiaforrásához. A nukleinsavak pedig alapvető fontosságúak a 
bőrsejtek anyagcseréjéhez.

Használati útmutató: Vigye fel az arcra a szemkörnyék 
kikerülésével. Gyengéden masszírozza be, majd 10 perc múlva 
langyos vízzel mossa le.

Szakmai tippek: Erősen korpás, szeborreás bőrtípusnál hagyja fent 
a gőz alatt, majd lemosás után használja a pH Balance terméket, 
és kezdje el az arctisztítást. Tegye fel a Sensonic Peel 8%-os savra 
4 perc után, majd hagyja hatni további 4 percig, ezután mossa le. 
Együttes használatukkal gyorsíthatja a bőrmegújító folyamatokat.

Kezelések közötti időtartam: Bármely professzionális kezelésbe 
beépíthető. Otthoni alkalmazás során heti rendszerességgel ajánlott.

Összetevők (INCI): Polyglyceril-3 Dicitrate/Stearate, Urea, 
Glucose, Sodium PCA, Sorbitol, Fructose, Hydrolized Wheat Protein, 
Sodium Glutamate, Glycine, Lysine, Malic Acid, Tartaric Acid, Citric 
Acid, Glycolic Acid, Lactic Acid, Cetyl Alcohol, Glycerin, Sodium 
Acrylates/Beheneth-255, Methacrylate Crosspolymer, Hydrogenated 
Polydecene, Lauryl Glucoside, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, 
Yeast Extract, Mandelic Acid, Hypoallergenic Parfum, Citrus 
Aurantium Dulcis (Orange) Oil 

KÉMIAI PEELINGEK

Sensonic Peel 8%™

Aktív összetevők: Phytic Acid, Lactobionic Acid, Mandelic Acid

Termékleírás: A Mesotica innovatív, kíméletes sav komplexe, 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. 
A három aktív sav összetevői szinergikusan segítik egymás 
hatásmechanizmusát. 
Phytic Acid- 3%, Lactobionic Acid- 2%, Mandelic Acid- 3%

Használati útmutató: A letisztított, száraz arcbőrre ecsettel 
vigyen fel 3 ml Sensonic savat. Az első kezelésnél 6-8 percig hagyja 
hatni, majd kezelésről kezelésre növelheti a hatóidőt (maximum 15 
percig). A hatóidő lejárta után bő vízzel alaposan mossa le, majd 
alkalmazzon neutralizálást! Először száraz vattával törölje le, majd 
bő vízzel alaposan mossa le. A 8%-os Sensonic Peel UV-barát sav, 
egész nyáron beépítheti a Mesotica arckezelésekbe.

Szakmai tippek: Couperosás és rosaceás vendégeknél 
alkalmazzuk kúraszerűen, heti 1 alkalommal. Első két kezelésnél a 
8%-os Sensonic peel savat használja, majd további 4 kezelés során 
alkamazza a 16%-os Sensonic peel savat. Használhatja nyugtató, 
fertőtlenítő formulaként egyes kezelések közt.

Kezelések közötti időtartam: Bármely savas, nyugtató, és 
érzékeny bőr számára kifejlesztett programba hetente beépíthető.

Összetevők (INCI): Aqua, Mandelic Acid, Phytic Acid, Lactobionic 
Acid, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol

Bőrtípus: Minden bőrtípus
Kiszerelés: 200 ml
Textúra: Krém
pH érték: 4.0

Bőrtípus: Minden bőrtípus
Kiszerelés: 50ml
Textúra: Enyhén géles
pH érték: 2.0

mesotica.com mesotica.com10
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KÉMIAI PEELINGEK

Sensonic Peel 16%™

Aktív összetevők: Phytic Acid, Lactobionic Acid, Mandelic 
Acid

Termékleírás: A Mesotica innovatív, kíméletes sav 
komplexe, 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. 
A három aktív sav összetevői szinergikusan segítik egymás 
hatásmechanizmusát.
Phytic Acid- 7%, Lactobionic Acid- 3%, Mandelic Acid- 6%

Használati útmutató: A letisztított, száraz arcbőrre 
ecsettel vigyen fel 3 ml Sensonic savat. Az első kezelésnél 
6-8 percig hagyja hatni, majd kezelésről-kezelésre növelheti 
a hatóidőt (maximum 15 percig). A hatóidő lejárta után bő 
vízzel alaposan mossa le, majd alkalmazzon neutralizálást! 
Először száraz vattával törölje le, majd bő vízzel alaposan 
mossa le.

Szakmai tippek: Couperosás és rosaceás vendégeknél 
alkalmazzuk kúraszerűen heti 1 alkalommal. Első két 
kezelésnél a 8%-os Sensonic peel savat használja, majd 
a további 4 kezelésnél folytassa a 16%-os Sensonic peel 
savval. Használhatja nyugtató, fertőtlenítő formulaként 
egyes kezelések közt.

Kezelések közötti időtartam: Bármely savas, nyugtató, 
és érzékeny bőr számára kifejlesztett programba hetente 
beépíthető.

Összetevők (INCI): Aqua, Mandelic Acid, Phytic Acid, 
Lactobionic Acid, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol

KÉMIAI PEELINGEK

Ultrasonic Peel 30%™
Aktív összetevők: Lactobionic Acid, Mandelic Acid, Phytic 
Acid

Termékleírás: A Mesotica innovatív, antiaging hatású 
sav kombinációja,  azonnali lifting és feszesítő  hatásával 
megújítja a fáradt bőrt, gyengéden vékonyítja a 
megvastagodott szaruréteget. AHA és PHA savjainak 
köszönhetően sejtmegújító, tónus kiegyenlítő, bőrszerkezet 
javító komplex.
A három aktív sav összetevői szinergikusan segítik egymás 
hatásmechanizmusát.
Lactobionic Acid- 6%, Mandelic Acid- 12%, Phytic Acid- 12%

Használati útmutató: Letisztított, száraz bőrfelületre 
vigyen fel 2-3 ml gélsavat. Az első kezelésnél 1-3 percig 
hagyja hatni, majd kezelésről kezelésre, fokozatosan 
növelheti a hatóidőt bőrtípustól függően (max. 4-8 perc). 
Bő vízzel mossa le, majd neutralizálja pH Balance-al. A 
kezelés alkalmával bőrvörösség tapasztalható!

Szakmai tippek: Érzékeny, couperosára, rosaceára 
hajlamos bőrre nem javasolt. Ha az első savas kezelés 
korai időszakában bőrvörösséget észlel, azonnal mossa 
le és neutralizálja a bőr felületét. A kezelések időtartalmát 
ebben az esetben ne növelje.

Kezelés közötti időtartam: Savas programba 7-10 
naponta beépíthető. Kúraszerűen 4-6 alkalommal 
megismételhető.

Összetevők (INCI): Aqua, Phytic Acid, Mandelic Acid, 
Lactobionic Acid Glycerin, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Hydroxyethyl Cellulose, Xanthan Gum

Bőrtípus: Minden bőrtípus
Kiszerelés: 50ml
Textúra: Enyhén géles
pH érték: 1.7

Bőrtípus: Olajos és száraz bőrtípus
Kiszerelés: 50ml
Textúra: Gél
pH érték: 1,4

mesotica.com mesotica.com12
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KÉMIAI PEELINGEK

Melano Peel

Aktív összetevők: Arbutin, Azelaic Acid, Citric Acid, Kojic 
Acid, Lactic Acid, Phytic Acid 

Termékleírás: A Mesotica nagy tisztaságú sav kombinációja, 
mely specifi kusan gátolja a melanociták celluláris 
metabolizmusát, illetve blokkolja a tirozináz enzim működését. 
Alkalmazható nem kívánt pigmentfoltok kezelésére, szeplőkre, 
illetve különböző bőrfelületi egyenetlenségekre is. Kúraszerű 
használatával az akné által  okozott hegeket, bőrsérüléseket, 
valamint a gyulladások által okozott elszíneződések mértékét 
látványosan csökkenti. 
A hat aktív sav összetevői szinergikusan segítik egymás 
hatásmechanizmusát. 

Használati útmutató: Letisztított, száraz bőrfelületre vigyen 
fel 2-3 ml gél savat. Az első kezelés alkalmával hagyja hatni 6 
percig, majd kezelésről kezelésre fokozatosan növelje a hatóidőt 
bőrtípustól függően (max.10-15 percig). Bő vízzel mossa le, 
majd használja a pH Balance gél tonikot neutralizálásra. A 
kezelés alkalmával bőrvörösség tapasztalható!

Szakmai tippek: Pigmentfolt halványító program esetén 
kombinálja Sensonic Peel 8-16%-os savval, valamint Collaxyl, 
Copper, Couperosa, Melano, Retinol peptidekkel, majd N3 és 
Synera C3 formulával.

Kezelések közötti időtartam: Savas programba 7-10 naponta 
beépíthető. Professzionális kezelés esetén, kúraszerűen 
4-6 alkalommal megismételhető. Otthoni használat során, 
intenzív hidratáló formulák alkalmazása mellett (Ceramide 
Complex, Hydra 30 Moist/Lipo), napi egyszer, 15-20 napon át 
ismételhető.

Összetevők (INCI): Aqua, Propylene Glycol, Azelaic Acid, 
Citric Acid, Phytic Acid, Lactic Acid, Arbutin, Kojic Acid, Glycerin, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Alcohol, Xanthan Gum

TONIKOK

pH Balance

Aktív összetevők: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Panthenol, 
Sorbitol, Urea

Termékleírás: 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. A 2-4 perc hatóidő alatt a bőrfelszín pH-ja 
ténylegesen normalizálódik, így készítjük fel a bőrt a további 
tökéletes hatóanyag bejuttatáshoz.

Használati útmutató: Savas kezelések után vigyen fel 3-5 
ml gélt a kezelt bőrfelületre, majd 2-4 perc elteltével, bő vízzel 
mossa le.

Szakmai tippek: Próbálja ki arctisztító kezelésekhez, 
gőzöléshez, a bőr kitisztítása előtt, bőrpuhító folyadékként. 
A gőzölés előtt/helyett vigye fel a bőrre és hagyja hatni 8-10 
percig. Segíti a komedók fellazulását, így a bőr könnyebben 
kitisztítható lesz, valamint bársonyos, puha tapintást 
eredményez.

Kezelések közötti időtartam: Bármely professzionális 
savas/bőrpuhító programba beépíthető. Otthoni alkalmazás 
során napi rendszerességgel is ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Urea, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
D-Sorbitol, D-Panthenol, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerine, Acrylates/ C10-30 Alkyl Acylate 
Crosspolymer

Bőrtípus: Hyperpigmentációt 
érintő, elsősorban Fitzpatrick 
szerinti I-II-III-as bőrtípus
Kiszerelés: 50ml
Textúra: Gél
pH érték: 1,9
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Bőrtípus: Minden bőrtípus
Kiszerelés: 250 ml
Textúra: Gél
pH érték: 9,8



TONIKOK

Supra Lotion

Aktív összetevők: Gluconolactone, Hyaluronic Acid, Sorbitol

Termékleírás: Selymesen géles textúrájú, bőrpuhító, glikolokban, 
glicerinben és PHA savban gazdag gél tonik. Hidratáló és 
nedvességmegkötő hatású, sorbitol és hyaluronsav mellett, 
innovatív mély hidratáló gluconolactone-t (PHA savat) tartalmaz. 
Irritáció nélkül fi nomítja a bőrfelszínt, antioxidáns és fertőtlenítő 
hatású. A Gluconolactone molekulák természetes tulajdonságuk 
révén, erősen vonzódnak a víz molekulákhoz. Amikor a formulát 
felvisszük a bőrre, szinte azonnal magába szívja nedvességet, ezáltal 
segít a bőr szárazságának enyhítésében, megnyugtatásában, és az 
elveszett nedvességtartalom visszaszerzésében. Egy természetes 
gátat képez a bőrön, ezáltal megakadályozza a jelen lévő nedvesség 
elpárolgását a bőr egyes rétegeiből.

Használati útmutató: Alkalmazza professzionális Mesotica 
arckezeléseknél, az egyes szakaszok tonizáláshoz, valamint 
masszázsnál a Supra C+ gélhez cseppentve, tejes, lágy állaggá 
alakul, így különleges masszázsélményt nyújthat vendégeinek.

Szakmai tippek: Magas Gluconolactone koncentrációja révén 
használhatja fertőtlenítésre is, Akne kezelésekhez, valamint nagy 
molekula méretű savakkal jól kombinálható. A kezelést követő 
napon, olyan receptorokat kapcsol be az epidermisz rétegeiben, 
melyek működésének köszönhetően, a bőr extra hidratálttá, selymes 
tapintásúvá válik.

Kezelések közötti időtartam: Bármely professzionális 
mezoterápiás programba hetente beépíthető.

Összetevők (INCI): Aqua, Pentylene Glycol, Glycerin, 
Gluconolactone, Butylene Glycol, Sorbitol, Urea, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Panthenol, Xanthan Gum, 
Sodium Hyaluronate

PEPTIDEK, SZÉRUMOK - I. FÁZIS

Antiwrinkle

Aktív összetevők: Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide, 
Acetyl Octapeptide-3, Hyaluronic Acid 

Termékleírás: Az Antiwrinkle egy  3 komponensű szérum. 
Összetevőinek köszönhetően kiváló kollagén stimuláló, ránctalanító 
hatású.
A Matrixyl 3000, a legelső antiaging összetevő a kozmetikai 
peptidtechnológia szintetizálásában. Olyan hatóanyag komplex, 
ami a palmitoyl oligopeptid-ből, valamint palmitoyl tetrapeptid-7-ből áll. 
A Snap 8 oktapeptid, a neurotranszmitter gátló peptidek családjába 
tartozik. Hatását különösen a homlok vízszintes ráncainál és a 
szemkörnyéki szarkalábak kezelésénél fejti ki. A peptidek hatásfokát 
a szuper alacsony molekulájú hyaluronsav emeli (200 KDa). 
A három alkotóelem együttes alkalmazásával garantált hatás 
érhető el a ráncok csökkentésében. Feszes és egészséges bőrképet 
eredményez.

Használati útmutató: Professzionális Mesotica arckezeléseknél, 
alkalmanként 25 cseppet oszlasson el a bőrön, vagy a Qusome-
ba, vagy a szuperkoncentrátumokba keverve használhatja gépi 
kezelésekhez is. 

Szakmai tippek: Válasszon az I-es fázis Antiaging szérumjához a 
II-es fázis Nano Olygo Hyal, Facelifting, Collagen Complex szérumjai 
közül. Alkalmazza hozzá a III-as fázis Collaxyl, Argirelox, Eyeliss, 
Syn-Ake peptidjeit. 
Egyéb variációkat a „Hatékony peptidkombináció”-ról szóló leírásban 
talál. 
Alkalmazza gépi arckezeléseknél - ultrahang, elektroporáció, 
dermapen - vagy akár gép nélkül is használhatja. Ultrahangnál vagy 
elektroporációnál csepegtesse a szérumot a Qusome-ba, vagy a 
szuperkoncentrátumokba.

