
PRODUKTOVÉ PORTFOLIO



Protokol obličej

- Následujte náš protokol a
dosáhnete nejlepších výsledků v 

co nejkratším čase -

1. Čištění

Na odstranění make-up a očistění pokožky použijte asi 8 ml deep cleanser.

2. Peeling

Na odstranění odumřelých buněk a nečistot použijte asi 8 ml hyaluronic peel.

Naneste vějířovým štětcem, nechte působit 5 minut a poté peeling odstraňte.

3. Dezinfekce kůže

Dezinfikujte chlorexidinem nebo podobným dezinfekčním prostředkem na kůži.

4. Aplikace přípravku (frakční meso, meso nebo elektroporace)

Vyberte koktejl na základě indikace a aplikujte.

Na jedno ošetření použijte asi 3 ml koktejlu.

5. Sterilní maska

Připravte roztok - 1,5 ml koktejlu a 16 ml sterilního fyziologického roztoku - vložte meso-T mask do roztoku, 

poté masku rozviňte a aplikujte. Nechte působit 10 minut.

6. Sterilní krém

Do jedné injekční stříkačky naberte 2 ml F-HA a do druhé stříkačky naberte 1 ml smart mix. Propojte 

stříkačky konektorem a oba produkty smíchejte. Poté přidejte 0,5 ml koktejlu, který byl použitý při ošetření.
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Protokol vlasy

- Následujte náš protokol a
dosáhnete nejlepších výsledků v 

co nejkratším čase -

1. Dezinfekce pokožky hlavy

Dezinfikujte pokožku hlavy chlorhexidinem nebo podobným dezinfekčním prostředkem na pokožku.

2. Aplikace přípravku (frakční meso, meso nebo elektroporace)

Vyberte koktejl na základě indikace a aplikujte.

Na jedno ošetření použijte asi 4 ml koktejlu.

3. Sterilní krém

Do jedné injekční stříkačky naberte 1,5 ml F-HA a do druhé stříkačky naberte 0,5 ml smart mix. Propojte 

stříkačky konektorem a oba produkty smíchejte. Poté přidejte 1 ml koktejlu, který byl použitý při ošetření.
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Protokol tělo

- Následujte náš protokol a
dosáhnete nejlepších výsledků v 

co nejkratším čase -
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1. Dezinfekce kůže

Dezinfikujte pokožku chlorhexidinem nebo podobným dezinfekčním prostředkem

2. Aplikace přípravku (frakční meso, meso nebo elektroporace)

Vyberte koktejl na základě indikace a aplikujte.

Na jedno ošetření použijte asi 3 ml koktejlu.

3. Sterilní maska

Připravte roztok - 2 ml koktejlu a 25 ml sterilního fyziologického roztoku - vložte meso-T mask do roztoku, 

poté masku rozviňte a aplikujte. Nechte působit 10 až 15 minut.

4. Sterilní krém

Do jedné injekční stříkačky naberte 1 ml F-HA a do druhé stříkačky naberte 0,5 ml smart mix. Propojte 

stříkačky konektorem a oba produkty smíchejte. Poté přidejte 2 ml koktejlu, který byl použitý při ošetření.



Základní pravidla

1. Pro meso ošetření vždy používejte izotonický roztok.

V meso není nejdůležitější procento účinných látek, ale použití izotonického roztoku.

-> použijte 10 ml izotonického roztoku při 1% DMAE a ne 5 ml hypertonického roztoku při 2% DMAE.

2. Nikdy nemíchejte koktejly

Koktejly Fusion Meso jsou izotonické. Nemíchejte je s jinými produkty. V případě potřeby je můžete ředit

pouze sterilním fyziologickým roztokem. Můžete si k produktům vytvořit komponenty.

3. Hluboká nebo povrchní?

Meso je povrchová léčba. Hluboké ošetření způsobuje pacientovi nepříjemné pocity, modřiny a výsledky

nejsou uspokojivé.

4. Jak často?

Dáváme obecná doporučení týkající se četnosti ošetření, ale sezení se vždy musí přizpůsobit zákazníkovi.

Minimální rozmezí, 15 dnů mezi ošetřením, musí být dodrženo. Hlavní doporučení je 4 až 5 sezení.
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intra-epidermální

  povrchní intradermální

intradermální

hluboká intradermální

ntra-epidermální nappage

povrchní intradermální papula

povrchní intradermální mikro-papula

hluboká intradermální bod po bodu

povrchní intradermální nappage

intradermální nappage

- bolest, - krvácení 
& retardovaný účinek

+ bolest, + krvácení 
& rychlejší účinek



Koktejly připravené k použití
F-XFC
F-XFC+
F-XFC+ FACE
F-LIFT+ FACE
F-MESOMATRIX
F-BTX
F-HYDRALIX
F-RADIANCE
F-VENOSTIM
F-EYE CONTOUR
F-PERFECT LIPS
F-ACN
F-XBC
F-PPC
F-PPC+
F-MAGISTRAL
F-MUSCLE FIT
F-MUSCLE FACTOR
F-MELIRUTIN
F-CENTELIX
F-HAIR
F-HAIR MEN

Konponenty
F-DMAE
F-SILORG
F-HA & F-HA+
F-ARTICHOKE
F-GINKGO
F-VITAMIN C
F-VITAMIN ACE
F-CARNITINE
F-ANTI-OX

Injekční dermální výplně
F-HAR+
F-HAR DEEP
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F-XFC

Bio-revitalizace pro zákazníky mladší 40 
let. Buněčná výživa pro prevenci a 
zmírnění příznaků stárnutí pleti.

6 minerálů, 23 aminokyselin, 18 
vitaminů, 6 koenzymů, 5 nukleových 
kyselin, 2 redukční činidla, Taurin, 
Glutathion.