Kezelések közötti időtartam: Függ a bőrtípustól, és a felhasználási 
módtól. Kúraszerű kezelésnél akár heti rendszerességgel ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Glycerin, Phenoxyethanol, 
Ethylexyl  Glycerin, Polysorbate 20, Hyaluronic Acid, Palmitoyl 
Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide, Acetyl Octapeptide-3

Bőrtípus: Minden bőrtípus
Kiszerelés: 250 ml
Textúra: Selymes gél
pH érték: 4.0

Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Glikolos,
enyhén sűrű vizes oldat
pH érték: 7
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PEPTIDEK, SZÉRUMOK - I. FÁZIS

Botoxeffect

Aktív összetevők: Dipeptide Diaminobutyroyl Bezylamide Diacetate, Hexapeptide-9, 
Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Ferulic Acid, Hyaluronic Acid, Retinyl Palmitate, 
Tocopheryl Acetate 

Termékleírás: A Botoxeffect egy komplex, azonnali hatást ígérő szérum.
-  A Syn-Ake arcizomlazító, illetve ránctalanító, a mérges vipera mérgéből kivont, 
neurotranszmitter gátló peptid. Hatékony a mély mimikai ráncok, illetve az orr-ajak 
barázdák ellen.
- A Collaxyl, a kollagén szintézist növelő peptid, mely rendkívül gyors sejtregeneráló, 
képes a bőrt 72 óra alatt újjáépíteni. Látványos eredményeket érhet el a függőleges 
ráncok kezelésében. Ajánlott anti-anging kúrákba beépíteni. 
- A szuper alacsony molekulájú hyaluronsav (200 KDa) segítségével a bőr mélyebb 
rétegeit feltölthetjük és hidratálhatjuk. A kötőszövetekben hálószerűen összekapcsolja 
és kitölti a sejt közötti állományt, biztosítja a bőr rugalmasságát és feszességét.
A Botoxeffect három bőrvédő vitaminjai:
- Az A-vitamin, azaz a Retinol észter, serkenti, felfrissíti, feszessé teszi a bőrt. Kollagén 
indukáló szerepe van. Hatékony a pigmentfolt halványításban, akné kezelésben, 
valamint kiváló kiegészítője lehet az antiaging kúráknak.
- A Stabilizált C-vitamin (Ascorbyl Palmitate), segíti a kollagén szintézist, hatására a 
bőr puhább és fi atalosabb lesz. Pigmentfolt halványító, antiaging hatású.
- Az E-vitamin, mely természetes antioxidánsként fejti ki hatását a szarurétegben.
A fentiekben említett három vitamin stabilizálását és hatékonyságát növeli a ferulasav.

Használati útmutató: Professzionális Mesotica arckezeléseknél, alkalmanként 25 
cseppet oszlasson el a bőrön.

Szakmai tippek: Válasszon az I-es fázis Botoxeffect szérumjához a II-es fázis 
Nano Olygo Hyal, Collagen Complex szérumjai közül. Alkalmazza hozzá a III-as fázis 
Matrixyl 3000, Snap 8, Argirelox peptidjeit. 
Egyéb variációkat a „Hatékony peptidkombináció”-ról szóló leírásban talál. 
Alkalmazza gépi arckezeléseknél - ultrahang, elektroporáció, dermapen - vagy akár 
gép nélkül is használhatja. Ultrahangnál vagy elektroporációnál csepegtesse a 
szérumot a Qusome-ba, vagy a szuperkoncentrátumokba.

Kezelések közötti időtartam: Függ a bőrtípustól, és a felhasználási módtól. 
Kúraszerű kezelésnél akár heti rendszerességgel is ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Polysorbate 20, Lecithin, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Glycerin, Ascorbyl Palmitate, EDTA, Citric Acid, 
Hyaluronic Acid, Retinyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, Dipeptide Diaminobutyroyl 
Bezylamide Diacetate, Ferulic Acid, Hexapeptide-9

PEPTIDEK, SZÉRUMOK- I. FÁZIS

Antiaging

Aktív összetevők: Acetyl Hexapeptide-8, Pentapeptide-18, Hyaluronic Acid

Termékleírás: Az Antiaging szérumot joggal nevezhetjük a fi atalság szérumának 
is. A hatóanyagok egymást kiegészítve, hatékonyan,  gyorsan és látványosan 
veszik fel a harcot az arcon található kisebb-nagyobb ráncokkal szemben.
– Az Argireline, egy 6 aminosavból álló, botoxhoz hasonló hatást kifejtő fehérje, 
mely gátolja a meglévő mimikai ráncok elmélyedését és továbbiak kialakulását. 
Koncentrált töménységének köszönhetően az arc visszanyeri feszességét, 
frissességét.
– A Leuphasyl gátolja az acetilkolin neurotranszmitter molekula felszabadulását 
a szinapszisban, ezáltal csökkentve az izom-összehúzódásokat. A két összetevő 
együttes használata elsősorban a szemek környékén, az arc és a homlok területén 
hoz eredményes javulást.
– A nanotechnológiával destruktált szuper alacsony molekulájú hyaluronsav 
könnyebben bejut a bőr mélyebb rétegeibe és a 200 KDa molekula méretének 
köszönhetően tartósabban biztosítja a szövetek rugalmasságát, vízfelvevő 
és folyadékmegőrző képességét. A három összetevő szinergikus hatása 
révén komplexebb eredményt érhetünk el a szem és a homlok körüli ráncok 
eltűntetésében, a bőr feszesebbé tételében.

Használati útmutató: Professzionális Mesotica arckezeléseknél, alkalmanként 25 
cseppet oszlasson el a bőrön, vagy a Qusome-ba, vagy a szuperkoncentrátumokba 
keverve használhatja gépi kezelésekhez is

Szakmai tippek: Válasszon az I-es fázis Antiaging szérumjához, a II-es fázis 
Nano Olygo Hyal, Facelifting, Collagen Complex szérumjai közül. Alkalmazza 
mellé a III-as fázis Matrixyl 3000, Snap 8, Syn-Ake, Retinol peptidjeit. 
Egyéb variációkat a „Hatékony peptidkombináció”-ról szóló leírásban talál. 
Alkalmazza gépi arckezeléseknél - ultrahang, elektroporáció, dermapen - vagy 
akár gép nélkül is használhatja. Ultrahangnál vagy elektroporációnál csepegtesse 
a szérumot Qusome-ba, vagy a szuperkoncentrátumokba.

Kezelések közötti időtartam: Függ a bőrtípustól és a felhasználási módtól. 
Kúraszerű kezelésnél akár heti rendszerességgel ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Glycerin, Phenoxyethanol, Ethylhexyl Glycerin, 
Polysorbate 20, Hyaluronic Acid, Acetyl Hexapeptide-8, Pentapeptide-18

Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Glikolos, 
enyhén sűrű
sárgás, kávés 
barnás vizes oldat
pH érték: 7
Szállító rendszer: 
Liposzóma

Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Glikolos, 
enyhén sűrű
vizes oldat
pH érték: 7
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PEPTIDEK, SZÉRUMOK - II. FÁZIS

Nano Olygo Hyal

Aktív összetevők: Hyaluronic Acid Oligo Fregmense

Termékleírás: A Nano Oligo Hyal egy oligomer hyaluronsav, mely a vizet 
tartósabban megköti az intercelluláris mátrixban, ezáltal  jelentősen növeli a 
bőr rugalmasságát. Ez a szérum kevesebb, mint 100 KDa alatti ultra alacsony 
molekulájú nanotechnológiával destruktált hyaluronsavat tartalmaz, mely eddig 
főleg csak Japánban és Amerikában fordult elő exkluzív kozmetikai termékekben. 
Alacsonyabb koncentrációban is jóval hatékonyabb, mint a hagyományos magas 
és alacsony molekulájú hyaluronsavak.
A Nano Oligo Hyal szérum pozitív hatásai:
– hosszantartó, hidratált hatás;
– rendkívül gyors javulás a fi nom és a mélyebb ráncok területén;
– azonnali feszes arcbőr, 38%-kal növeli a kollagén és elasztin szintézist;
– bármely arckezelő programban, bármely bőrtípusra alkalmazhatja.

Használati útmutató: Professzionális Mesotica arckezeléseknél, alkalmanként 
25 cseppet oszlasson el a bőrön. Használja a szemkörnyéken, a nyakon és a 
dekoltázson is.

Szakmai tippek: Válassza az I-es fázis Antiaging, Antiwrinkle, Botoxeffect 
valamelyikét a II-es fázis Nano Olygo Hyal szérumjához, és alkalmazza hozzá a 
III-as fázis Copper, Eyeliss, Retinol peptidjeit. 
Egyéb variációkat a „Hatékony peptidkombináció”-ról szóló leírásban talál.
Alkalmazza gépi arckezeléseknél - ultrahang, elektroporáció, dermapen - vagy 
akár gép nélkül is használhatja. Ultrahangnál vagy elektroporációnál csepegtesse 
a szérumot a Qusome-ba, vagy a szuperkoncentrátumokba.

Kezelések közötti időtartam: Függ a bőrtípustól és a felhasználási módtól. 
Kúraszerű kezelésnél akár heti rendszerességgel is ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Glycerin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, 
Polysorbate 20, Hyaluronic Acid 

PEPTIDEK, SZÉRUMOK - II. FÁZIS

Facelifting Gel

Aktív összetevők: DMAE, ATP, Hyaluronic Acid, Ferulic Acid, Lecithin, Ascorbyl 
Palmitate, Retinyl Palmitate, Tocopheryl Acetate

Termékleírás: Az alacsony molekulájú hyaluronsav (700 KDa) bőrünk 
víztartalmáért, puhaságáért és rugalmasságáért felel. Erősíti a kollagént és 
tömege 10.000-szeresének megfelelő vizet képes megkötni.
A Dimetil-aminoetanol (DMAE) azonnali feszesítő hatású összetevő. Egy 2002-es 
klinikai vizsgálat során 16 héten át 30 önkéntesen tesztelték a hatását. Ez idő alatt 
jelentős javulást tapasztaltak, főleg a homlok és a szemkörnyéki ráncok területén. 
A DMAE hatékonynak bizonyult a gyulladt bőr kezelésében is.
Az Adenozin-trifoszfát  (ATP) kémiai energiát szállít a sejten belüli 
anyagcserefolyamatokhoz. Ha a bőrünk egészséges anyagcsere egyensúlya 
felborul, akkor gyulladás, akné, allergia, kipirosodás, kirepedezés, illetve korai 
ráncosodás alakul ki.
A szérum bőrvédő vitaminjai:
- Az A-vitamin, mely felel az egészséges bőrképért.
- Az E-vitamin, mely hatásos az öregedést gátló szabadgyökök ellen, illetve segít a 
bőrben lezajló gyógyulási folyamatokban.
- Az Ascorbyl Palmitate, a C-vitamin stabil változata, mely nem irritáló, hatásos 
antioxidáns, gyulladáscsökkentő és véd az UV-sugárzás okozta károktól. A 
vitaminok felszívódását és erősítését hatékonyan segíti a ferulasav.
Alkalmazza bármelyik antiaging kezelésnél, illetve összetevői miatt az akné és 
hegek kezelésénél is.

Használati útmutató: Professzionális Mesotica arckezeléseknél, alkalmanként 25 
cseppet oszlasson el a bőrön.

Szakmai tippek: Válassza az I-es fázis Antiwrinkle vagy Antiaging szérumjához a 
II-es fázis Facelifting szérumját. Alkalmazza hozzá a III-as fázis Collaxyl, Syn-Ake, 
Eyeliss, Retinol peptidjeit. Egyéb variációkat a „Hatékony peptidkombináció”-ról 
szóló leírásban talál. Alkalmazza gépi arckezeléseknél - ultrahang, elektroporáció, 
dermapen - vagy akár gép nélkül is használhatja. Ultrahangnál vagy elektroporációnál 
csepegtesse a szérumot a Qusome-ba, vagy a szuperkoncentrátumokba. 

Kezelések közötti időtartam: Függ a bőrtípustól, és a felhasználási módtól. 
Kúraszerű kezelésnél akár heti rendszerességgel ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Polysorbate 20, Lecithin, Phenoxyethanol, Caprylyl 
Glycol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Glycerin, Ascorbyl Palmitate, 
Dimethylaminoethanol, EDTA, Citric Acid,  Adenosin  Triphosphate, Hyaluronic 
Acid, Retinyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, Ferulic Acid

Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Glikolos, 
enyhén sűrű sárgás, 
kávés barnás vizes oldat
pH érték: 7
Szállító rendszer: 
Liposzóma

Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Glikolos, 
enyhén sűrű vizes oldat
pH érték: 7
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PEPTIDEK, SZÉRUMOK - II. FÁZIS

Collagen Complex

Aktív összetevők: Methysilanol Mannuronate,  Arginin, Aspartic Acid, 
Glycine, Glutamic Acid, Hydroxiproline, Lysine, Proline, Serine, Threonine

Termékleírás: Az Organikus szilícium a Collagen Complex egyik főbb 
hatóanyaga. Methylsilanol Mannuronate néven is ismert silanetriol származék, 
a tengeri alga derivált kivonata. Megköti a nedvességet, egyszerre feszesíti, 
erősíti a bőrt, valamint hosszantartó hidratáltságot eredményez.  Segíti a 
kollagén és az elasztin rostok regenerálódását, megvédi a sejteket a szabad 
gyököktől és az oxidáció okozta károktól. In vitro vizsgálatok kimutatták, 
hogy normalizálja a sejt metabolizmusát, stimulálja és szabályozza a 
kötőszöveti sejtosztódást. Hiánya a kötőszövetek szerkezetének romlásához 
vezethet, regenerálja a szöveteket és csökkenti a narancsbőr hatását.
Az Aminosav Komplex, vagyis a kollagén moduláció, kilenc aminosavból álló 
hidrolizált kollagén. Az aminosavak jelenléte nagymértékben növeli a kollagén 
és az elasztin szintézist, amely már 4 hét elteltével látható ránccsökkenést 
eredményez. Együttesen szilárd tudományos alapot garantálnak az innovatív 
kozmetikumok számára, hogy az egyéb külsőleg alkalmazott készítményeket 
kiegészítsék.
Az általunk ajánlott oldat 6-szor nagyobb töménységben tartalmaz 
hatóanyagot, mint az eddig megszokott mezoterápiás szérumok.

Használati útmutató: Alkalmazza bármely antiaging és feszesítő 
arckezeléseknél, illetve ajánlott a couperosa-s, aknés bőrök ápolására, valamint 
hegkezelésére is. Professzionális Mesotica arckezeléseknél, alkalmanként 35 
cseppet oszlasson el a bőrön.

Szakmai tippek: Válassza az I-es fázis Antiaging szérumjához a II-es fázis 
Collagen Complex szérumját, majd alkalmazza hozzá a III-as fázis Copper, 
Syn-Ake, Eyeliss, Retinol peptidjeit. 
Egyéb variációkat a „Hatékony peptidkombináció”-ról szóló leírásban talál. 
Alkalmazza gépi arckezeléseknél - ultrahang, elektroporáció, dermapen - 
vagy akár gép nélkül is használhatja. Ultrahangnál vagy elektroporációnál 
csepegtesse a szérumot a Qusome-ba, vagy a szuperkoncentrátumokba.

Kezelések közötti időtartam: Függ a bőrtípustól és a felhasználási módtól. 
Kúraszerű kezelésnél akár heti rendszerességgel is ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Methysilanol Mannuronate,  Arginin, Aspartic 
Acid, Glycine, Glutamic Acid, Hydroxiproline, Lysine, Proline, Serine, Threonine, 
Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Polysorbate 20, Glycerin

PEPTIDEK, SZÉRUMOK - III. FÁZIS

Matrixyl 3000

Aktív összetevők: Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptid-7

Termékleírás: A Matrixyl 3000 néven ismert, két peptidből álló 
hatóanyagkomplex.
A Palmitoy oligopeptid a bőrben található I-es típusú kollagénnek az egysége. 
A bőrünk kollagén tartalma természetes módon peptidekké bomlik, és 
a peptidek keletkezése újabb kollagén termelésére serkenti a bőrünket. 
Működési elve, hogy ha külsőleg peptideket alkalmazunk, akkor ezzel bőrünket 
„becsapva”, azt kollagén termelésre tudjuk ösztönözni. Ez által bőrünk képes 
a kollagén termelését serkenteni, amely kevesebb ráncot és feszesebb bőrt 
eredményez. 
A Palmitoyl tetrapeptid-7, egy négy aminosavból álló peptid, mely 
palmitinsavhoz kapcsolódva csökkenti a bőr sejtjeiben az interleukin-6 (IL-
6) termelését. Ha visszafogjuk sejtjeink IL-6-termelését, akkor  lassíthatjuk 
a bőrünk kollagén és elasztin lebomlását, ezáltal bőrünk öregedését is. A 
szérum helyreállítja az arc anyagcseréjét és fi atalítja a bőrt. 
A Matrixyl 3000, az egyik legelső antiaging összetevő a kozmetikai peptidek 
szintetizálásában, melynek eredményét nők és férfi ak esetében is egyaránt 
igazolták klinikai vizsgálatokkal.
2 hónapos kezelés során  a nőknél a Matrixyl 3000 alkalmazásával  a 
ráncok 45%-kal csökkentek, a  bőr tónusa  pedig közel  20%-kal nőtt. Ennek 
használatával hatékony és gyors eredményt lehet elérni a mély ráncok elleni 
küzdelemben is.