Popis:

F-XFC vzorec  je  posilovač kůže na základě více než 63 účinných  látek. Hlavní funkcí XFC je posílení 

kmenových  buněk  a  zvýšení  buněčného  metabolismu. Tato  speciální  směs  obsahuje  všechny 

molekuly a všechny živiny pro buňky zapojené do Krebsova cyklu. Tyto živiny jsou důležité pro buňky pro 

produkování   ATP   (buněčná energie). Jelikož v epidermis nejsou žádné cévy, buňky jsou vyživovány 

výhradně pasivní difuzí plazmy z dermis. Při stárnutí kůže je nedostatek živin a kyslíku následkem méně 

výkonného oběhového systému.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblasti: Obličej, krk, dekolt a ruce.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 0 až 1 mm - Dávka: 5 ml na ošetření (obličej a krk)

Technika: intra-epidermální nappage.

Cílová tkáň: epidermis, povrchová dermis.

Cílové buňky: fibroblasty, keratinocyty.

Frekvence léčby: 5 sezení každý 2 týden, udržující program 1x každý 2 měsíc.
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F-XFC+

Bio-revitalizace pro zákazníky nad 40 
let. Buněčná výživa pro prevenci a 
redukci známek stárnutí kůže.

6 minerálů, 23 aminokyselin, 18 
vitaminů, 6 koenzymů, 5 nukleových 
kyselin, 2 redukční činidla, Taurin, 
Glutathion, EGF & FGF růstový faktor, 
Kyselina hyaluronová. 

Popis:

F-XFC+ vzorec je  vylepšená   formule  obsahující  kyselinu hyaluronovou a růstové faktory pro silnější 

působení. Je  posilovačem kůže na základě více než 63 účinných  látek. Hlavní funkcí je posílení 

kmenových  buněk  a  zvýšení  buněčného  metabolismu. Tato  speciální  směs  obsahuje  všechny 

molekuly a všechny živiny pro buňky zapojené do Krebsova cyklu. Tyto živiny jsou důležité pro buňky pro 

produkování   ATP (buněčná energie).  Jelikož v epidermis nejsou žádné cévy, buňky jsou vyživovány 

výhradně pasivní difuzí plazmy z dermis. Při stárnutí kůže je nedostatek živin a kyslíku následkem méně 

výkonného oběhového systému.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblasti: Obličej, krk, dekolt a ruce.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 0 až 1 mm - Dávka: 5 ml na ošetření (obličej a krk)

Technika: intra-epidermní nappage nebo povrchní intradermální papula.

Cílová tkáň: epidermis, povrchová dermis.

Cílové buňky: fibroblasty, keratinocyty.

Frekvence léčby: 5 sezení každý 2 týden, udržující program 1x každý 2 měsíc.
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F-XFC+ FACE

Obličejový lifting pro zákazníky mladší 
40 let. Snížení vrásek a zlepšení objemu 
kůže.

DMAE, Organický oxid křemičitý, 
Kyselina hyaluronová. 

Popis:

F-XFC+ FACE  je konečná formule pro anti-aging ošetření. Tento produktu je známý a používaný lékaři pro

omlazení pleti - "anti-aging"  mezoterapie.  Hlavní účinnou  složkou tohoto produktu je organický oxid

křemičitý, který má celou řadu funkcí: cystostimulace, blokátor volných radikálů, anti-glykace, redukce

vrásek, zpevnění  pleti, podpora  syntézy  kolagenu,  proti-zánětlivé  účinky. XFC+ FACE   je doplněn o

DMAE, nízkomolekulární kyselinu hyaluronovou,  která poskytuje objem a vysokou vlhkost tkáním.  Díky

tomuto exkluzivnímu   produktu   lze  účinně  předcházet  stárnutí  kůže  a  dosáhnout přirozeného 

omlazení. DMAE je analogem  B vitaminu, který je prekurzorem acetylcholinu. DMAE se používá v 

dermatologii pro silný protizánětlivý účinek a stimulaci svalového tonusu, který snižuje vrásky a 

ochabování kůže. Kyselina hyaluronová poskytuje vlhkost a objem pokožky.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblasti: Obličej, krk, dekolt a ruce.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 0 až 2 mm - Dávka: 5 ml na ošetření (obličej a krk)

Technika: povrchní intradermální nappage nebo papuly.

Cílová tkáň: epidermis, povrchová dermis.

Cílové buňky: fibroblasty, keratinocyty, myocyty (svalové buňky).

Frekvence léčby: 5 sezení každý 2 týden, udržující program 1x každý 2 měsíc.
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F-LIFT+ FACE

Obličejový lifting pro zákazníky nad 40 
let. Snížení vrásek a zlepšení objemu 
kůže.

Kyselina hyaluronová, Hexapeptid-10, 
Karcinin, FGF & EGF & TRX růstový 
faktor, EDP3 & TGP2 biomimetický 
peptid.

Popis:

Konečný nechirurgický lifting obličeje a přípravek proti stárnutí. Synergie aktivních složek působících na 

různých  úrovních vede ke zlepšení stavu kůže a snížení ochabnutí pokožky. Vysoká koncentrace 4 

biomimetických peptidů a 3 růstových faktorů (Fibroblast GF, Epidermální GF, Thioredoxin GF) pro 

povzbuzování pokožky (stimulace buněčného růstu a metabolismu), chrání před volnými radikály, snižuje 

zánět, kontroluje pigmentaci a silně zpevňuje kůži (až o 50%, snížení vrásek po 3 ošetřeních). 

Karcinin je peptidická sloučenina, která je schopna chránit složky kůže, jako je kolagen, před vnějšími 

agresemi (UV, volné radikály, stres atd.) a udržovat metabolické aktivity exponovaných buněk. Karcinin, s 

maximální efektivitou, působí čtyřmi různými způsoby: anti-oxidace, anti-stres, anti-glykace, stimulace 

metabolismu. Hexapeptide-10  je zpevňující aktivní látka, která podporuje dvojitou buněčnou aktivitu jak 

keratinocytů, tak fibroblastů. Zvyšuje syntézu lamininu-5, a 6-integrinu a hemidesmosomů, čímž posiluje 

dermo-epidermální spojení. V průběhu let se snižuje adheze mezi epidermálními a dermálními buňkami, což 

vede ke ztrátě elasticity kůže. Kyselina hyaluronov  á      500k daltons poskytuje intenzivní objem kůže, vlhkost a 

stimuluje syntézu kolagenu. Podporuje regeneraci kožní struktury a pružnost kůže.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblasti: Obličej, krk, dekolt a ruce.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 0 až 2 mm - Dávka: 5 ml na ošetření (obličej a krk)

Technika: povrchní intradermální nappage nebo papuly.