Használati útmutató: Alkalmazza bármely antiaging kezelésnél, az arc, nyak 
és a dekoltázs bőrének javítására. Professzionális Mesotica arckezeléseknél, 
alkalmanként 25 cseppet oszlasson el a bőrön.

Szakmai tippek: Válasszon az I-es fázis Botoxeffect szérumjához a II-es 
fázis Nano Olygo Hyal, Collagen Complex szérumjai közül.
Alkalmazza hozzá a III-as fázis Matrixyl 3000, Snap 8, Argirelox, Retinol 
peptidjeit. 
Egyéb variációkat a „Hatékony peptidkombináció”-ról szóló leírásban talál. 
Alkalmazza gépi arckezeléseknél - ultrahang, elektroporáció, dermapen - 
vagy akár gép nélkül is használhatja. Ultrahangnál vagy elektroporációnál 
csepegtesse a szérumot a Qusome-ba, vagy a szuperkoncentrátumokba.

Kezelések közötti időtartam: Függ a bőrtípustól és a felhasználási módtól. 
Kúraszerű kezelésnél akár heti rendszerességgel is ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Phenoxyethanol, Caprylyl 
Glycol, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptid-7

Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Glikolos, 
enyhén sűrű vizes oldat
pH érték: 7

Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Vizes oldat
pH érték: 7
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PEPTIDEK, SZÉRUMOK - III. FÁZIS

Collaxyl

Aktív összetevők: Hexapeptide-9

Termékleírás: Aki az akné okozta hegek kezelésére  keresi a 
megoldást, annak a Collaxyl lehet a gyógyír. A Collaxyl messze a 
legeredményesebb vegyület az elhalt sejtek, a sérült bőrszövetek és a 
ráncos bőr kezelésére, amit a kutatók valaha felfedeztek. Mindemellett 
bőrfeszesítő hatása sem elhanyagolható.
A Collaxyl polipeptidje mélyen behatol a bőrbe, serkenti a kollagén 
termelést, gyógyítja a sérült bőr textúráját, valamint feszesíti 
a bőrfelszínt. Csökkenti a bőr elszíneződését, halványítja a bőr 
függőleges barázdáit. Szigorú klinikai körülmények között sérült 
bőrszöveteken alkalmazták a vegyületet és az eredmény már 72 
óra elteltével egyértelműen látható volt. A Collaxyl, ugyanis teljesen 
meggyógyította és kisimította a sérült szöveteket.  Az akné okozta 
hegek pár nap alatt teljesen eltűntek.

Használati útmutató: Alkalmazza bármely akné által okozott hegek 
kezelésére, antiaging kezelésnél az arc, a nyak, valamint a dekoltázs 
bőrének javítására. Hegek és akné kezelés esetén használja a 
Copper peptiddel együtt. Professzionális Mesotica arckezeléseknél, 
alkalmanként 25 cseppet oszlasson el a bőrön.

Szakmai tippek: Válasszon az I-es fázis Antiwrinkle szérumjához a 
II-es fázis Nano Olygo Hyal, Facelifting, Collagen Complex szérumjai 
közül. Alkalmazza hozzá a III-as fázis Copper, Argirelox, Syn-Ake 
peptidjeit. 
Egyéb variációkat a „Hatékony peptidkombináció”-ról szóló leírásban 
talál. 
Alkalmazza gépi arckezeléseknél - ultrahang, elektroporáció, 
dermapen - vagy akár gép nélkül is használhatja. Ultrahangnál vagy 
elektroporációnál csepegtesse a szérumot a Qusome-ba, vagy a 
szuperkoncentrátumokba.

Kezelések közötti időtartam: Függ a bőrtípustól, és a felhasználási 
módtól. Kúraszerű kezelésnél akár heti rendszerességgel is ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, 
Hexapeptide-9

PEPTIDEK, SZÉRUMOK - III. FÁZIS

Copper
Aktív összetevők: Copper Peptide GHK-Cu

Termékleírás: A Copper-Tripeptid-1, egy fontos aktív hatóanyag az 
emberi szervezetben, amely serkenti a kollagén és az elasztin szintézist, 
ezáltal kisimítja a meglévő ráncokat és megelőzi azok kialakulását. 
Bőrfeszesítő, sebgyógyító hatású, képes megszüntetni vagy akár el 
is távolítani a dermiszben lévő sérült hegszöveteket. Serkenti a GAG 
(glükozaminoglikan) termelődését, mely felelős a kollagén és az 
elasztin megújulásáért, illetve a bőr nedvességmegtartó képességéért. 
Gyulladáscsökkentő hatású, fontos szerepe van az epidermális 
és a dermális sejtek anyagcsere-folyamatainak fenntartásában, 
amely elengedhetetlen az egészséges bőr fenntartásában.

Használati útmutató: Alkalmazza bármely antiaging kezelésnél 
az arc, a nyak, valamint a dekoltázs bőrének javítására, valamint 
akné, illetve aknés hegek kezelésénél. Hegkezelésnél eredményesen 
kombinálható a Collaxyl peptiddel. Professzionális Mesotica 
arckezeléseknél, alkalmanként 25 cseppet oszlasson el a bőrön.

Szakmai tippek: Válasszon az I-es fázis Botoxeffect szérumjához 
a II-es fázis Nano Olygo Hyal, Collagen Complex szérumjai közül. És 
alkalmazza hozzá a III-as fázis Matrixyl 3000, Snap 8, Eyeliss, Calming 
peptidjeit.
Egyéb variációkat a „Hatékony peptidkombináció”-ról szóló leírásban 
talál. 
Alkalmazza gépi arckezeléseknél - ultrahang, elektroporáció, 
dermapen - vagy akár gép nélkül is használhatja. Ultrahangnál vagy 
elektroporációnál csepegtesse a szérumot a Qusome-ba, vagy a 
szuperkoncentrátumokba.

Kezelések közötti időtartam: Függ a bőrtípustól, és a felhasználási 
módtól. Kúraszerű kezelésnél akár heti rendszerességgel is ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Copper Peptide GHK-Cu, Phenoxyethanol, 
Caprylyl Glycol

Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Vizes oldat
pH érték: 7

Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Vizes oldat
pH érték: 7
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PEPTIDEK, SZÉRUMOK - III. FÁZIS

Argirelox
Aktív összetevők: Acetyl Hexapeptid-8, Pentapeptide-18

Termékleírás: Az Argilerox két neurotranszmitter gátló peptidből 
áll, melyek a ráncok mélységének csökkentésére szolgálnak. 
Az Argirelox, az Argireline és a Leuphasyl peptidek egymás 
hatását segítő szinergiájából jön létre, ezáltal preszinaptikus 
úton  csökkenti a ráncokat az arcbőrön. Hatása megegyezik 
az „A” típusú botulinum toxinnal,  mely kizárólag injekció 
formájában érhető el. Ezzel szemben az Argirelox használata 
fájdalommentes, és egyszerűbb non-invazív beavatkozás 
alternatíváját nyújtja. Az Argireline és Leuphasyl peptidek 
magas töménységű oldata háromszor hatásosabb ránctalanító 
eredményt nyújt a hagyományos kozmetikai szérumokkal 
szemben. Rövid idő alatt a kisebb ráncok, hosszabb idő után 
a mélyebb barázdák is eltűnnek, hatása pedig 6 hónapon túl is 
maradandó!
Az Argirelox,  a TOP 10 az  antiaging termékek között, bronz 
fokozatú díjat nyert a 2014-es In-Cosmetics gálán, Hamburgban.

Használati útmutató: Professzionális Mesotica 
arckezeléseknél vigye fel a ráncokra, a szemöldök közötti mély 
mimikai ráncokra, és a periorbitális részekre. A kezelés során 
használja direkt a bőrre csepegtetve, vagy alkalmazza gépi 
arckezeléseknél.

Szakmai tippek: Válasszon az I-es fázis Botoxeffect vagy 
Antiwrinkle szérumjához a II-es fázis Nano Olygo Hyal, Collagen 
Complex szérumjai közül. Alkalmazza hozzá a III.as fázis 
Matrixyl 3000, Copper, Retinol peptidjeit. Egyéb variációkat a 
„Hatékony peptidkombináció”-ról szóló leírásban talál. 
Alkalmazza gépi arckezeléseknél - ultrahang, elektroporáció, 
dermapen - vagy akár gép nélkül is használhatja. Ultrahangnál 
vagy elektroporációnál csepegtesse a szérumot a Qusome-ba, 
vagy a szuperkoncentrátumokba.

Kezelések közötti időtartam: Függ a bőrtípustól és 
a felhasználási módtól. Kúraszerű kezelésnél akár heti 
rendszerességgel is ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, 
Acetyl Hexapeptid-8, Pentapeptide-18

PEPTIDEK, SZÉRUMOK - III. FÁZIS

Snap 8

Aktív összetevők: Acetyl Octapeptide-3

Termékleírás: Ez a peptid a legújabb változata a régebben ismert 
Argireline peptidnek. A Snap 8  oktapeptid, még hatékonyabban 
veszi fel a küzdelmet a ráncok kialakulása ellen. Ez többek között 
annak is köszönhető, hogy a vegyület 8 különböző aminosavat 
foglal magában, melyek gátolják a neurotranszmitterek 
felszabadulását az agyban, így a mimikai ráncok elmélyülését 
akadályozzák. Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy a Snap 
8  használatával a mélyebb  szem körüli ráncok 63,13%-kal 
csökkenhetnek. A hatékonysági vizsgálatok arra utalnak, hogy 
ez a vegyület körülbelül 30%-kal aktívabb, mint az ugyanolyan 
koncentrációjú Argireline.További klinikai vizsgálatok szerint 
pedig a Snap 8 a  homlokon lévő ráncok kisimításában ért el 
leglátványosabb eredményt, így használatát főként ezekre a 
területekre ajánljuk.

Használati útmutató: Professzionális Mesotica 
arckezeléseknél, alkalmanként 25 cseppet oszlasson el a bőrön.

Szakmai tippek: Válassza az I-es fázis Antiaging szérumját 
a II-es fázis Nano Olygo Hyal, Facelifting, Collagen Complex 
szérumjához és alkalmazza hozzá a III-as fázis Matrixyl 3000, 
Copper, Eyelist peptidjeit. Egyéb variációkat a „Hatékony 
peptidkombináció”-ról szóló leírásban talál.
Alkalmazza gépi arckezeléseknél - ultrahang, elektroporáció, 
dermapen - vagy akár gép nélkül is használhatja. Ultrahangnál 
vagy elektroporációnál csepegtesse a szérumot a Qusome-ba, 
vagy a szuperkoncentrátumokba.

Kezelések közötti időtartam: Függ a bőrtípustól, és 
a felhasználási módtól. Kúraszerű kezelésnél akár heti 
rendszerességgel is ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, 
Acetyl Octapeptide-3

Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Vizes oldat
pH érték: 7

Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Vizes oldat
pH érték: 7
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PEPTIDEK, SZÉRUMOK - III. FÁZIS

Syn-Ake

Aktív összetevők: Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide 
Diacetate

Termékleírás: A Syn-Ake,  a természetes Walgerin-1 peptid 
utánzata, ami  a templomi viperák mérgének idegbénító 
összetevője. A Walgerin-1 nevezetű vegyület lebénítja az áldozat 
izmait, viszont a szintetikus kígyóméreg utánzat, csak ellazítja 
az arcizmokat, aminek következtében a bőr kisimul. A Syn-
Ake  nevű vegyület egy szabadalmaztatott, aktív összetevő, 
amely ránctalanító hatású, szintetikus dipeptid. Leblokkolja a 
mimikai izmok sejtfalában található receptorokat, az arcizom 
összehúzódásának visszafogásával csökkenti a mimikai 
ráncokat.  Ennek következtében a ráncok kisimulnak, majd végül 
teljesen eltűnnek. Hatékonysága miatt a botox méltó ellenfeleként 
emlegetik.
 Az eredmény látványos és azonnali!

Használati útmutató: Professzionális Mesotica arckezeléseknél, 
alkalmanként 25 cseppet oszlasson el a bőrön.

Szakmai tippek: Válassza az I-es fázis Antiwrinkle szérumját 
a I-es fázis Nano Olygo Hyal, Facelifting, Collagen Complex 
szérumjához, és alkalmazza hozzá a III-as fázis Collaxyl, Copper, 
Eyeliss peptidjeit. 
Egyéb variációkat a „Hatékony peptidkombináció”-ról szóló 
leírásban talál. 
Alkalmazza gépi arckezeléseknél - ultrahang, elektroporáció, 
dermapen - vagy akár gép nélkül is használhatja. Ultrahangnál 
vagy elektroporációnál csepegtesse a szérumot a Qusome-ba, 
vagy a szuperkoncentrátumokba.

Kezelések közötti időtartam: Függ a bőrtípustól és a felhasználási 
módtól. Kúraszerű kezelésnél akár heti rendszerességgel is ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, 
Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate

PEPTIDEK, SZÉRUMOK - III. FÁZIS

Eyeliss

Aktív összetevők: Dipeptide-2, Palmitoyl Tetrapeptide-7

Termékleírás: Az Eyeliss, egy olyan  szabadalmaztatott peptid 
komplex, mely forradalmian új és látványos kezelést ígér a 
szemkörnyéki sötét karikák, puffadt szemek számára. 
Két főbb összetevője: 
- A Dipeptide-2, mely nyirokkeringést javító tulajdonságának 
köszönhetően, javítja a sejtek anyagcsere ellátását, megszünteti 
a szem alatti fekete karikákat, az ödémás, puffadt szemkörnyéki 
problémákat.
- A Palmitoyl Tetrapeptid-7, javítja a bőr rugalmasságát, feszességét, 
eltávolítja a fi nom ráncokat, valamint gyulladáscsökkentő hatású.
A két peptid komplex alkalmazásával, klinikai vizsgálatok igazolták 
a rendkívüli gyors javulást a  szem alatti redőknél. A készítmény 
hatékonyan ápolja a szarkalábakat és feszesíti a szemkörnyéket.

Használati útmutató: Professzionális Mesotica arckezeléseknél, 
alkalmanként 6 cseppet oszlasson el a szemkörnyék területére.

Szakmai tippek: Válasszon az I-es fázis Antiaging szérumjához 
a II-es fázis Nano Olygo Hyal, Facelifting, Collagen Complex 
szérumjai közül. Alkalmazza hozzá a III-as fázis Matrixyl 3000, 
Syn-Ake, Copper peptidjeit. 
Egyéb variációkat a „Hatékony peptidkombináció”-ról szóló 
leírásban talál. 
Alkalmazza gépi arckezeléseknél - ultrahang, elektroporáció, 
dermapen - vagy akár gép nélkül is használhatja. Ultrahangnál 
vagy elektroporációnál csepegtesse a szérumot a Qusome-ba, 
vagy a szuperkoncentrátumokba.