Cílová tkáň: epidermis, povrchová dermis.

Cílové buňky: fibroblasty, keratinocyty.

Frekvence léčby: 5 sezení každý 2 týden, udržující program 1x každý 2 měsíc.
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F-MESOMATRIX

Redukce jizev a strií.

Kyselina hyaluronová, FGF růstový 
faktor, EGF růstový faktor, Extrakt 
Centella asiatica, Lecitin, Organický 
oxid křemičitý.

Popis:

MESOMATRIX  je exkluzivní  formule   navržena  tak,  aby  restrukturalizovala  a  regenerovala  dermální  

matrix.   Doporučuje  se  k léčbě  jizev a strií.  Epidermální  a fibroblastové  růstové  faktory působí v 

součinnosti s extraktem Centella asiatica  a kyselinou hyaluronovou. Růstové faktory působí na kmenové 

buňky, stimulují tvorbu nových buněk a zvyšují buněčný metabolismus. Léčbou se obnoví  mladistvý vzhled 

kůže.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblasti: Obličej, krk, dekolt, tělo.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 1 až 2 mm - Dávka: 5 ml na jedno ošetření

Technika: povrchní intradermická nappage.

Cílená tkáň: epidermis, povrchová &  střední dermis.

Cílové buňky: fibroblasty, keratinocyty.

Frekvence léčby: 6 až 10 sezení každý 2 týden
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F-BTX

Prodlužuje výsledky botoxu a snižuje 
dynamické vrásky.

Oktapeptid, Pentapeptid, Kyselina 
hyaluronová. 

Popis:

Botox injekce jsou populární dermatologickou léčbou pro dočasné vyhlazení středních až hlubokých 

mračilkových linek. Botox toxin injikovaný do kůže blokuje uvolňování neurotransmiteru ACh, protože štěpí 

protein SNAP-25, čímž zabraňuje sestavení komplexu SNARE. Signál nervu nelze přenášet, svaly jsou 

paralyzovány a nemohou být stahovány. Tyto injekce však musí být aplikovány každých šest měsíců. F-BTX 

peptidy působí na modulaci svalové kontrakce snížením uvolňování ACh (acetylcholine) na synapse, 

protože soupeří o pozici v komplexu SNARE, ale také blokují vstup z iontů vápníku, což je nezbytné pro fúzi 

vezikul s membránou. Proto je dokonalým doplňkem k injekcím, protože může umocnit a udržovat účinek 

mikroinjekcí toxinů po delší dobu.

Účinek F-BTX + botoxu byl po 6 měsících, v porovnání s pouze botoxem, snížen o 3 záhyby v čelní oblasti. 

Taktéž se zpomalilo se i opětovné znovuobjevení expresních vrásek v oblasti vraních stop.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblast: Čelo, vraní stopy.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 1 až 2 mm - Dávka: 5 ml na ošetření (čelo a vraní stopy)

Technika: intradermická nappage.

Cílená tkáň: povrchová & střední dermis.

Cílové buňky: myocyty (svalové buňky).

Frekvence léčby : 2 měsíce po injekci botoxu a opakujte jednou měsíčně.
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F-HYDRALIX

Intenzivní hadratace a objem pro 
dehydratovanou pleť.

Kyselina hyaluronová, laktát sodný, 
acetyl hexapeptide-37, kyselina 
mléčná.

Popis:

Produkt určený proti suchosti a ztrátě objemu pokožky. Acetylhexapeptid-37 zlepšuje vlhkost pokožky 

prostřednictvím zvýšené exprese akvapaporinu 3 (AQP3). Tento membránový protein se podílí na dopravě 

vody různými tkáňovými vrstvami, zvýšená koncentrace proteinů zlepšuje vodní tok z bazální vrstvy 

epidermis na stratum corneum. Důkazy o účinku tohoto selektivního proteinu tvořícího póry  byly doloženy 

různými in vivo studiemi. Acetylhexapeptid-37 může zlepšit hydrataci pokožky o 131%. 

Je kombinován s kyselinou hyaluronovou, laktátem sodným a kyselinou mléčnou pro jejich vázací vlastnost 

na vodu. Kyselina mléčná také podporuje obnovu pokožky, aby se snížila trans-epidermální ztráta vody.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblasti: Obličej krk, dekolt a ruce.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 1 až 2 mm - Dávka: 5 ml na ošetření (obličej & krk)

Technika: povrchní intradermální nappage.

Cílová tkáň: epidermis, povrchová dermis.

Cílové buňky: fibroblasty, keratinocyty.

Frekvence léčby: 5 sezení každý 2 týden, udržující program 1x každý 2 měsíc.
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F-RADIANCE

Léčba poruchy pigmentace a stárnutí.

Glutathion, Retinol, Vitamin C, 
Biomimetický peptid TGP2, 
Acetylglycyl Beta-alaninový peptid, 
Růstový faktor TRX.

Popis:

F-Radiance  je  ultimativní léčba pigmentace a zesvětlení  kůže bez podráždění pokožky. Pigmentace je

důsledek stimulace melanocytů převážně UV zářením. Melanogeneze zahrnuje 3 hlavní procesy: tvorbu

melanosomu, syntézu melaninu a transport melanosomů. Syntetizovaný melanin ve zralých

melanosomech je následně distribuován do sousedních keratinocytů směrem k horní vrstvě kůže, což vede

k pigmentované pokožce. Synergie glutathionu, vitamínu C, peptidů a růstového faktoru thioredoxinu

působí na různých úrovních:

- Inhibice enzymů generujících melanin (tyrosináza, TRP-1 a TRP-2).