Kezelések közötti időtartam: Függ a bőrtípustól és a felhasználási 
módtól. Kúraszerű kezelésnél akár heti rendszerességgel is ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Dipeptide-2, Palmitoyl Tetrapeptide-7, 
Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol

Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Vizes oldat
pH érték: 7
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Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Vizes oldat
pH érték: 7



PEPTIDEK, SZÉRUMOK - III. FÁZIS

Couperosa

Aktív összetevők: Acetyl Tetrapeptide-40

Termékleírás: A couperosa peptidet az erithema, couperosa, 
rosacea és a teleangiektázia kozmetikai kezelésére fejlesztették 
ki.
Az Acetyl-Tetrapeptid-40, egy szabadalmaztatott klinikailag is 
igazolt tetrapeptid. Csökkenti az LL-37 által indukált interleukinok 
és az IL-6, IL-8 transzmitterek felszabadulását. Érfal erősítő 
hatású, hatékony segítség az értágulatok kezelésében.
Innovatív, nyugtató hatásának köszönhetően, azonnal csökkenti 
a gyulladásos reakció okozta bőrpirosodást és akadályozza 
a kollagént lebontó enzimek működését. Ugyanakkor 
optimalizálja a bőr feszességét és rugalmasságát,  védi a 
bőr sejtjeit a hiperpigmentációtól. Fényvédő hatásának 
köszönhetően megelőzi az UV-sugárzás okozta sejtkárosodást.

Használati útmutató: Professzionális Mesotica 
arckezeléseknél, alkalmanként 15 cseppet oszlasson el a bőrön.

Szakmai tippek: Rosacea-s, erősen gyulladásra hajlamos 
bőrtípusoknál, használja a Couperosa peptidet önmagában. 
Erithema-s enyhén gyulladásra hajlamos bőrtípusoknál, 
választhatja a II-es fázis Nano Olygo Hyal / Collagen Complex 
szérumát a III-as fázis Copper és Calming peptidjeivel. 
Egyéb variációkat a „Hatékony peptidkombináció”-ról szóló 
leírásban talál. Alkalmazza gépi arckezeléseknél - ultrahang, 
elektroporáció, dermapen - vagy akár gép nélkül is használhatja. 
Ultrahangnál vagy elektroporációnál csepegtesse a szérumot a 
Qusome-ba, vagy a szuperkoncentrátumokba. Tavaszi hidratáló 
kezelésekbe beépítve érfal erősítő hatásának köszönhetően 
felkészíti a bőrt a nyári UV sugárzásra.

Kezelések közötti időtartam: Függ a bőrtípustól és 
a felhasználási módtól. Kúraszerű kezelésnél akár heti 
rendszerességgel is ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Acetyl Tetrapeptide-40, 
Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol

PEPTIDEK, SZÉRUMOK - III. FÁZIS

Calming

Aktív összetevők: Palmitoyl Tetrapeptide-7, Palmitoyl 
Tripeptide-8

Termékleírás: A Calming peptid egy négyes és egy hármas 
(Palmitoyl Tetrapeptide-7, Palmitoyl Tripeptide-8) aminosavból 
álló peptid komplex. A Palmitoyl Tripeptide-8, megakadályozza 
és visszafordítja a neurogén gyulladás jeleit. Az érzékeny, 
gyulladásra, irritációra hajlamos bőr nyugtató peptidje. 
Nagyon kevés olyan összetevő található a kozmetikai piacon, 
melyek ugyanilyen gyors eredményekkel büszkélkedhetnek, 
mint a Calming peptid. Kiváló gyulladáscsökkentő, Palmitoyl 
Tetrapeptide - 7 összetevője csökkenti a bőrben lévő gyulladásos 
folyamatokat. Lassítja és elnyomja a felesleges interleukin 
termelést, ezáltal gátolja a nem megfelelő gyulladásos 
válaszokat és a glikációs károkat. Segítségével percek alatt 
enyhül a bőrpirosodás és az irritációs tünetek.  Arctisztító, 
savas, tűs kezelések után gyors segítség a bőrnek.
Figyelem!!! A formula megszokott peptid sűrűségtől is 
magasabb koncentráltságban van jelen az oldatban, így a 
kezelések során dehidratáció léphet fel!

Használati útmutató: Professzionális Mesotica 
arckezeléseknél, azonnali bőrnyugtatásra, alkalmanként 15 
cseppet oszlasson el a bőrön.

Szakmai tippek: Válasszon az I-es fázis Antiwrinkle 
szérumjához a II-es fázis Nano Olygo Hyal, Facelifting, Collagen 
Complex szérumjai közül. És alkalmazza hozzá a III-as fázis 
Collaxyl, Copper, Eyeliss peptidjeit.
Egyéb variációkat a „Hatékony peptidkombináció”-ról szóló 
leírásban talál.  Alkalmazza gépi arckezeléseknél - ultrahang, 
elektroporáció, dermapen -   vagy akár gép nélkül is használhatja. 
Ultrahangnál vagy elektroporációnál csepegtesse a szérumot a 
Qusome-ba, vagy a szuperkoncentrátumokba.

Kezelések közötti időtartam: Függ a bőrtípustól és 
a felhasználási módtól. Kúraszerű kezelésnél akár heti 
rendszerességgel is ajánlott.

Összetevők (INCI): 
Aqua,  Palmitoyl  Tetrapeptide-7,  Palmitoyl  Tripeptide-8, 
Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol

Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Vizes oldat
pH érték: 7
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Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Vizes oldat
pH érték: 7



PEPTIDEK, SZÉRUMOK - III. FÁZIS

Melano

Aktív összetevők: Tetrapeptide-30, Hexapeptide-2

Termékleírás: A Melano komplex fehérítő és hyperpigmentációs 
kezelésekre kifejlesztett speciális hatóanyagbomba, mely látványosan 
csökkenti a melaninszintézist, sejtszinten blokkolja a melanociták 
metabolizmusát, illetve a tirozináz enzim működését.
A Hexapeptide-2 olyan pigmentfolt és bőrhalványító  peptid, 
mely csökkenti a melaninszintézist az epidermalis sejtben, halványítja 
a gyulladások után kialakult hiperpigmentációt.
A Tetrapeptide-30 az IL6-os transzmitterre hat, ezáltal kiválóan 
alkalmas az akné által visszamaradt elszíneződések kezelésére. 
Figyelem!!! A formula megszokott peptid sűrűségtől is magasabb 
koncentráltságban van jelen az oldatban, így a kezelések során 
dehidratáció léphet fel!

Használati útmutató: Professzionális Mesotica arckezeléseknél, 
alkalmanként 15 cseppet oszlasson el a bőrön.

Szakmai tippek: Válasszon az I-es fázis Botoxeffect szérumjához 
a II-es fázis Nano Olygo Hyal, Collagen Complex szérumjai közül. 
Alkalmazza hozzá a III-as fázis Copper, Eyesliss, Retinol, Calming 
peptidjeit. Egyéb variációkat a „Hatékony peptidkombináció”-ról 
szóló leírásban talál. Alkalmazza gépi arckezeléseknél - ultrahang, 
elektroporáció, dermapen - vagy akár gép nélkül is használhatja. 
Ultrahangnál vagy elektroporációnál csepegtesse a szérumot a 
Qusome-ba, vagy a szuperkoncentrátumokba.

Kezelések közötti időtartam: Függ a bőrtípustól és a felhasználási 
módtól. Kúraszerű kezelésnél akár heti rendszerességgel is ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Palmitoyl Tetrapeptide-30, Hexapeptide-2, 
Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol

PEPTIDEK, SZÉRUMOK - III. FÁZIS

Retinol

Aktív összetevők: Palmitoyl Pentapeptide-4

Termékleírás: A Palmitoyl Pentapeptide-4, a retinol és a C-vitamin 
fi gyelemre méltó alternatívája. Bőraktiváló és bőrrekonstrukciós 
peptid, mely öt aminosav összekapcsolódásából álló szintetizált 
láncfehérje. A retinol kellemetlen tünetei nélkül serkenti a bőr 
fi broblasztjait az extracelluláris mátrix és az epidermális-dermális kötés 
helyreállításában. Segíti a sebgyógyulás génexpresszióját. Támogatja 
az epidermisz és a dermisz szerkezetének helyreállítását. Javítja az 
öregedő, ráncos, UV-sugárzás által sérült, vagy aknéra, gyulladásra 
hajlamos bőrt. Stimulálja a kollagént és az elasztin fi broblasztokat, a 
fi bronektint és a glikozaminoglikánokat. Könnyedén behatol a bőrbe, 
és szerkezetileg hasonló az I-es típusú kollagén prekurzorához.
Figyelem!!! A formula megszokott peptid sűrűségtől is magasabb 
koncentráltságban van jelen az oldatban, így a kezelések során 
dehidratáció léphet fel!

Használati útmutató: Professzionális Mesotica arckezeléseknél, 
alkalmanként 15 cseppet oszlasson el a bőrön.

Szakmai tippek: Válassza az I-es fázis Botoxeffect szérumát a II-es 
fázis Nano Olygo Hyal, Collagen Complex szérumjához és alkalmazza 
hozzá a III-as fázis Matrixyl 3000, Snap 8, Copper, Eyeliss, Retinol 
peptidjeit. 
Egyéb variációkat a „Hatékony peptidkombináció”-ról szóló leírásban 
talál. Alkalmazza gépi arckezeléseknél - ultrahang, elektroporáció, 
dermapen - vagy akár gép nélkül is használhatja. Ultrahangnál vagy 
elektroporációnál csepegtesse a szérumot a Qusome-ba, vagy a 
szuperkoncentrátumokba. 
Javasolt kúraszerű kezelésekbe beépíteni, mert felgyorsítja az adott 
kezelés hatékonyságát. Egy 2 hónapos kúra alatt kb. 2,5x hatékonyabb 
eredmény érhető el. Pigmentfolt halványító kezelésekben használja a 
Melano peptiddel együtt.

Kezelések közötti időtartam: Függ a bőrtípustól és a felhasználási 
módtól. Kúraszerű kezelésnél akár heti rendszerességgel ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Palmitoyl Tetrapeptide-4, Phenoxyethanol, 
Caprylyl Glycol

Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Vizes oldat
pH érték: 7

Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Vizes oldat
pH érték: 7

mesotica.com mesotica.com32

Melano Retinol

33



SZÁLLÍTÓRENDSZER

Qusome

Aktív összetevők: Cholesterol, Glyceryl 12 Dioleate, Retinyl 
Palmitate, Stearylamine
 
Termékleírás: QuSome = Quick Liposome (gyors liposzóma)
A Mesotica új innovatív, extra stabil, A-vitaminban gazdag 
liposzóma szerkezetű szállítórendszere. A világon elsőként lehetővé 
teszi, egyedi módon, nagyobb energia befektetés nélkül, gyorsan 
és manuálisan a hatóanyagok kapszulázását. Így a Qusome-ba 
kevert hatóanyagok hatékonyabban és mélyebbre juttathatóak a 
bőr egyes rétegeibe. Továbbá növeli a szérumok, koncentrátumok 
felszívódó képességét, fokozza a bőrápolás hatékonyságát. 
Míg, a hagyományos szállítórendszerekkel, mint például a 
liposzómával, csak a „gyárilag” bekapszulázott hatóanyagok 
juttathatóak el az adott bőr rétegeibe, addig a QuSome esetén, 
bármely általunk kiválasztott szérum/koncentrátum hatóanyagait 
bekapszulázhatjuk. Így, minimális energia befektetés nélkül, egy 
keverő mozdulattal a hatóanyagok azonnal bekapszulázódnak. 
Hatóanyag bevitelhez nem szükséges elektrokozmetikai gép, de 
alkalmazása nem kizárt.

Használati útmutató: Alkalmazza a Mesotica peptidek, 
szérumok, illetve szuperkoncentrátumok 1:1 arányú manuális 
bekapszulázásához. 

Szállító rendszer: Qusome

Szakmai tippek: Az egyes fázisok peptidjeihez 1:1 arányban adjon 
ugyanannyi mennyiségű QuSome-ot. Egy keverő mozdulattal a 
peptidek bekapszulázódnak, így hatékonyabb lesz a felszívódásuk. 
Gépi kezelés esetén használja gél pakoláshoz is. Példa: 10ml 
Ceramide Blue-hoz egy pumpányi Qusome-ot keverjen.

Kezelések közötti időtartam: Bármely professzionális 
mezoterápiás arckezelő programba hetente beépíthető.

Összetevők (INCI): Aqua, Glyceryl 12 Dioleate, Phenoxyethanol, 
Ethylhexyglycerin, Stearylamine, Retinyl Palmitate, Urea, Sodium 
Hydroxide, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Cholesterol, Tocopheryl Acetate

Hatékony peptid kombinációk

Bőrtípus: Minden bőrtípus
Kiszerelés: 150ml
Textúra: Enyhén géles 
pH érték: 10
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Felhasználási területek

SZUPERKONCENTRÁTUMOK

N3
Aktív összetevők: N-Acetyl Glucosamine, Niacinamide, Allantoin
 
Termékleírás: Szinergikus szuper koncentrátum, mely különleges 
nagy vízmegkötő képességű, bőrkép kiegyenlítő, hidratáló, 
gyulladáscsökkentő, valamint antiaging kezelésekre is használatos 
formula.
- Az N-Acetyl Glucosamine, a sejten kívüli mátrixban nagy 
mennyiségben megtalálható GAG-ok fontos alkotórésze, 
elősegíti a sebgyógyulást, valamint alkamazása hatásos a 
hyperpigmentációra. Valamint hatékony lehetőséget kínál a nem 
savas hámlasztó kúrákhoz és serkenti a kollagén termelést. 
Antiaging kezelésekbe építve az N-Acetyl Glucosamine extra 
vízmegkötő képessége révén, látványos és azonnali bőrfeltöltő 
hatású.
-A Niacinamide hatóanyaga bőrnyugtató, pigmentfolt halványító, 
mely csökkenti a bőr elszíneződését, normalizálja a szaruréteg 
hámlását, erős hidratáló és bőrszerkezet javító.
- Az Allantoin tartalmának köszönhetően nagyszerű sejtregeneráló, 
hámosító, sebgyógyító, gyulladáscsökkentő összetevő, mely segít 
az elhalt hámsejtek leválásában, ezért kitűnően alkalmazható 
pattanásos bőr kezeléséhez.
Három aktív hatóanyaga szinergikusan, a leghatékonyabb 
koncentrációban van jelen a formulában.
N-Acetyl Glucosamine - 6%, Niacinamide - 2%, Allantoin - 2%

Használati útmutató: Használja mezoterápiás szérumként. 
Kombinálhatja peptides kezelések fázisaival. Hatóanyag 
bevitelhez használjon 1-3 MHz frekvenciájú ultrahang gépet, vagy 
elektromágneses elvén működő elektroporátort, vagy iontoforézist.

Szakmai tippek: Használja Mesotica peptid kezelések után, 
vagy keverje bele a különböző peptid fázisokba. Ultrahangozható, 
elektroporálható. Érdemes couperosas vagy rosaceás bőr 
kezeléseibe beépíteni.

Kezelések közötti időtartam: Bármely professzionális 
mezoterápiás programba hetente beépíthető.