- Inhibice melanosomu regulací transportu melanofilinu směrem dolů.

- Inhibice produkce melaninu.

Retinol urychluje mitózu bazálních buněk pro rychlejší obnovu kůže. Zrychlením obratu kůže eliminujeme 

keratinocyty nabité melaninem.

Po několika aplikacích jsou dlouhodobě dosahovány působivé výsledky. Ošetření pomocí F-RADIANCE 

vyžaduje použití Meso-shield 50 (Meso-ochranný štít) pro maximální ochranu.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblasti: Obličej, krk, dekolt a ruce.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 0 až 0,2 mm - Dávka: 5 ml na ošetření (obličej & krk) 

Technika: intra-epidermální nappage.

Cílová tkáň: epidermis.

Cílové buňky: melanocyty, keratinocyty.

Frekvence léčby: 6 až 10 sezení každý 2 týden
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F-VENOSTIM

Zaměřeno na snížení kuperózy a 
zlepšení mikrocirkulace kůže.

Kyselina fytová, růstový faktor VEGF, 
extrakt z ginkgo, tetrapeptid, 
Organický oxid křemičitý.

Popis:

Miliony lidí trpí zčervenáním kůže spojeným se zánětem, které může způsobit všeobecné nepohodlí a 

ovlivnit náš osobní každodenní i společenský život. Může se vyskytnout nával horka, přechodný nebo 

přetrvávající erytém, teleangiektázie, puchýře, papuly a svědění. Je zřejmé, že v těchto projevech a 

poruchách hraje ústřední roli zvýšení zánětlivých metabolitů kůže. 

Venostim je inovativní přípravek speciálně navržený tak, aby snižoval výskyt teleangiektázií a zarudnutí 

obličeje vyvolané nadměrnou zánětlivou reakcí. Zčervenání, rozšířené cévy a hyperpigmentace jsou 

viditelně sníženy. Červené oblasti jsou méně početné, intenzita je snížena,  kůže je jednotnější. 

Venostim ingrdience, včetně VEGF, organického oxidu křemičitého a extraktů z ginkgo, zlepšují 

mikrocirkulaci kůže. Kyselina fytová pomáhá předcházet kornatění tepen a tvorbě krevních destiček. 

Tetrapeptid snižuje výskyt zarudnutí obličeje a teleangiektázií způsobené přehnanou zánětlivou reakcí. 

Snižuje uvolňování interleukinů (IL-6 a IL-8) indukovaných 37-aminokyselinovým peptidem (LL-37), 

nadměrně exprimovaným při kožních poruchách s erytémem.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblast: Obličej.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 0 až 0,2 mm - Dávka: 2,5 ml na ošetření (obličej)

Technika: intra-epidermální nappage.

Cílová tkáň: povrchová dermis.

Cílové buňky: endotelové buňky.

Frekvence léčby: 6 až 10 sezení každý 2 týden
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F-EYE CONTOUR

Zlepšuje konturu očí snížením očních 
vaků, tmavých kruhů a vrásek.

Hexapeptid-10, Acetyl Tetrapeptid-5, 
Vitamin C, Kofein, Kyselina 
hyaluronová, Organický oxid křemičitý.

Popis:

Eye Contour obsahuje  aktivní látky, které jsou ochranou oční citlivé oblasti, a které řeší téměř všechny 

problémy:váčky a tmavé kruhy pod očima, vrásky, nedostatek pružnosti, suchost. Již  není  třeba  hledat  

jiné  řešení. Peptidy a kyselina  hyaluronová  posílují  pevnost, zvyšují vlhkost a redukují vrásky. Kofein  

aktivuje  odstranění  tekutin  a krví vzniklé  pigmenty  odpovědné  za  tmavou  barvu  kruhů, a také  působí 

na snížení lokálního zánětu. Organický oxid křemičitý a vitamín C obnovují  dermální  matrix  pro zpevnění 

pokožky. Unikátní součinnost k dosažení krásných, jasnějších očních kontur.

Acetyl tetrapeptide-5 bojuje proti mechanismu vytváření edému, vykazuje odlehčující  účinek, zvýšení  

pružnosti a hebkosti  pokožky. 

Hexapeptide-10  je zpevňující aktivní látka, která podporuje dvojitou buněčnou aktivitu jak keratinocytů, 

tak fibroblastů. Zvyšuje syntézu lamininu-5, a 6-integrinu a hemidesmosomů, čímž posiluje 

dermo-epidermální spojení. V průběhu let se snižuje adheze mezi epidermálními a dermálními buňkami což 

vede ke ztrátě elasticity kůže.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblast: Oční kontury.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 0,2 až 0,5 mm - Dávka: 2 ml na jedno ošetření

Technika: povrchní intradermální mikro-papula.

Cílová tkáň: povrchová dermis.

Cílové buňky: endotelové buňky, fibroblasty.

Frekvence léčby: 4 až 5 sezení každé 3 týdny.
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F-PERFECT LIPS

Produkt na konturování rtů. Zlepšuje 
objem a barvu.

Kyselina hyaluronová, VEGF růstový 
faktor, Ginkgo extrakt, Extrakt z klíčků 
organické hořčice (Mustard), Acetyl 
Hexapeptid-38.

Popis:

Perfect Lips je produkt určený k lepšímu definování, objemu a barvě rtů. 

Objem a hydratace rtů se zvýší pomocí kyseliny hyaluronové a acetylhexapeptidu-38. Peptid má za cíl 

zvýšit rychlost adipogenezi (proces diferenciace buněk). Stimuluje expresi receptoru gamma koaktivátoru 

la (PGC-1a) aktivovaného peroxizomovým proliferátorem, což zvyšuje rychlost adipogeneze. To vede k 

vyšší akumulaci lipidů a růstu objemu v požadovaných oblastech, jako jsou rty. 

VEGF a výtažky z ginkga a extrakt z klíčků hořčice zvyšují krevní mikrocirkulaci k intenzivnímu zbarvení rtů.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblasti: Kontury rtů.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 0,5 mm - Dávka: 2,5 ml na jedno ošetření.

Technika: povrchní intradermální papula.

Cílená tkáň: dermis, tuková tkáň.

Cílové buňky: adipocyty, endotelové buňky, fibroblasty.

Frekvence léčby: 2 až 4 sezení každý 2 týden.
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F-ACN

Snižuje velikost pórů, čistí a reguluje 
stav mastné pokožky.

Kanadská vrba, Tripeptid-1, Retinol, 
Vitaminy B5, B2, B6 a vitamin C.

Popis:

Cílová léčba nečisté pleti, olejového onemocnění kůže a rozšířených pórů.   Akné je porucha vlasového 

folikulu a mazové žlázy. To se stane, když se póry dostanou do styku s mrtvými kožními buňkami. Sébum, 

které se běžně dostává na povrch pokožky se zablokuje a bakterie, jako je například P. acnes, začnou 

růst a póry se zanítí. Výsledkem zánětu jsou červené a oteklé pupínky. Maz (olej): chrání naši pokožku a 

vlasy. 

ACN obsahuje bioaktivní molekuly, které inhibují růst 5-a-reduktázy a růst P. acnes, přispívá k lepší kontrole 

akné a antimikrobiálnímu účinku.  ACN má protizánětlivý účinek, zklidňuje, snižuje zarudnutí a poskytuje 

rychlou úlevu na akné náchylné pokožce.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso.

Oblast: Obličej.

Frekvence léčby: 10 sezení 1x týdně.
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F-XBC

Lipolýza a ošetření pro všechny typy 
celulitidy.

Vektorizovaná lipáza & hyaluronidáza, 
Kofein, Organický oxid křemičitý, L-
karnitin a Taurin, Ginkgo biloba, 
Cynara, Melilotus & extrakt 
Hydrocotyle centella asiatica.

Popis:

F-XBC BODY  je konečná  formule k dosažení  dokonalého  těla. Působí na různé mechanismy ke snížení 

aspektu pomerančové kůry, stimuluje  lipolýzu, odvodňuje a zpevňuje. Působením  těchto  biologických 

procesů je možné dosáhnout  úspěšného výsledku, zejména proti celulitidě.  Vektorizovaná 

hyaluronidáza, výtažky    z    Artyčoku    a    Ginkgo    biloby    odstraňují nahromaděnou tekutinu s toxiny, 

dochází  k následnému  snížení  objemu a pocitu  těžkých  nohou. Vektorizovaná  lipáza, organický  oxid 

křemičitý a kofein stimulují  adipocyty  aby  uvolnily  tuky (lipolýzu),   L-karnitin stimuluje buňky ke spalování 

uvolněných mastných kyselin. K dokončení  procesu  léčby celulitidy je posílení krevních cév. Extrakt  

Melilotus (Komonice lékařská)  posiluje  krevní cévy a tím zabraňuje tvorbě nové celulitidy. Extrakt 

hydrocotyle vypíná pokožku a snižuje ochablost kůže po snížení objemu.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblast: Tělo, dvojitá brada.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 2 až 4 mm - Dávka: 5 ml až 10 ml na jedno ošetření

Technika: intradermální nappage.

Cílená tkáň: dermis, tuková tkáň.

Cílové buňky: adipocyty.

Nejvýše 5 ml v prvním sezení a 10 ml po sobě následujících sezeních.

Frekvence léčby:  5 až 10 sezení 1x týdně.
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F-PPC & PPC+

Adipolýza a redukce lokalizovaných 
tukových ložisek.

Fosfatidylcholin, deoxycholát sodný, 
Organický oxid křemičitý (v F-PPC +),  
L-karnitin (v F-PPC +), IGF1 růstový
faktor (v F-PPC +).

Popis:

Fosfatidylcholin: také nazývaný lecitin, je polynenasycený fosfoglycerid. Zvyšuje propustnost tukové 

membrány, která podporuje odtok lipidové složky. Lecitin působí zvýšením účinku enzymů, které 

degradují lipidy z buněčné membrány. 

Deoxycholát sodný:  sodná sůl, odvozená od kyseliny žlučové, její účinek lze charakterizovat  jako snížení  

povrchového napětí, emulgace tuku a posílení aktivace lipázy. Tím se tuk  stane  hydrofobním  tukem  

rozpustným  ve  vodě a to usnadňuje  jejich  eliminaci. F-PPC v  estetice  je  omezen na malé  

lokalizované  tukové  zásoby  u pacientů  s  ideální  tělesnou hmotnosti  nebo mírně obézní. F-PPC+  je 

vylepšená verze PPC s L-karnitinem, křemíkem a inzulínem, růstovým faktorem, pro zlepšení metabolismu 

tuků.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat meso.

Oblast: Tělo, dvojitá brada.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 6 až 10 mm - Dávka: 5 až 10 ml na jedno ošetření.

Technika: hluboké intradermální bod po bodu (0,20 cm3 na bod)

Cílená tkáň: tuková tkáň.

Cílové buňky: adipocyty.

Nejvýše 5 ml při prvním sezení a 10 ml v následujících sezeních.

Frekvence léčby: 3 až 5 sezení každý 3 týden.

POUZE
DOKTOR
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F-MAGISTRAL

Odvodnění a těžké nohy.

Organický oxid křemičitý, Artičok, 
Rutin, Troxerutin, Kumarin.

Popis:

Organický oxid křemičitý  je  polysacharid  extrahovaný  z  mořských řas  a  kombinací  skupin  organických  

derivátů křemíku. Indukuje  tvorbu  kolagenových  vláken, stejně  jako rozšíření a posílení stávajících. Ve 

vodě je  rozpustný  a  biologicky  aktivní,  stimuluje  metabolismus,  má  restrukturalizační,   protizánětlivé, 

preventivní,  ochranné a  lipolitické  účinky.  Pomáhá budovat a posilovat pojivové tkáně, (podílí se na  

tvorbě   makromolekul,  které  jej  tvoří ( elastinu,   kolagenu,   proteoglykanů  a  glykoproteinů), zabraňuje  

ničení  kolagenových  a  elastinových  vláken.  Má  silný  zpevňující a hydratační účinek. Vzorec    F-

Magistral    obsahuje   Artyčok  -  pro  drenážní   efekt,    Rutin   a   Kumarin   pro   zlepšení mikrocirkulace, 

posílení cév a pro aktivaci látkové výměny.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblast: Tělo.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 1 až 2 mm - Dávka: 10 ml na jedno ošetření.