Összetevők (INCI): Aqua, Niacinamide, N-Acetyl Glucosamine, 
Allantoin, Propanediol, D-Sorbitol, Glycerin, Pentylene Glycol, Urea, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerine, Sodium Hydroxide, Acrylates 
/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Xanthan Gum
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Bőrtípus: Minden bőrtípus 
(különösen érzékeny, gyulladásra és 
aknéra hajlamos bőrtípusra)
Kiszerelés: 200 ml
Textúra: Gél
pH érték: 7,5
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SZUPERKONCENTRÁTUMOK

H3
Aktív összetevők: Tamarindus Indica Seed Exctract, Tremella Fuciformis, Sodium 
Alginate

Termékleírás: A H3, azaz a Hyaluron Vegetal mezo szuperkoncentrátum, az 
Active Liquid szérum család egyik tagja, mely növényi eredetű, három hyaluronsav 
alternativát tartalmazó gél szérum. Maximális vízfelvevő képességének 
köszönhetően azonnal feszesíti, feltölti a bőrt.
A Tamarindus Indica Seed Exctract, ami a tamarindusz fa gyümölcsének magjából 
készített kivonat. Vízfelvevő képessége egy közepes molekulájú hyaluronsavnak 
felel meg. A kozmetikai iparban ígéretes hyaluron alternatívaként használatos.
A Tremella Fuciformis  (Ezüst rezgőgomba kivonat), egy extra erős hidratáló 
vízfelvevő képességgel rendelkező kivonat, mely szerkezetileg a hyaluronsavhoz 
igen hasonló. Ennek oka, hogy a Tremella kivonat fő összetevői cukor molekulák, 
mint a Mannose, Xylose, és a Glucuronic acid. Ez utóbbi a hyaluronsavnak is fő 
komponense, így nem meglepő a hasonlóan nagy vízmegkötő képesség.
A Sodium Alginate, amely a barna tengeri moszat kivonata, szintén nagy vízfelvevő 
képességgel rendelkező bőrnyugtató és azonnali feszesítő hatású hatóanyag.
Három aktív hatóanyaga szinergikusan, a leghatékonyabb koncentrációban van 
jelen a formulában.
Tamarindus Indica Seed Exctract - 1%, Tremella Fuciformis - 0,25%, Sodium Alginate 
- 1%

Használati útmutató: Használja mezoterápiás szérumként a tömény 
hatóanyag szuperkoncentrátumot 1-3 MHz frekvenciájú ultrahang géphez, vagy 
elektromágneses hatóanyag bevitelű géphez, illetve iontoforézishez. Ajánlott 
beépíteni antiaging kezelésekbe, gyulladásos/aknéra, pigmentfoltokra, rosacea-
couperosa-ra hajlamos bőr programjaiba is.

Szakmai tippek: Használja Mesotica peptides kezelések végén, vagy keverje bele 
a különböző peptid fázisokhoz. Ultrahangozható és elektroporálható. 

Kezelések közötti időtartam: Bármely professzionális mezoterápiás programba 
hetente beépíthető.

Összetevők (INCI): Aqua, Propanediol, D-Sorbitol, Glycerin, Lactic Acid, Sodium 
PCA, Sodium Alginate, Tamarindus Indica Seed Extract, Sodium Hydroxide, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerine, Tremella Fuciformis, Trehalose, Ceratonia 
Siliqua Gum, Tragacanth, Alcohol Denat, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer

SZUPERKONCENTRÁTUMOK

Synera C3
Aktív összetevők: Ascorbyl Glucoside, Ethyl Ascorbic Acid, Ascorbyl Tetraisopalmi-
tate, Curcuma Longa Root Extact

Termékleírás: C-vitaminos hatóanyag bomba, a három legértékesebb C-Vitamin 
deriváltjaival, melyeket együttesen világelsőként a Mesotica használja gélkrémbe 
zárva. A formula két vízben és egy olajban oldódó C-vitamin koncentrátumot tartalmaz, 
melyek hatásmechanizmusát a benne lévő kurkuma erősíti.
Az Ascorbyl Glucoside, a C-Vitamin egy új innovatív származéka, mely vízben oldódódva 
növeli a kollagén szintézist, csökkenti a sötét foltok megjelenését, védi a bőrt az UV 
károsodástól, és kiváló mattosító hatású.
Az Ethyl Ascorbic Acid molekula súlya alig nagyobb a tiszta C-Vitamin súlyánál, ennek 
okán hatékonyan tud a bőrbe szívódni. Kiváló antioxidáns, pigmentfolt halványító, 
bőrfehérítő, kollagén védő hatású.
Az Ascorbyl Tetraisopalmitate, lassú felszívódású, zsírban oldódó vitaminja jóval 
stabilabb, mint a tiszta C-Vitamin. Hatásánál fogva mérsékli az UV sugárzás okozta 
károsodást, csökkenti a melanin termelést, jelentősen fokozza a bőr kollagén termelését.
A Curcuma Longa Root Extact, a kurkuma erős antioxidáns hatásának köszönhetően, 
kitűnő választás a különböző bőrbetegségekre, dermatitiszes bőr problémákra, 
hyperpigmentációra, sötét foltokra, aknéra, valamint lassítja a bőr öregedési folyamatait 
is.
Három aktív hatóanyaga szinergikusan, a leghatékonyabb koncentrációban van jelen a 
formulában.
Ascorbyl Glucoside – 10%, Ethyl Ascorbic Acid – 2%, Ascorbyl Tetraisopalmitate 1%

Használati útmutató: Használja mezoterápiás szérumként, peptides kezelések 
előtt előkezelőként, vagy önmagában mezoterápiás szérumként antiaging, 
hyperpigmentációs kezelésekhez. Alkalmazhatja nyugtató pakolásként, kombinálhatja 
peptid kezelések fázisaival, valamint 1-3 MHz frekvenciájú ultrahang vagy 
elektroporációs, iontoforézises gépekkel egyaránt.

Szakmai tippek: Kiváló a homlok vízszintes ráncainak kezeléséhez, valamint a száj 
környéki ráncokhoz. Pigmentfolt halványító, és nyugtató kezelések programjaiba 
beépíthető. 

Kezelések közötti időtartam: Bármely professzionális mezoterápiás programba 
hetente beépíthető.

Összetevők (INCI): Aqua, Propanediol, Ascorbyl Glucoside, Ethyl Ascorbic Acid, 
D-Sorbitol, Glycerin, Pentylene Glycol, Urea, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerine, 
Sodium Hydroxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Xantan Gum, Niacinamide, D-Panthenol, 
Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract

Bőrtípus:
Minden bőrtípus
Kiszerelés: 200 ml
Textúra: Gél
pH érték: 7

Bőrtípus:
Minden bőrtípus
Kiszerelés: 120 ml
Textúra: Gél
pH érték: 7
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MASZKOK/PAKOLÁSOK

Ceramide Blue
Aktív összetevők: Anhydroxyxylitol, D-Tocopherols Mixed, 
Methylene Blue, Phospholipids,  Spingholipids, Xylitol, 
Xylitylglucosides

Termékleírás: A liposzómázott sejtregeneráló, nyugtató 
gélkrém, mely a szuperantioxidáns  Methylene Blue-val 
támogatja a sejtmegújulást, gátolja a szabadgyökök okozta idő 
előtti bőröregedést. Továbbá javítja a bőr vitalitását, elősegíti 
a regenerálódást és bőrnyugtató hatással is bír. Az Aquaxyl 
3D hidratáló konceptnek és a frakcionált kókuszolajnak, 
valamint a magas E-vitamin tartalomnak köszönhetően, extra 
hatékonyan (akár 8-24 órán belül) visszaállítja a bőr barrier 
rétegének védekező mechanizmusát, és hosszantartóan 
optimalizálja annak nedvesség tartalmát. 
A szuperantioxidáns bőrre gyakorolt kiemelkedő pozitív 
hatását 2017 tavaszán publikálták a Marylandi Egyetem 
kutatói. Alig 2 hónappal később a Mesotica beépítette a 

legújabb ceramide formulájába, így a világon elsőként alkalmazta a 
leginnovatívabb szuper antioxidánst kozmetikai gélkrémbe zárva.

Használati útmutató: A Mesotica peptides arckezelések után 
alkalmazhatja pakolásként vagy lezáró készítményként is. A formula 
alkalmas gépi bevitelre, így használhat 1-3 MHz frekvenciájú ultrahang 
gépet, vagy elektromágneses elvén működő elektroporátort, akár 
iontoforézist is.

Szakmai tippek: Használhatja normál, olajos, érzékeny bőrű vendégek 
esetén, önállóan nyugtató pakolásként, vagy 1:1 arányban Amino Blue-
val keverve. Rétegesen, külön-külön ecsettel kettős pakolásként is 
alkalmazható, vagy Supra C+ Gél-lel, 1:1 arányba keverve kialakíthatunk 
egy különleges tapintású, selymesen csúszós masszázs formulát.

Kezelések közötti időtartam: Bármely professzionális mezoterápiás, 
vagy regeneráló, nyugtató, feszesítő, antiaging arckezelés programba 
hetente beépíthető.

Összetevők (INCI): Aqua, Phospholipids,  Spingholipids, Caprylic/
Capric Triglyceride, Glycerin, Alcohol, Squalene, Urea, Xylitylglucosides, 
Anhydroxyxylitol, Xylitol, Niacinamide, Phenoxyethanol, Ethylhexyglycerine, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, D-Tocopherols Mixed 
(ά Tocopherol, β Tocopherol, γ Tocopherol, δ  Thocopherol), Allantoin, 
D-Panthenol, Glycyrrhetinic Acid, Cholesterol Ester, Cyclodextrin, L-Proline, 
Methylene Blue, Hypoallergenic Fragrance, Ceramide 3, Retinyl Palmitate, 
Tocopherol Acetate, Sodium Hydroxide, Sodium Hyaluronate

MASZKOK/PAKOLÁSOK

Amino Blue
Aktív összetevők: L-Proline, L-Arginine, Creatine, 
L-Glutamine, Glycine, L-Leucine, L-Lysine, L-Tyrosine

Termékleírás: Aminosavakban gazdag, liposzómázott 
kollagén szintézist stimuláló krémpakolás, az érett, 
igénybe vett bőrre, 40 év felett „kötelező” jelleggel! 
Extrahatékony bőrazonos táplálás, regenerálás, 
bőrpuhítás és bőrfeltöltés jellemzi a formulát. Tömjén, 
édesgyökér és a szuperantioxidáns Methylene Blue 
tartalmának köszönhetően azonnali bőrnyugtató, 
sejtregeneráló hatású. Természetes E-vitamin komplexe 
pedig gondoskodik a hosszan tartó, mélyrétegű 
hidratálásról. Liposzómába ágyazott ceramidok, 
valamint a bőr egészsége és megújulása szempontjából 
létfontosságú kollagént stimuláló aminosavak 
(L-Proline, L-Arginine, Creatine, L-Glutamine, Glycine, 
L-Leucine, L-Lysine, L-Tyrosine) megerősítik a bőr 

barrier rétegének védekező mechanizmusát, valamint megakadályozzák a bőr idő 
előtt öregedését.

Használati útmutató: Használja két rétegű pakolásként ecsettel felkenve, 
először 10ml Ceramide Blue gélt, majd második rétegként 10ml Amino Blue gélt. 
Bemasszírozható, ultrahangozható készítmény. Gépi kezelésnél használjon 1-3 MHz 
frekvenciájú ultrahang gépet, vagy elektromágneses elven működő elektroporátort, 
vagy iontoforézist.

Szakmai tippek: Használja normál, olajos, érzékeny bőrű vendégek esetén, önállóan 
nyugtató pakolásként, valamint száraz bőrtípus esetén, extra lipid feltöltéshez 1:1 
arányba keverve az Amino Blue-DMS Booster-t pakolásként. Továbbá különleges, 
selymesen csúszós masszázs élmény eléréséhez pedig Amino Blue-Supra C+ Gélt 
1:1 arányban keverve.

Kezelések közötti időtartam: Bármely professzionális mezoterápiás, vagy 
regeneráló, nyugtató, feszesítő, antiaging arckezelés programba hetente beépíthető.

Összetevők (INCI): Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Phospholipids,  Spingholipids, 
Sorbitol, Glycerin, Urea, Alcohol, Squalene, Niacinamide, Phenoxyethanol, Ethylhexyglycerine, 
Xylitylglucosides, Anhydroxyxylitol, Xylitol, Allantoin, D-Panthenol, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, D-Tocopherols Mixed (ά Tocopherol, β Tocopherol, γ Tocopherol, 
δ Thocopherol), Glycyrrhetinic Acid, Cholesterol Ester, Cyclodextrin, L-Proline, L-Arginine, 
Creatine, L-Glutamine, Glycine, L-Leucine, L-Lysine, L-Methionine, L-Tyrosine, Xanthan 
Gum, Methylene Blue, Hypoallergenic Fragrance, Boswellia Serrata  Exrtact, Retinyl 
Palmitate, Tocopherol Acetate, Sodium Hydroxide, Ceramide 3

Bőrtípus:
Minden bőrtípus
Kiszerelés: 250ml
Textúra: Enyhén, 
selymesen olajos gél
pH érték: 7
Szállító rendszer: 
Liposzóma
Lipid Tartalom: 3%

Bőrtípus:
Minden bőrtípus
Kiszerelés: 250ml
Textúra: Enyhén, 
selymesen olajos gél
pH érték: 7
Szállító rendszer: 
Liposzóma
Lipid tartalom: 4%
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MASZKOK/PAKOLÁSOK

Hyaluron 3D
Aktív összetevők: Aminobutyric Acid, Anhydroxylitol, β-Glucan, 
Chitin, Hyaluronic Acid 1000 [kDa], Hyaluronic Acid 700 [kDa], 
Hyaluronic Acid 200 [kDa], N-Acetyl Glucosamine, Sodium PCA, 
Trehalose, Xylitol, Xylitylglucoside

Termékleírás: A Hyaluron 3D élmény maszk többféle molekula 
méretű hyaluronsavat, valamint új generációs hyaluron alternatívákat 
(Trehalose, Beta Glucan, N-Acetyl Glucosamine) tartalmazó, komplex 
antiaging gélkrém. Kifi nomult 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, nyak és 
dekoltázs ápoló. Nanokapszulázott rendszerének köszönhetően 
a multimolekuláris hyaluronsavak és azok alternatívái mélyebbre 
juttathatóak a bőr egyes rétegeibe. A „Botox like-effect” tulajdonságú 
gamma-amino-vajsav tovább növeli az antiaging hatás tartósságát.

Használati útmutató: Használhatja élmény pakolásként, vagy 
antiaging, hidratáló gélkrémként a kezelés végén. A Mesotica 
arckezelésnél vigye fel ecsettel pakolásként, majd 5-7 perc hatóidő 
után masszírozza be a bőrbe.

Szakmai tippek: Használja maszkként, a peptides kezelések után. 
Kényeztető élmény eléréséhez legyező ecsettel vigye fel az arcbőrre 
a selymes, bársonyos gél formulát, majd lágy, fi nom körkörös 
mozdulattal masszírozza be.

Kezelések közötti időtartam: Bármely professzionális antiaging, 
feszesítő, nyugtató programba beépíthető. Otthoni alkalmazás 
során, hetente négy alkalommal, vagy gélkrémként akár napi 
rendszerességgel is ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Butylene Glycol, Glycerine, Pentylene 
Glycol , Alcohol, Cyclomethicone, Squalene, Isononyl Isononanoate, 
N-Acetyl Glucosamine, Sodium PCA, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, 
Xylitol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate 
Copolymer, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerine, Aminobutyric Acid, 
Chitin, Hyaluronic Acid 1000 [kDa], β-Glucan, Xanthan Gum, Carbomer, 
Tocopheryl Acetate, Hyaluronic Acid 700 [kDa], Hyaluronic Acid 200 
[kDa], Trehalose, Hypoallergenic Fragrance

MASZKOK/PAKOLÁSOK

Bionic Fluid Mask
Aktív összetevők: Gluconolactone, Glycine Soja (Soy) Protein, Lactobionic Acid, Whey 
Protein, Trehalose

Termékleírás: A Bionic Fluid Mask erős hidratáló, bőrfeltöltő és bőrkondicionáló 
élménymaszk. Azonnali látható hatást biztosító „WOW” effekt maszk. Hatékonyan növeli a 
bőr feszességét, rugalmasságát. Csökkenti a ráncok mélységét és javítja a bőr szerkezetét. 
A bőrsejtek aktiválásával csökkenti az öregedés látható jeleit. Megújítja a stresszes és érett 
bőr fi ziológiai egyensúlyát. Védi a bőrt az UV sugarak kártékony hatásától és erősíti a bőr 
regenerációs folyamatait. PHA savjai növelik a bőr barrier rétegének ellenálló képességét, 
valamint extra hosszú hidratálást biztosítanak.
A Gluconolactone és Lactobionic Acid nagy molekulájú extra vízmegkötő, 
gyulladáscsökkentő, erős hidratáló hatású, új generációs PHA (poli-hidroxi sav) sav 
komplex. Molekula méreteinek köszönhetően a bőr felsőbb rétegeiben aktivizálódnak, így 
nem irritálják az érzékenyebb arcbőrt sem.
A Whey Protein (Milk Peptide Complex), azaz a tejpeptid, a tejből származó aktivált 
természetes jelátviteli molekula komplexét tartalmazza, mely főként a dermális ECM 
(Extra-celluláris mátrix) aktiválásával csökkenti az öregedés látható jeleit. Javítja a bőr 
szilárdságát és rugalmasságát, hatékonyan csökkenti a ráncok mélységét.
A Glycine Soja  (Soy) Protein megújítja a stresszes és érett bőr fi ziológiai egyensúlyát. 
Támogatja a fi broblasztok működését. MMP inhibitorként csökkenti a dermális mátrixban 
az UV-sugárzás okozta bőrkárosodást.
A Trehalose, azaz a 3. generációs hyaluronsav, rendkivűl nagy nedvességmegkötő 
képességű, antioxidáns hatású poliszacharid.
PHA savak koncentrációja szinergikus arányban van jelen a formulában.
Gluconolactone (4%), Lactobionic Acid (2%)

Használati útmutató: Gélkrémként és gélpakolásként is alkalmazható. Ha vékonyan 
visszük fel a bőrre, akkor nem kell lemosni, száradás után rátehetjük a kezelés következő 
készítményeit. Amennyiben pakolásként használja, 10-15 perc hatóidő után, bő vízzel 
mossa le.

Szakmai tippek: Használhatja Hyaluron 3D Fluid Mask-kal 1:1 arányba keverve, amivel 
egy különleges tapintású hyaluron komplexben gazdag, selymesen csúszós gél pakolást 
alakíthat ki.

Kezelések közötti időtartam: Bármely professzionális mezoterápiás, hidratáló, 
regeneráló, nyugtató, feszesítő, antiaging arckezelés programba hetente beépíthető.

Összetevők (INCI): Aqua, Pentylene Glycol, Glycerin, Gluconolactone, Hydroxyethyl 
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Lactobionic Acid, Isononyl 
Isononanoate, Glycine Soja (Soybean) Oil, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerine, Trehalose, 
Urea, Xantan Gum, Hypoallergenic Fragrance, Carbomer, Glycine Soja (Soy) Protein, Whey 
Protein, Tocopheryl Acetate, Sodium Hydroxide

Bőrtípus: Minden bőrtípus
Kiszerelés: 120ml
Textúra: Selymes gél
pH érték: 7,2
Szállító rendszer: Nanokapszula
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Bőrtípus:
Minden bőrtípus
Kiszerelés: 
200ml
Textúra: Enyhe 
viszkozitású gél
pH érték: 3.3



MASZKOK/PAKOLÁSOK

Detox Skin Control
Aktív összetevők: Allantoin, Aloe Barbadensis 
Leaf Juice, D-Panthenol, Guaiazulene, Licorice Root 
Extract, Zinc Oxide, Zingiber Offi cinale (Ginger) Root 
Extract

Termékleírás: Pórusösszehúzó, nyugtató krém 
maszk. Arctisztítás utáni hűsítő, faggyútermelést-
szabályozó formula, olajos szeborreás, aknés, 
érzékeny, gyulladt bőr kezelésére. Összetevői 
szárító hatás nélkül csökkentik az aknéra hajlamos, 
gyulladásos bőr válaszreakcióit, semlegesítik a bőrön 
található baktériumokat, szabályozzák a túlzott 
faggyútermelést, minimalizálják a bőrirritációt, 
valamint gyorsan regenerálják a szöveteket. Gátolják 
a szabadgyökök okozta idő előtti bőröregedést. 
Nyugtató komplex révén (Allantoin, aloe vera, 
édesgyökér, gyömbér, cink oxid, valamint azulén 
származéka) hatékony megoldást nyújt a nap okozta 
bőrkárosodás és a hyperpigmentáció kezelésében.

Használati útmutató: Vigye fel a pakolást ecsettel 
vagy spatulával egyenletesen a kezelendő bőr 
felületére, hagyja hatni 15 percig, majd bő vízzel 
alaposan mossa le.

Szakmai tippek: Arctisztítás és fertőtlenítés után 
használja összehúzó pakolásként. Olajos szeborreás 
bőrtípusoknál faggyúműködés szabályozására 
alkalmazható. Hetente egyszer tegye fel 10-15 percre.

Kezelések közötti időtartam: Bármely 
professzionális arckezelő programba hetente 
beépíthető.

Összetevők (INCI): Aqua, Pentylene Glycol, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Zinc Oxide, Glyceryl 
Stearate, Ceteareth-20, Ceteareth-12, Cetearyl 
Alcohol, Cetyl Palmitate, Cetyl Alcohol, Glyceryl 
Stearate, Allantoin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Licorice Root 
Extract, Hypoallergenic Fragrance, D-Panthenol, 
Menthyl Lactate, Zingiber Offi cinale (Ginger) Root 
Extract, β-Cyclodextrin, Xanthan Gum, Guaiazulene

MASSZÁZS TERMÉKEK

DMS Booster
Aktív összetevők: Caprylic/Capric Triglyceride, 
Ceramide NP, Glycine Soja Oil, Hydrogenated Lecithin, 
Phospholipids, Simmondsia Chinensis Seed Oil, 
Spingholipids, Squalene 

Termékleírás: Bőrazonos anyagokat tartalmazó 
liposzómázott masszázskrém. Különleges 
sucrose alapú emúlzióval létrehozott, érzékeny, 
irritációra hajlamos, illetve zsírhiányos bőr 
védekezőképességének erősítésére kifejlesztett 
formula. Különlegesen könnyű, de mégis gazdag 
textúrájú gélkrém. Derma Membrán Struktúra 
felépítésű, azaz a bőrazonos felépítés rövidítéséből 
kapta a nevét. Két fajta szállítórendszerbe 
ágyazott (Liposome, Liposome Advance) 
bőrazonos trigliceridek, foszfolipidiek, ceramidok 
és fi toszterolok alkotják, melyek megerősítik a bőr 
nedvességmegkötő, valamint ellenálló képességét, 
illetve kiegyensúlyozzák a lipid háztartást. 

Használati útmutató: Alkalmazhatja - bőrápoló 
krémként - arcmasszázsnál, vagy a Mesotica 
gélpakolásaiba keverve a zsírhiányos bőr 
komfortérzetének helyreállításához.

Szakmai tippek: Supra C+ Gél-lel 1:1 arányba 
keverve kialakíthat egy különleges tapintású, 
selymesen csúszós masszázs formulát, valamint 
alkalmazhatja savas hámlasztások után, hidro-
lipid réteg kiegyensúlyozásához, pakolásként vagy 
masszázs krémként.

Kezelések közötti időtartam: Bármely 
professzionális pakolás, vagy masszázs programba 
hetente beépíthető.

Összetevők (INCI): Aqua, Sucrose Laurate, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 
Phospholipids, Spingholipids, Squalene, Glycine Soja 
Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerine, Carbomer, Xanthan Gum, Sodium 
Hydroxide, Hydrogenated Lecithin, Ceramide NP

Bőrtípus: Érzékeny, 
zsírosodásra és aknéra 
hajlamos bőrtípus 
Kiszerelés: 250ml
Textúra: Krém 
pH érték: 7

Bőrtípus: Száraz, extra száraz, 
érzékeny bőrtípus
Kiszerelés: 250 ml
Textúra: Selymesen csúszós krémgél
pH érték: 6,2
Szállító rendszer: Liposzóma, 
liposzóma pro
Lipid Tartalom: 14%
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MASSZÁZS TERMÉKEK

E8 Smooth
Aktív összetevők: Caprylic/Capric Triglyceride, 
Ceramide 3, D-Tocopherols Mixed, Macadamia 
Ternifolia Seed Oil, RiceBran Oil, Safflower Seed Oil, 
Tocotrienols, Wheat Germ Oil

Termékleírás: Bőrpuhító antiaging masszázskrém, 
mely az E-vitamin legértékesebb formáival 
(Tocopherolok, Tocotrienolok) védi a bőrt az oxidatív 
stressztől. E vitaminban gazdag növényi olajok 
(búzacsíra, rizskorpa, sáfránymag, makadámia) 
gazdagon táplálják az érett bőrt. Ceramide tartalma 
erősíti a bőr védekező és nedvességmegtartó 
képességét, a squalene, sorbitol és az urea pedig 
növelik a bőr hidratáltságát. Ásványi olajoktól mentes, 
8-féle E-vitaminnal dúsított masszázskrém. 

Használati útmutató: Extra magas 
zsírsavtartalmának köszönhetően kitűnő alap egy 
hosszú, különleges masszázskezeléshez.

Szakmai tippek: Alkalmazhatja savas hámlasztások 
után a hidro-lipid réteg kiegyensúlyozásához, vagy 
önálló antiaging masszázs kezeléshez is.

Kezelések közötti időtartam: Bármely 
professzionális masszázs programba hetente 
beépíthető.

Összetevők (INCI): Aqua, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Vegetable Oil, Methyl Glucose 
Sesquistearate, Pentylene Glycol, Sorbitol, Glyceryl 
Stearate, Wheat Germ Oil, RiceBran Oil, Safflower 
Seed Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Urea, 
Sorbitan Caprylate, Propanediol, Benzoic Acid, 
Squalene, Glycerin, Alkohol, Cetearyl Alcohol, Glyceryl 
Oleate, Potassium Olivoyl Hydrolyzed Wheat Protein, 
D-Tocopherols Mixed (ά Tocopherol, β Tocopherol, 
γ Tocopherol, δ  Thocopherol), Tocotrienols (ά 
Tocotrienol, β Tocotrienol, γ Tocotrienol, δ Tocotrienol), 
Tocopheryl Acetate, Citrus Aurantium Dulcis Oil, 
Ceramide 3

MASSZÁZS TERMÉKEK

Supra C+ Gél
Aktív összetevők: Prunus Armeniaca (Apricot) 
Kernel Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) 
Oil, Olea Europaea Oil, D-Tocopherols Mixed, Ascorbyl 
Palmitate

Termékleírás: Innovatív szerkezetű, magas 
lipidtartalmú vitaminokban gazdag olaj gél. 
Antioxidánsai széles spektrumú természetes 
E-vitamin, és olajban oldódó C-vitamin keveréke, 
melyek védik a bőrt a káros környezeti hatásoktól. 
Egyedi sucrose szerkezetének köszönhetően a 
formula lassan és fokozatosan engedi át olajtartalmát, 
kisebb hő változásra, pedig különleges selymes 
csúszósabb érzet érhető el. Bármely vizes bázisú 
gélkrémmel, géllel, tonikkal könnyedén keverhető. 
Magas minőségű barackmag-, mandula- és olíva olaj 
tartalmának köszönhetően kellemesen bőrpuhító 
hatású.

Használati útmutató: Az oleogél egyedi innovatív 
szerkezetének köszönhetően arcmasszázsnál, Supra 
Lotion lassú, óvatos hozzáadásával, selymesen lágy, 
tejes állagú textúrát alakíthatunk ki. Alkalmazhatja 
dekoltázs lipid feltöltésre, feszesítésre pakolásként is.

Szakmai tippek: Használja önálló masszázs 
formulaként, vagy egyedi, selymesen csúszós 
masszázs textúra kialakításához, 1:1 arányban DMS 
Booster vagy Ceramide Blue, illetve Amino Blue-val 
keverve. 

Kezelések közötti időtartam: Bármely 
professzionális masszázs programba hetente 
beépíthető.

Összetevők (INCI): Caprylic/Capric Triglyceride, 
Sucrose Laurate, Glycerin, Prunus Armeniaca (Apricot) 
Kernel Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) 
Oil, Olea Europaea Oil, Sucrose Palmitate, Sucrose 
Stearate, Aqua, D-Tocopherols Mixed (ά Tocopherol, 
β Tocopherol, γ Tocopherol, δ  Thocopherol), 
Hypoallergenic Fragrance, Ascorbyl Palmitate

Bőrtípus: Száraz, extra száraz bőrtípus
Kiszerelés: 250 ml
Textúra: Oleogél
pH érték: 6
Lipidtartalom: 97%

Bőrtípus: Száraz, extra száraz bőrtípus
Kiszerelés: 250ml
Textúra: Magas lipid tartalmú krém
pH érték: 6
Lipid Tartalom: 28%
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ARCKRÉMEK/SZÉRUMOK

Hydra 30 Moist
Aktív összetevők: Acetamidoethoxyethanol, 
Butyrospermum Parkii Butter, Coco-Caprylate/
Caprate, Ethylhexyl Palmitate, Fructose, Glucose, 
Glycine, Glycolic Acid, Hydrolized Wheat Protein, 
Jojoba Esters, Lactic Acid, Lysine, Malic Acid, 
Sodium Glutamate, Phospholipids, Sodium PCA, 
Sphingolipids, Tartaric Acid

Termékleírás: Mélyhidratáló, liposzómázott luxus 
arckrém normál és olajos bőrre. A Mesotica több 
éves kutatómunkájának eredményeképpen, olyan 
különleges tapintású, luxus érzetű kozmetikai 
textúrát fejlesztett ki, mely megkülönbözteti 
minden terméktől, amit eddig valaha tapintottunk. 
Másodpercről-másodpercre modelleztük le 
azt a bizonyos 6 másodpercet, tapintástól a 
beszívódásig. Lágy, mézszerű állagával, selymes 
bársonyos tapintásával azonnal beleolvad a bőrbe, 
ez által szenzoriális luxus élményt biztosítva.
A krém kézhez vételétől, a termék beszívódásáig 
6 másodperc elegendő. Innovatív hidratáló 
Aquamesh 3D szerkezete révén, a bőr különböző 
rétegeit mélyen és tartósan feltölti, ezáltal 30 órás 
extra hidratálást biztosít, valamint véd a külső 
környezeti ártalmaktól is. Táplálja, és tartósan 
csökkenti a transz- epidermális vízveszteséget 
(TEWL) már az első alkalommal. Ultra beszívódást 
biztosító anyagainak köszönhetően, másodpercek 
alatt beszívódik a bőrbe, ezáltal növeli a komfort 
érzetünket.
Hydra 30 egyedisége: 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. Tartósítószer mentes, innovatív 
speciális illatanyagának köszönhetően széles 
spektrumú antimikrobás hatást fejt ki a formulára, 
szem és bőrirritáció nélkül. Hypoallergén illatú, 
olvadó hatású, valamint antiaging anyagokban 
gazdag összetevőket tartalmaz.

ARCKRÉMEK/SZÉRUMOK

Hydra 30 Moist
Használati útmutató: Tegyen reggel és este egy-két pumpányi krémet a tenyerébe, majd az arc, a nyak és a 
dekoltázs területére, és lágy, tapogató mozdulatokkal masszírozza be.

Szakmai tippek: Olajosan felfénylő, zsíros tapintású, tág pórusú, mitesszeres, vízhiányos arcbőrre ajánljuk.