Technika: povrchní intradermální nappage.

Cílená tkáň: povrchová dermis, konjunktivní tkáň.

Cílové buňky: adipocyty, fibroblasty.

Frekvence léčby: 3 až 5 sezení 1x týdně.
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F-MUSCLE FIT

Definice svalů.

IGF1 růstový faktor, zelený čaj, 
chaluha, extrakt planktonu a koňského 
kaštanu, Organický oxid křemičitý.

Popis:

Nový koncept ve světě mezoterapie otevírá nové perspektivy pro maskulinní zákazníky, kteří chtějí zlepšit 

definici a svalovou hmotu bezpečnými a přírodními produkty. 

MUSCLE FIT kombinuje různé aktivní složky ke zlepšení definice svalů eliminací tekutin a tuků. Předefinuje 

oblasti citlivé na ochabnutí v důsledku stárnutí nebo nedostatečné fyzické aktivity, jako je břicho, paže a 

stehna, napodobováním účinku vytrvalostního cvičení.

Přírodní extrakty indukují uvolňování adiponektinu z tukové tkáně, zvyšují metabolismus svalových vláken 

typu I a mitochondriální aktivitu. Inzulinový růstový faktor stimuluje spalování tuků a lipolýzu.

Jak používat?

Tento výrobek může být aplikován meso.

Oblast: Tělo.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 1 až 2 mm - Dávka: 10 ml až 20 ml na jedno ošetření.

Technika: povrchní intradermální nappage.

Cílená tkáň: povrchová dermis, konjunktivní tkáň.

Cílové buňky: adipocyty.

Frekvence léčby: 3 až 5 sezení 1x týdně.

POUZE
DOKTOR
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F-MUSCLE FACTOR

Zlepšení svalové hmoty.

L-glutamin, L-karnitin, taurin, kyselina
D-asparagová, vitamin B6, zinek,
hořčík, kyselina pyrohroznová, extrakt z
planktonu.

Popis:

Nový koncept ve světě mezoterapie otevírá nové perspektivy pro maskulinní zákazníky, kteří chtějí zlepšit 

definici a svalovou hmotu bezpečnými a přírodními produkty.  MUSCLE FACTOR je základním produktem 

ke zlepšení svalové hmoty podporou hladin testosteronu. Kyselina D-aspartová působí tak, že působí přímo 

na hypofýzu, což způsobuje zvýšení luteinizačního hormonu nebo LH. Tento stejný hormon podporuje 

přirozenou produkci testosteronu. B6 podporuje transformaci glykogenu na glukózu pro zásobování 

energií. Na hormonální rovni se podílí na přeměně tryptofanu (aminokyseliny) na serotonin. Také zlepšuje 

okysličování krve. Hořčík podporuje fixaci vápníku v kostní struktuře, podílí se na produkci energie, 

hormonální aktivitě, růstu, syntéze proteinů a také svalových kontrakcích. Zinek, vzhledem ke svému účinku 

na hypofýzu také podporuje vylučování hormonů, které pak reagují s hormonem uvolňujícím 

gonadotropin, aby působily na buňky Leydigu ve varlatech. Nakonec dokončí přeměnu cholesterolu na 

testosteron. Přírodní extrakty indukují uvolňování adiponektinu z tukové tkáně, zvyšují metabolismus 

svalových vláken typu I a mitochondriální aktivitu.

Jak používat?

Tento výrobek může být aplikován meso.

Oblast: Tělo.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 6 až 10 mm - Dávka: 10 ml až 20 ml na jedno ošetření.

Technika: hluboké intradermální bod po bodu (0,20 cm3 na bod)

Cílené tkáně: hluboká dermis.

Cílové buňky: myocyty (svalové buňky).

Frekvence léčby: 5 až 10 sezení 1x týdně.

POUZE
DOKTOR
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F-MELIRUTIN

Stimulace mikrocirkulace. 

Rutin, Troxerutin, Kumarin.

Popis:

Příznivé účinky  této směsi účinných látek jsou soustředěny na lymfatické a žilní hladiny, které jsou nezbytné 

pro každou léčbu celulitidy. Rutin  je  fenolický   antioxidant, který, jak  se  prokázalo, je zachycovačem  

super-oxidových radikálů.  Má antioxidační, protizánětlivé, protirakovinné, antitrombotické,  

cytoprotektivní a vazoprotektivní  účinky.  Rutin  má  významné  účinky  při snížení žilního  edému,  který  je   

prvním   příznakem   chronického žilního onemocnění nohou.  Pomáhá  posilovat kapiláry, chrání proti 

některým toxinům,  má  protizánětlivé účinky.  Melilot může pomoci  při  léčbě  křečových  žil a snížit  riziko  

flebitidy (zánět žil) a trombózy.  Melilot obsahuje kumariny, které jsou přeměněny na  dicoumarol  (fungují 

jako funkční vitamin K) silný toxický antikoagulant. Snižuje zánět a otok a má hojivé účinky na rány.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblast: Obličej, tělo a vlasy.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 1 až 2 mm - Dávka: 5 až 10 ml na léčbu v závislosti na ploše.

Technika: povrchní intradermální nappage.

Cílená tkáň: povrchová dermis.

Cílové buňky: endotelové buňky.

Frekvence léčby: 6 až 10 sezení jednou za 2 týdny.
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F-CENTELIX

Zpevnění těla.

Extrakt z Centelly Asiatica, břečťanu  
a chaluhy.