Kezelések közötti időtartam: Otthoni alkalmazás során, látványos hidratáltsági szint eléréséhez, napi 
rendszerességgel reggel és este ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Acetamidoethoxyethanol, Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, 
Propanediol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Propylene Glycol, Glyceryl Polymethacrylate, PVM/MA 
Copolymer, Stearyl Dimethicone, Octadecene, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Coco-Caprylate/Caprate, 
Jojoba Esters, Polyacrylate Crosspolymer-6,   Ethylhexyl Palmitate, Sorbitan Monostearate, Polyglyceryl-10 
Stearate, Glyceryl Stearate, Caprylyl Glycol, Phenethyl Alcohol, Urea, Glucose, Fructose, Hydrolized Wheat Protein, 
Sodium Glutamate, Glycine, Lysine, Malic Acid, Tartaric Acid, Citric Acid, Glycolic Acid, Lactic Acid, Sodium PCA, 
Hydrogenated Starch Hydrolysate, Panthenol, Alcohol, Niacinamide, Phospholipids, Sphingolipids,Sucrose 
Palmitate, Sucrose Stearate, Sodium Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Hydrogenated 
Polydecene, Lauryl Glucoside, Hypoallergenic Fragrance,  Cyclodextrin, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, 
Allantoin, Dipottassium Glycyrrhizate, Sodium Hyaluronate, Beta Glucan

Bőrtípus: Normál, olajos bőrtípus
Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Szenzoriális selymes krém
pH érték: 7
Szállító rendszer: Liposzóma
Lipidtartalom: 17%
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textúrát fejlesztett ki, mely megkülönbözteti 
minden terméktől, amit eddig valaha tapintottunk. 
Másodpercről-másodpercre modelleztük le 
azt a bizonyos 6 másodpercet, tapintástól a 
beszívódásig. Lágy, mézszerű állagával, selymes 
bársonyos tapintásával azonnal beleolvad a bőrbe, 
ez által szenzoriális luxus élményt biztosítva.
A krém kézhez vételétől, a termék beszívódásáig 
6 másodperc elegendő. Innovatív hidratáló 
Aquamesh 3D szerkezete révén, a bőr különböző 
rétegeit mélyen és tartósan feltölti, ezáltal 30 órás 
extra hidratálást biztosít, valamint véd a külső 
környezeti ártalmaktól is. Táplálja, és tartósan 
csökkenti a transz- epidermális vízveszteséget 
(TEWL) már az első alkalommal. Ultra beszívódást 
biztosító anyagainak köszönhetően, másodpercek 
alatt beszívódik a bőrbe, ezáltal növeli a komfort 

Hydra 30 egyedisége: 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. Tartósítószer mentes, innovatív 
speciális illatanyagának köszönhetően széles 
spektrumú antimikrobás hatást fejt ki a formulára, 
szem és bőrirritáció nélkül. Hypoallergén illatú, 
olvadó hatású, valamint antiaging anyagokban 

Stearate, Glyceryl Stearate, Caprylyl Glycol, Phenethyl Alcohol, Urea, Glucose, Fructose, Hydrolized Wheat Protein, Stearate, Glyceryl Stearate, Caprylyl Glycol, Phenethyl Alcohol, Urea, Glucose, Fructose, Hydrolized Wheat Protein, 
Sodium Glutamate, Glycine, Lysine, Malic Acid, Tartaric Acid, Citric Acid, Glycolic Acid, Lactic Acid, Sodium PCA, Sodium Glutamate, Glycine, Lysine, Malic Acid, Tartaric Acid, Citric Acid, Glycolic Acid, Lactic Acid, Sodium PCA, 
Hydrogenated Starch Hydrolysate, Panthenol, Alcohol, Niacinamide, Phospholipids, Sphingolipids,Sucrose Hydrogenated Starch Hydrolysate, Panthenol, Alcohol, Niacinamide, Phospholipids, Sphingolipids,Sucrose 
Palmitate, Sucrose Stearate, Sodium Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Hydrogenated Palmitate, Sucrose Stearate, Sodium Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Hydrogenated 
Polydecene, Lauryl Glucoside, Hypoallergenic Fragrance,  Cyclodextrin, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Polydecene, Lauryl Glucoside, Hypoallergenic Fragrance,  Cyclodextrin, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, 
Allantoin, Dipottassium Glycyrrhizate, Sodium Hyaluronate, Beta GlucanAllantoin, Dipottassium Glycyrrhizate, Sodium Hyaluronate, Beta Glucan
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ARCKRÉMEK/SZÉRUMOK

Hydra 30 Lipo
Aktív összetevők: Acetamidoethoxyethanol, 
Butyrospermum Parkii Butter, Coco-Caprylate/
Caprate, Ethylhexyl Palmitate, Fructose, Glucose, 
Glycine, Glycolic Acid, Hydrolized Wheat Protein, 
Jojoba Esters, Lactic Acid, Lysine, Malic Acid, 
Sodium Glutamate, Phospholipids, Sodium PCA, 
Sphingolipids, Tartaric Acid

Termékleírás: Mélyhidratáló liposzómázott luxus 
arckrém normál és száraz bőrre. A Mesotica több 
éves kutatómunkájának eredményeképpen, olyan 
különleges tapintású, luxus érzetű kozmetikai 
textúrát fejlesztett ki, mely megkülönbözteti 
minden terméktől, amit eddig valaha tapintottunk.
Másodpercről-másodpercre modelleztük le, 
azt a bizonyos 6 másodpercet tapintástól a 
beszívódásig. Lágy, mézszerű állagával, selymes 
bársonyos tapintásával azonnal beleolvad a bőrbe, 
ez által szenzoriális luxus élményt biztosítva.
A krém kézhez vételétől, a termék beszívódásáig 
6 másodperc elegendő. Innovatív hidratáló 
Aquamesh 3D szerkezete révén, a bőr különböző 
rétegeit mélyen és tartósan feltölti, ezáltal 30 órás 
extra hidratálást biztosít, valamint véd a külső 
környezeti ártalmaktól is. Táplálja, és tartósan 
csökkenti a transz- epidermális vízveszteséget 
(TEWL) már az első alkalommal. Ultra beszívódást 
biztosító anyagainak köszönhetően, másodpercek 
alatt beszívódik a bőrbe, ezáltal növeli a komfort 
érzetünket.
Hydra 30 egyedisége: 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. Tartósítószer mentes, innovatív 
speciális illatanyagának köszönhetően széles 
spektrumú antimikrobás hatást fejt ki a formulára, 
szem és bőrirritáció nélkül. Hypoallergén illatú, 
olvadó hatású, valamint antiaging anyagokban 
gazdag összetevőket tartalmaz.

ARCKRÉMEK/SZÉRUMOK

Hydra 30 Lipo
Használati útmutató: Tegyen reggel és este egy-két pumpányi krémet a tenyerébe, majd az arc, a nyak és a 
dekoltázs területére és lágy, tapogató mozdulatokkal masszírozza be.

Szakmai tippek: Érdes tapintású, korpázóan hámló, nehezen ürülő zárt komedókkal telt, vízhiányos, fénytelen 
arcbőrre ajánlott.

Kezelések közötti időtartam: Otthoni alkalmazás során, látványos hidratáltsági szint eléréséhez, napi 
rendszerességgel reggel és este ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Dimethicone, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Glycerin, Acetamidoethoxyethanol, 
Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, Caprylic/Capric Triglyceride, Propanediol, Propylene Glycol, Glyceryl 
Polymethacrylate, PVM/MA Copolymer, Coco-Caprylate/Caprate, Stearyl Dimethicone, Octadecene, Jojoba 
Esters, Jojoba Oil, Squalene, Polyglyceryl-10 Stearate, Ethylhexyl Palmitate, Glyceryl Stearate, Polyacrylate 
Crosspolymer-6,   Sorbitan Monostearate, Caprylyl Glycol, Phenethyl Alcohol, Urea, Glucose, Fructose, 
Hydrolized Wheat Protein, Sodium Glutamate, Glycine, Lysine, Malic Acid, Tartaric Acid, Citric Acid, Glycolic Acid, 
Lactic Acid, Sodium PCA, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Alcohol, Phospholipids, Sphingolipids, Sucrose 
Palmitate, Sucrose Stearate, Sodium Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Hydrogenated 
Polydecene, Lauryl Glucoside, Hypoallergenic Fragrance , Cyclodextrin, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, 
Panthenol, Allantoin, Dipottassium Glycyrrhizate, Sodium Hyaluronate, Beta Glucan

Bőrtípus: Normál, száraz bőrtípus
Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Szenzoriális selymes krém
pH érték: 7
Szállító rendszer: Liposzóma
Lipidtartalom: 26%
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textúrát fejlesztett ki, mely megkülönbözteti 
minden terméktől, amit eddig valaha tapintottunk.
Másodpercről-másodpercre modelleztük le, 
azt a bizonyos 6 másodpercet tapintástól a 
beszívódásig. Lágy, mézszerű állagával, selymes 
bársonyos tapintásával azonnal beleolvad a bőrbe, 

A krém kézhez vételétől, a termék beszívódásáig 
6 másodperc elegendő. Innovatív hidratáló 
Aquamesh 3D szerkezete révén, a bőr különböző 
rétegeit mélyen és tartósan feltölti, ezáltal 30 órás 
extra hidratálást biztosít, valamint véd a külső 
környezeti ártalmaktól is. Táplálja, és tartósan 
csökkenti a transz- epidermális vízveszteséget 
(TEWL) már az első alkalommal. Ultra beszívódást 
biztosító anyagainak köszönhetően, másodpercek 
alatt beszívódik a bőrbe, ezáltal növeli a komfort 

Hydra 30 egyedisége: 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. Tartósítószer mentes, innovatív 
speciális illatanyagának köszönhetően széles 
spektrumú antimikrobás hatást fejt ki a formulára, 
szem és bőrirritáció nélkül. Hypoallergén illatú, 
olvadó hatású, valamint antiaging anyagokban 

Esters, Jojoba Oil, Squalene, Polyglyceryl-10 Stearate, Ethylhexyl Palmitate, Glyceryl Stearate, Polyacrylate Esters, Jojoba Oil, Squalene, Polyglyceryl-10 Stearate, Ethylhexyl Palmitate, Glyceryl Stearate, Polyacrylate 
Crosspolymer-6,   Sorbitan Monostearate, Caprylyl Glycol, Phenethyl Alcohol, Urea, Glucose, Fructose, Crosspolymer-6,   Sorbitan Monostearate, Caprylyl Glycol, Phenethyl Alcohol, Urea, Glucose, Fructose, 
Hydrolized Wheat Protein, Sodium Glutamate, Glycine, Lysine, Malic Acid, Tartaric Acid, Citric Acid, Glycolic Acid, Hydrolized Wheat Protein, Sodium Glutamate, Glycine, Lysine, Malic Acid, Tartaric Acid, Citric Acid, Glycolic Acid, 
Lactic Acid, Sodium PCA, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Alcohol, Phospholipids, Sphingolipids, Sucrose Lactic Acid, Sodium PCA, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Alcohol, Phospholipids, Sphingolipids, Sucrose 
Palmitate, Sucrose Stearate, Sodium Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Hydrogenated Palmitate, Sucrose Stearate, Sodium Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Hydrogenated 
Polydecene, Lauryl Glucoside, Hypoallergenic Fragrance , Cyclodextrin, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Polydecene, Lauryl Glucoside, Hypoallergenic Fragrance , Cyclodextrin, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, 
Panthenol, Allantoin, Dipottassium Glycyrrhizate, Sodium Hyaluronate, Beta GlucanPanthenol, Allantoin, Dipottassium Glycyrrhizate, Sodium Hyaluronate, Beta GlucanPanthenol, Allantoin, Dipottassium Glycyrrhizate, Sodium Hyaluronate, Beta Glucan
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ARCKRÉMEK/SZÉRUMOK

Ceramide Complex
Aktív összetevők: D-Tocopherols Mixed, Ceramide 3, 
Phospholipids, Spingholipids, Squalene

Termékleírás: A Ceramide Complex az arc, a szemkörnyék, 
a nyak és a dekoltázs 24 órás ápolója. A növényi eredetű 
lipid komplexben (Ceramidokban és Glyco-ceramidban) 
gazdag, laza textúrájú liposzómázott krém formula. 
Mély hidratáló, nyugtató, bőrfeltöltő hatású, mely fi nom 
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. Javítják a bőr 
rugalmasságát, kisimítják a bőrfelszíni ráncokat. 

Használati útmutató: A normál/olajos bőr önálló ápolója. 
Száraz bőr esetén egészítsük ki igény szerint nappalra vagy 
éjszakára Hydra 30 Moist vagy Lipo termékkel. Ne csak az 
arcon, hanem a szemkörnyéken, nyakon és dekoltázson is 
használjuk, a bőr mélyrétegű feltöltésére.

Szakmai tippek: Bőrazonos anyagjai révén, kombinált 
bőrű, érzékeny, vagy rosaceás bőrtípusú vendégek számára 
is ajánlott.

Kezelések közötti időtartam: Bármely professzionális 
program végén lezáró krémként beépíthető. Otthoni 
alkalmazás során, napi rendszerességgel ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Phospholipids, Spingholipids, Alcohol, Glycerin, Cetyl 
Alcohol, Urea, Squalene, Niacinamide, Phenoxyethanol, 
Ethylhexyglycerine, D-Tocopherols Mixed (ά Tocopherol, 
β Tocopherol, γ Tocopherol, δ Tocopherol), Allantoin, 
Panthenol, Glycyrrhetinic Acid, Cholesterol Ester, 
Cyclodextrin, L-Proline, Ceramide 3, Retinyl Palmitate, 
Tocopherol Acetate, Lactic Acid

ARCKRÉMEK/SZÉRUMOK

4D Hyaluron Elastomer 5%
Aktív összetevők: Acetyl Glucosamine, Aminobutyric Acid, Isodecyl 
Neopentanoate, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Sodium Hyaluronate 
Crosspolymer (Droplet), Oligo Sodium Hyaluronate, Sodium Acetylated 
Hyaluronate, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Sodium Hyaluronate 700 kDa, 
Sodium Hyaluronate 200 kDa, Sodium PCA, Sodium Polyglutamate

Termékleírás: A Skin Care Pharma család széles spektrumú hyaluronsav 
komplexe, melynek használatával extra hidratált, rugalmas bőrfelszínt, 
és egységes bőrképet érhetünk el. Koncentrált hidratációs hatóanyagai a 
Mesotica által kifejlesztett innovatív szállítórendszeren (Qusome) keresztül 
jutnak a bőr mélyebb rétegeibe. A formula hét különböző molekulaméretű 
hyaluronsavat, valamint 3 egyéb hyaluron prekurzort tartalmaz. A többféle 
molekulaméretnek köszönhetően a bőr különböző rétegeiben aktivizálódnak, 
mint a hámban, az epidermisz különböző rétegeiben, valamint a dermiszben, 
míg a prekurzorok szinergikusan segítik az aktivizálódásukat, és felerősítik azok 
hatásmechanizmusaikat.

Főbb hatóanyagai:
Keresztkötésű hyaluronsav, és keresztkötésű hyaluron cseppek,
Multimolekuláris hyaluronsavak, valamint Acetilezett hyaluronsav,
Hyaluron prekurzorok: botoxeffect hatású gamma-amino-vajsav, magas 
vízmegkötő képességű Acetyl Glucosamine és Sodium Polyglutamate,
Innovatív Pollushield technológia (lélegző polimer),
Harmadik generációs nedvesítő szerek, melyeknek köszönhetően a bőr tapintása 
selymesen puha és hidratált lesz (Sodium PCA, Isodecyl Neopentanoate).

Használati útmutató: 2-3 pumpányi szérum gélt oszlasson el az arc és 
szemkörnyék területére, majd használja lezárásként a Hydra 30 Moist/Lipo vagy 
a Ceramide Complex terméket.

Kezelések közötti időtartam: Otthoni alkalmazás során, látványos 
hidratáltsági szint eléréséhez, napi rendszerességgel reggel és este ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Glycerin, Propanediol, Glyceryl Polymethacrylate/
Propylene Glycol/PVM/MA Copolymer, Glyceryl 12 Dioleate, Sorbitol, Butylene 
Glycol, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Sodium Hyaluronate, Sodium 
Acetylated Hyaluronate, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Pentylene Glycol, 
Sodium PCA, Urea, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hyaluronate 
Crosspolymer/Pentylene Glycol, Stearylamine, Isodecyl Neopentanoate, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Acetyl Glucosamine, Sodium 
Hyaluronate, Hypoallergenic Fragrance, Aminobutyric Acid, Sodium Hyaluronate, 
Sodium Hyaluronate, Oligo Sodium Hyaluronate, Sodium Polyglutamate

Bőrtípus:
Minden bőrtípus
Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Gél
pH érték: 7
Szállító rendszer:
Qusome

Bőrtípus: Normál, olajos,
érzékeny, rosaceás bőrtípus
Kiszerelés: 120 ml
Textúra: Krém
pH érték: 5,5
Szállító rendszer: Liposzóma
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ARCKRÉMEK/SZÉRUMOK

Kinetic Booster
Aktív összetevők: Gluconolactone, Kinetin, Lactobionic Acid, 
Maltobionic Acid, Ribose, Sodium DNA

Termékleírás: 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.

Főbb hatóanyagai:
Kinetin - sejtkommunikáció fokozó,
Sodium DNA - sejtforgalom ösztönző,
Ribose - sejtenergia szállító,
PHA Komplex (Lactobionic Acid, Maltobionic Acid, 
Gluconolactone) - mélyrétegű hosszantartó hidratáló,
Aquaxyl - 3D hidratáló.

Használati útmutató: 2-3 pumpányi szérum gélt oszlassunk 
el az arc, a nyak és a dekoltázs területére, majd folytassuk 
otthoni kezelés lezárásaként Hydra 30 Moist/Lipo vagy 
Ceramide Complex termékkel.

Kezelések közötti időtartam: Otthoni alkalmazás során, 
látványos sejtkommunikáció fokozás eléréséhez, 3-4 hónapon 
át, napi rendszerességgel reggel és este ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Pentylene Glycol, Glycerine, Sorbitol, 
Propanediol, Alcohol, Squalene, Gluconolactone, Sodium PCA, 
Phospholipids,Spingholipids, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, 
Xylitol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl 
Taurate Copolymer, Isononyl Isononanoate, Hydroxypropyl 
Starch Phosphate, Urea, Cyclomethicone, Lactobionic Acid, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Ribose, Maltobionic 
Acid, Chitin, Xantan Gum, Hyaluronic Acid, N6-Furfuryladenine, 
Retinyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Honey, 
Hypoallergenic Fragrance, Sodium DNA Starch Phosphate , 
Urea, Panthenol, Gluconolactone, Sorbitol, Phenoxyethanol, 
Ethylhexyl Glycerin, Hypoallergenic Fragrance, Sodium 
Hyaluronate, Allantoin, Chitin, Kinetin

PEEL-OFF MASZKOK

Hydrolizer Mask
Aktív összetevők: Fragaria Vesca Seed Extract, 
Rubus Idaeus Seed Extract, Sucrose, Vaccinium 
Macrocarpon Fruit Powder

Termékleírás: A bőr hidratációját javító, 
sejtregeneráló,  gyulladáscsökkentő, átlátszó 
polimer maszk. Erőteljes antioxidáns 
és gyulladáscsökkentő hatásának 
köszönhetően  ekcémás és érzékeny bőrre is 
alkalmazható. Flavonoidokban, polifenolokban, 
valamint A- C- E- K-vitaminokban gazdag, melyek 
serkentik a kollagén termelést, segítenek a 
bőr védekező képességének növelésében, a 
transzepidermális vízveszteség csökkenésében 
(TEWL), és a száraz bőr azonnali hidratálásában.

Használati útmutató: 50 g mennyiségű porhoz 
adjon 40 g szobahőmérsékletű vizet. Keverje 
össze alaposan, amíg homogén pasztát nem kap.
Azonnal vigye fel a megtisztított bőrre. A maszk 
4-6 percen belül megszilárdul.
Hagyja hatni 15 percig, majd egyben húzza le.

Szakmai tippek: Bőrnyugtató program esetén 
kombinálja Sensonic Peel 8%, pH Balance, N3, 
Synera C3, Ceramide Blue, és Calming peptid 
termékekkel. Nyugtató, hűsítő hatása végett, 
építse be nyári kezeléseibe. 

Kezelések közötti időtartam: Bármely 
professzionális mezoterápiás, nyugtató, 
feszesítő, hidratáló és antiaging arckezelés 
program végén lezáró pakolásként, hetente 
többször is alkalmazható.

Összetevők (INCI): Sucrose, Calcium Sulfate 
Hydrate, Algin, Vaccinium Macrocarpon  Fruit 
Powder, Fragaria Vesca    Seed Extract, 
Magnesium Oxide, Xanthan Gum, Tetrasodium 
Pyrophosphate, Hydrated Silica, Rubus 
Idaeus  Seed Extract

Bőrtípus: Minden bőrtípus
Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Gél
pH érték: 3,5
Szállító rendszer: Liposzóma, 
Nanokapszula

Bőrtípus: Minden bőrtípus
Kiszerelés: 50 g
Textúra: Por állag
pH érték: 7
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PEEL-OFF MASZKOK

3D Peptide Mask
Aktív összetevők: Acetyl Hexapeptide-8, 
Algin, Caesalpinia Spinosa Gum, Dictyopteris 
Polypodioides Extract, Enteromorpha Compressa 
Extract

Termékleírás: A 3D Peptide Mask, “Botox-Like” 
effekt hatású antiaging, lehúzható peptid maszk. 
Sejtkommunikáló és természetes hidratáló anyagai 
serkentik a kollagén szintézist. A Botoxszerű hatást 
kifejtő Argireline peptid pedig, gátolja a meglévő 
mimikai ráncok elmélyedését és továbbiak 
kialakulását. Zöld és barna alga kivonata, LIFTING 
hatású pigmentfolt halványító, gyulladásgátló, és 
antimikrobiális hatású.

Használati útmutató: Adjon 30 g porhoz 90 
ml vizet, majd keverje addig, míg egy egyenletes 
paszta állagot nem kap. Azonnal vigye fel a 
megtisztított (előkezelt) bőrre. A maszk 6-8 percen 
belül megszárad, de hagyja a bőrön 15 percig, 
ezután egyben lehúzható.

Szakmai tippek: Intenzívebb hidratálás érdekében 
keverjen össze 80 ml vizet 10ml Supra lotion gél 
tonikkal, majd adagolja a por állagú pakoláshoz és 
folytassa a használati útmutatóban leírt lépésekkel.

Kezelések közötti időtartam: Bármely 
professzionális mezoterápiás, hyperpigmentációs, 
nyugtató, feszesítő és antiaging arckezelés 
program végén, lezáró pakolásként hetente 
többször is alkalmazható.

Összetevők (INCI): Diatomaceous Earth, Calcium 
Sulfate Hydrate, Algin, Tetrasodium Pyrophosphate, 
Xanthan Gum, Hydrated Silica, Fragrance, 
Magnesium Oxide, Aqua, CI 42090, Glycerin, 
Enteromorpha Compressa Extract, Caprylic/
Capric Triglyceride, Caesalpinia Spinosa Gum, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Dictyopteris 
Polypodioides Extract, Acetyl Hexapeptide-8

PEEL-OFF MASZKOK

Papaya Enzyme 
Mask

Aktív összetevők: Actnidia Chinensis Seed, Algin, 
Ananas Sativus Fruit Extract, Carica Papaya Fruit 
Juice, Sclerotium Gum

Termékleírás: Gyengéd hámlasztó enzimekben 
gazdag, lehúzható inverz maszk, fehérjebontó 
enzim komplex-el (bromelain peptidáz, papaya 
peptidáz). Papaya és ananász enzimjei rendkívül jó 
antioxidáns hatásúak, karotinban és koenzimben 
gazdag immunstimulálók. Serkentik a kollagén 
szintézist, ezáltal a bőr feszesebb és rugalmasabb 
lesz, valamint segít a károsodott sejtek, szövetek 
gyors helyreállításában. 

Használati útmutató: Öntse az aktivátort a 
pohárba, majd intenzíven keverje addig, amíg egy 
sima textúrájú anyagot kap. Azonnal vigye fel a 
letisztított bőrfelületre. A maszk gyorsan szárad, 
várja meg a 15 perc hatóidőt, majd egyben húzza 
le.

Szakmai tippek: Magas C-vitamin és bromelain 
enzim tartalma révén gyulladáscsökkentő hatású. 
Kiválóan alkalmazható aknés bőrtípusokra is.

Kezelések közötti időtartam: Bármely 
professzionális mezoterápiás, bőrmegújító, 
nyugtató, feszesítő és antiaging arckezelés 
program végén lezáró pakolásként hetente 
többször is alkalmazható.

Összetevők (INCI): Aqua, Solum Diatomea, Algin, 
Actnidia Chinensis Seed, Benzyl Alcohol, PPG-
26-Buteth26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Sclerotium Gum, Ethylhexylglycerin, Fragrance, 
Tetrasodium Glutamate Diacetate, Citric Acid, Cl 
15985, Maltodextrin, Ananas Sativus Fruit Extract, 
Carica Papaya Fruit Juice, Sodium Hydroxide, 
Potassium Sorbate

Bőrtípus: Minden bőrtípus
Kiszerelés: 30g
Textúra: Por állag
pH érték: 7

Bőrtípus: Minden bőrtípus
Kiszerelés: 90 ml + 7g Activator
Textúra: Sűrű gél
pH érték: 7
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PEPTIDEK OTTHONRA

reNew
Aktív összetevők: Ascorbyl Palmitate, Copper GHK-Cu, 
Ferulic Acid, Hexapeptide-9, Hyaluronic Acid, Lecithin, 
Retinyl Palmitate, Tocopheryl Acetate

Termékleírás: 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 koncentrációjú Collaxyl  és Copper 
peptidek csökkentik a bőr elszíneződését, gyógyítják a 
sérült bőr textúráját, valamint feszesítik a bőrfelszínt. 
Liposzómázott vitamin komplexei (A, C, E-vitamin) 
pedig, gátolják a bőrben az oxidációs folyamatokat, 
semlegesítik a szabad gyököket, védenek az UV-sugárzás 
okozta napkárosodástól. Formulában található ferulasav 
hatékonyan erősíti a vitaminok felszívódását.
Válassza ezt, ha:
– a bőrön korábbról akné után hegek maradtak vissza,
– extra bőrfeszesítő hatásra van szükség,
– fi nomítani kell a bőrfelszíni ráncokat,
– rendszeresen napozik, vagy szoláriumozik.

Használati útmutató: Otthoni Mesotica arckezeléseknél 
alkalmanként 10-10 cseppet oszlasson el a bőrön. 
Használja nyak és dekoltázs területén is. A 30 ml-es 
kiszerelés egyéntől függően 6-8 hetes kezelésre elegendő.

Kezelések közötti időtartam: Otthoni alkalmazás 
során napi rendszerességgel, reggel és este ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Polysorbate 20, Lecithin, 
Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol,  Ethylhexylglycerin, 
Glycerin, Ascorbyl Palmitate, EDTA, Citric Acid, Retinyl 
Palmitate, Tocopheryl Acetate, Copper GHK-Cu, Ferulic 
Acid, Hexapeptide-9

PEPTIDEK OTTHONRA

reBuild
Aktív összetevők: Ascorbyl Palmitate, Ferulic Acid, 
Hyaluronic Acid, Lecithin, Palmitoyl Oligopeptide, 
Palmitoyl  Tetrapeptide-7, Retinyl Palmitate, Tocopheryl 
Acetate, Tripeptide-1, Tripeptide-10 Citrulline 

Termékleírás: A bőr rugalmasságát, feszességét 
javító antiaging peptid komplex. Hatékony és gyors 
eredmény a mély ráncok elleni küzdelemben. Az extra 
magas koncentrációjú Matrixyl 3000 és Trylagen 
peptidek lassítják a bőr kollagén és elasztin lebomlását, 
helyreállítják az arc anyagcseréjét, erősítik a kollagén 
szálak kohézióját, fi atalítják és extra rugalmasságot 
biztosítanak a bőrnek. Liposzómázott vitaminjai (A, 
C, E-vitamin), pedig, gátolják a bőrben az oxidációs 
folyamatokat, semlegesítik a szabad gyököket.
Válassza ezt, ha
– a bőr veszíteni kezd rugalmasságából, feszességéből,
– rá kell segíteni a bőr lelassult kollagén és elasztin rostok 
megújulására,
– fontos az arc mellett, a nyak és dekoltázs bőrének 
fi atalos kinézete.

Használati útmutató: Otthoni Mesotica arckezeléseknél 
alkalmanként 10-10 cseppet oszlasson el a bőrön. 
Használja nyak és dekoltázs területén is. A 30 ml-es 
kiszerelés egyéntől függően 6-8 hetes kezelésre elegendő.

Kezelések közötti időtartam: Otthoni alkalmazás 
során napi rendszerességgel, reggel és este ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Polysorbate 20, Lecithin, 
Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Glycerin, Ascorbyl 
Palmitate, EDTA, Citric Acid, Retinyl Palmitate, Tocopheryl 
Acetate, Ferulic Acid, Tripeptide-1, Tripeptide-10 Citrulline, 
Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7

Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Glikolos, enyhén sűrű sárgás, 
kávés barnás vizes oldat
pH érték: 5,6
Szállító rendszer: Liposzóma

Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Glikolos, enyhén sűrű 
sárgás, kávés barnás vizes oldat
pH érték: 5,6
Szállító rendszer: Liposzóma
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PEPTIDEK OTTHONRA

reLift
Aktív összetevők: Ascorbyl Palmitate, Dipeptide 
Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, Ferulic Acid, 
Hyaluronic Acid, Lecithin, Retinyl Palmitate, Tocopheryl 
Acetate 

Termékleírás: Botoxszerű bőrfeszesítő  és látványos 
hidratáló komplex. Az arcizom összehúzódásának 
megakadályozásával csökkenti a mimikai ráncokat. Az 
extra magas koncentrációjú 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.
Válassza ezt, ha:
– Az arcon elmélyült mimikai ráncokból kialakult 
karakteres, mély barázdák (homlok, szemöldökök közötti 
gondolkodó ráncok, orr-száj vonalát összekötő ráncok) a 
jellemzőek,
– Botox helyettesítőt szeretne, de a szokványos 
ránctalanító krémek már nem tudnak megbirkózni a 
mélyebb ráncokkal,
– Állandóan dehidratált a bőre, és a bőrfelszíni vékony 
ráncok nehezen tölthetőek már fel szokványos 
arckrémekkel.

Használati útmutató: Otthoni Mesotica arckezeléseknél 
alkalmanként 10-10 cseppet oszlasson el a bőrön. 
Használja nyak és dekoltázs területén is. A 30 ml-es 
kiszerelés egyéntől függően 6-8 hetes kezelésre elegendő.

Kezelések közötti időtartam: Otthoni alkalmazás 
során napi rendszerességgel, reggel és este ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Polysorbate 20, Lecithin, 
Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol,  Ethylhexylglycerin, 
Glycerin, Ascorbyl Palmitate, EDTA, Citric Acid, Hyaluronic 
Acid, Retinyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, Dipeptide 
Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, Ferulic Acid

PEPTIDEK OTTHONRA

reFine
Aktív összetevők: Acetyl Hexapeptide-8, Dipeptide-2, 
Hyaluronic Acid, Palmitoyl Tetrapeptide-7 

Termékleírás: 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 
koncentrációjú Eyeliss  és Argireline  peptidek, a 
kismolekulájú hyaluronsavval a szemkörnyék bőrének 
speciális igényére.
Válassza ezt, ha:
– kialakultak a szemkörnyéki szarkalábak, szem alatti 
redők,
– a szemek alatti sötét karikákra és duzzanatokra való 
hajlamra keres valódi megoldást,
– érzékeny a szemkörnyéke,
– könnyezik a szokványos szemkrémektől,
– tényleges bőrsimító és feszesítő érzést szeretne elérni.

Használati útmutató: Otthoni Mesotica arckezeléseknél 
reggel és este 3-3 cseppet oszlasson el a szemkörnyék 
területére. A 30 ml-es kiszerelés egyéntől függően  3 
hónapos kezelésre elegendő.

Kezelések közötti időtartam: Otthoni alkalmazás 
során napi rendszerességgel, reggel és este ajánlott.

Összetevők (INCI): Aqua, Glycerin, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, Polysorbate 20, Hyaluronic 
Acid, Dipeptide-2, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Acetyl 
Hexapeptide-8

Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Glikolos, enyhén sűrű 
sárgás, kávés barnás vizes oldat
pH érték: 5,6
Szállító rendszer: Liposzóma

Kiszerelés: 30 ml
Textúra: Glikolos, enyhén sűrű 
vizes oldat
pH érték: 6,5
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