Popis:

Triterpeny Centella Asiatica, a zejména kyselina asiatová, stimulují biosyntézu kolagenu a elastinu, 

pomáhají zlepšovat hojení ran s lepší reepithelializací a normalizací perivaskulární pojivové tkáně 

umožňující zlepšení tonusu a elasticity žilních stěn. Chaluha ( Fucus je rod hnědé řasy )  je schopna 

inhibovat zánětlivý  proces. Stélka z řasy obsahuje organický  jód, který  mobilizuje  tekutinu  zadržovanou 

v různých  částech  těla, stimuluje  krevní  oběh a odstraňuje  toxiny. Edém je jednou z příčin celulitidy; 

účinné  látky, které reabsorbují edémy, jsou tedy velmi užitečné pro léčbu tohoto stavu. Saponiny 

izolované z  břečťanu  prokázaly  anti-elastázovou a anti-hyaluronidázovou aktivitu, které jsou užitečné pro  

ochranu a pro  léčbu  žilní  nedostatečnosti.  Břečťan je také známý pro vysoký obsah křemíku, který 

podporuje syntézu kolagenu.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblast: Tělo.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 1 až 2 mm - Dávka: 10 ml na jedno ošetření.

Technika: povrchní intradermální nappage.

Cílená tkáň: povrchová dermis a epidermis.

Cílové buňky: fibroblasty, keratinocyty.

Frekvence léčby: 6 až 10 sezení jednou za 2 týdny.
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F-HAIR

Revitalizace a zpevnění vlasů.

Kyseliny hyaluronová, Karnosin, 
Organický oxid křemičitý, extrakt 
Gingko biloba a Centella Asiatica, 
Dexpantenol, Biotine, Kyselina 
pyrohroznová,  Multi minerály (vápník, 
železo, zinek, hořčík, měď).

Popis:

F-HAIR  revitalizuje  vlasové  folikuly a účinně obnovuje mikrocirkulaci vlasové pokožky. Jedná se o účinnou

formulaci určenou pro boj proti ztenčování vlasů, stimulaci opětovného růstu a snížení vypadávání vlasů.

Díky vazodilatační aktivitě extraktů Centella   Asiatica a Ginko se zvyšuje průtok krve a tím i výživa a

okysličování pokožky hlavy. Vlasová formulace obsahuje také všechny metabolity (vitamíny,

aminokyseliny a minerály) potřebné pro nutriční a energetický metabolismus vlasů.  Organický oxid

křemičitý  obnoví  matrix  vlasu, kyselina hyaluronová  vlasy hydratuje a změkčuje.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblast: Hlava.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 1 až 2 mm - Dávka: 5 ml na jedno ošetření.

Technika: povrchní intradermální nappage.

Cílová tkáň: povrchová dermis, vlasové folikuly.

Cílové buňky: fibroblasty, folikulové buňky.

Frekvence léčby: 10 sezení 1x týdně, udržující program 1x každý měsíc.
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F-HAIR MEN

Androgenní alopecie a opětovný růst 
vlasů.

Kyselina hyaluronová, D-panthenol, 
Melilot extrakt, Karnosin,  Organický 
oxid křemičitý, Acetyl tetrapeptid-3, 
peptid mědi, biomimetický peptid 
IDP2, VEGF a FGF růstový faktor.

Popis:

Alopecie je běžným problémem postihujícím jak muže, tak ženy. Nejběžnější je androgenní alopecie, která 

představuje 95% případů. Vlasy se skládají ze dvou struktur: vlasové hřídele  a vlasového folikulu. V základu 

folikulu je dermální papila a ECM. Jak rostou nové buňky papily a ECM, tlačí předchozí buňky nahoru, aby 

vytvořily vlasy. Kožní papila hraje klíčovou roli v dermálně-epidermálních interakcích a má velký význam 

pro tvorbu vlasů a růstový cyklus. F-HAIR MEN účinně léčí alopecii směsí peptidů, růstových faktorů, 

organického křemíku, pantenolu a kyseliny hyaluronové. Zachovává aktivitu vlasových folikulových 

kmenových buněk (HFSC), moduluje DHT prostřednictvím inhibice aktivity 5-α reduktázy, stimuluje obnovu 

ECM, zakotvuje syntézu proteinů a snižuje protizánětlivé cytokiny. Acetyl tetrapeptid-3 je vysoce inovativní 

aktivní látka, která kombinuje patentovaný biomimetický peptid se čtyřmi aminokyselinami s výtažkem z 

červeného jetele bohatého na biochanin A. Jejich účinnost je založena na kombinovaném působení jeho 

dvou složek, což umožňuje přímý účinek na DHT, který brání vlasovému cyklu zkrátit a ochromit vlasové 

folikuly, což zlepšuje ECM proteiny v dermální papile obklopující vlasovou cibulku pro lepší ukotvení. 

Zabraňují také zánětu, který přispívá k vypadávání vlasů.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblast: Hlava.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 1 až 2 mm - Dávka: 5 ml na jedno ošetření.

Technika: povrchní intradermální nappage.

Cílová tkáň: povrchová dermis, vlasové folikuly.

Cílové buňky: fibroblasty, folikulové buňky.

Frekvence léčby: 10 sezení 1x týdně, udržující program 1x každý měsíc.
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Komponenty „Vytvořit si svůj vlastní vzorec“

Komponenty mají různé použití:
- Mohou být použity čisté, zředěné nebo smíchané s jinými složkami.
- Míchání umožňuje praktikovi reagovat na velmi specifické indikace.
- Nemíchejte mono-komponenty s koktejly.
- Neexistují žádná zvláštní pravidla, mohou být všechny míchané dohromady.
- Jedinou podmínkou, kterou je třeba respektovat, je mít vždy izotonický roztok.

Konečný produkt musí mít osmolaritu mezi 300 až 450 mOsm.

Osmolarita
F-HA & F-HA+ 350 mOsm
F-DMAE 550 mOsm
F-SILORG 350 mOsm
F-ANTI-OX 350 mOsm
F-VITAMIN C 1.500 mOsm
F-VITAMIN ACE 350 mOsm
F-CARNITINE 1.500 mOsm
F-ARTICHOKE 300 mOsm
F-GINKGO 300 mOsm

Příklad:
0.5 ml F-VITAMIN C + 1 ml F-DMAE + 2.5 ml F-HA + 1 ml F-SILORG =
(1500*0,5+550*1+350*2,5+350*1)/5= 505 mOsm
Tento koktejl je hypertonický

0.1 ml F-VITAMIN C + 0,5 ml F-DMAE + 2.5 ml F-HA + 1,9 ml F-SILORG = 
(1500*0,1+550*0,5+350*2,5+350*1,9)/5=394 mOsm
Tento koktejl je izotonický
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F-HA & F-HA+

Ne-retikulovaná výplň pro hluboké 
statické vrásky a objem pokožky.

Ne-retikulovaná kyselina  hyaluronová  
s vysokou molekulární hmotností 1,8 a 
2,6%. 

Popis:

Kyselina hyaluronová je konečnou úpravou proti extrémní suchosti, hlubokým statickým vráskám a ztrátě 

objemu. Kyselina hyaluronová je přírodní polysacharid s neuvěřitelnými vlastnostmi, umocněná specifickou 

formou, kterou používáme: vysoká molekulová hmotnost pro okamžité a dlouhodobé výsledky. 

Dehydratace a ztráta pevnosti jsou příznaky stárnutí kůže, které vedou k tvorbě vrásek a ochabování 

některých oblastí obličeje. Používání kyseliny   hyaluronové   umožňuje   udržovat   hydratovanou   a   

pevnou   kůži,     zlepšit   buněčnou soudržnost,   zamezit    transepidermickým    ztrátám    vody,  stimulovat    

syntézu   kolagenu I.  Kůže se postupně  hydratuje  a  napíná, pokožka   je  pružná a pevná, pleť je 

hydratovaná, mladší a hezčí.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblasti: Tvář, krk, dekolt a ruce.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 2 až 4 mm - Dávka: 5 ml na jedno ošetření.

Technika: intradermální nappage.

Cílová tkáň: dermis.

Cílové buňky: fibroblasty.

Frekvence léčby: 1 sezení každý 4 týden.
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F-DMAE

Ošetření proti vráskám a ochabování 
pokožky.

DMAE.

Popis:

DMAE nebo Norcholine se začala používat v externích výrobcích pro dosažení zvedacího efektu.  DMAE je 

přírodní sloučenina nacházející se v našem těle, je překurzorem acetylcholinu, neuro-mediátor, který hraje 

důležitou roli v kůži. Keratinocyty, fibroblasty, myofibroblasty,  potní  a  endotelové  buňky   mají    

membránové  receptory,  které  reagují   na acetylcholin. Tahový účinek DMAE  je  následkem  cholinergní  

stimulace  membránových  receptorů fibroblastů a stimulací progresivní koncentrace myofilamentu jeho 

cytosolu. DMAE má anti-radikálovou a anti-lipofusciní činnost, opravuje zesiťovanou proteinovou vazbu 

(kolagen a elastin). Mechanismus účinku  DMAE  může  vést  k  synergické  kombinaci  účinků  na  různých 

úrovních:  napětí   kožních ne-svalových buněk,  soudržnost  a nahrazení  keratinocytů,  hydratace a 

elasticita rohové vrstvy,  lepší výživa, obrana kůže, antioxidační a kožní  jednotnost. Působí rychle a má 

dlouhotrvající účinky. DMAE nelze kombinovat s botoxem a F-BTX ošetřením.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblast: Obličej, krk, dekolt.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 1 až 2 mm - Dávka: 5 ml na jedno ošetření.

Technika: povrchní intradermální nappage.

Cílová tkáň: dermis.

Cílové buňky: fibroblasty, myocyty (svalové buňky).

Lze míchat nebo ředit 2x sterilním fyziologickým roztokem.

Frekvence léčby: 1x každý 4 týden.
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F-SILORG

Stimulace meso-dermu a buněčných 
funkcí.

Organický oxid křemičitý 5%.

Popis:

Organický  oxid křemičitý  je  polysacharid  extrahovaný  z  mořských  řas  a kombinací  skupin organických 

derivátů   křemíku.  Ve   vodě   je   rozpustný   a   biologicky    aktivní,  má    mnohonásobný    účinek 

(restrukturalizační,  preventivní,  ochranný,  opravný a stimuluje  metabolismus). Má  vynikající  kožní 

snášenlivost,  je  netoxický  a  nealergenní.  Globálně pomáhá restrukturalizovat a posilovat konjunktivní 

tkáně, kolagenová a elastinová vlákna. Na kůži má silné  hydratační a zpevňující účinky,  je také znám jako 

aktivní antioxidant, který poskytuje aktivní ochranu před stárnutím kůže.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblast: Obličej, krk, dekolt a tělo.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 1 až 2 mm - dávka: 5 až 10 ml na jedno ošetření.

Technika: povrchní intradermální nappage.

Cílová tkáň: dermis.

Cílové buňky: fibroblasty.

Lze smíchat nebo použít čistý.

Frekvence léčby: 6 až 10 sezení 1x za 2 týdny.
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F-ANTI-OX

Redukce foto-stárnutí.

Superoxid dismutáza, Vitamin C, 
Glutathion, Pyruvát sodný.

Popis:

Silný antioxidační produkt pro boj proti volným radikálům, stárnutí a hyperpigmentaci. Je založen na 

enzymu superoxid dismutáza, který se nachází ve všech živých organismech, a který pomáhá rozkládat 

potenciálně škodlivé molekuly kyslíku v buňkách, které vedou k poškození tkáně. Enzym je látka, která 

urychluje určité chemické reakce v těle. Superoxid dismutáza je také účinná proti vráskám, pro obnovu 

tkáně po zánětu. Vitamin C a glutathion jsou silné antioxidanty snižující pigmentaci a zvyšující se hladiny 

kolagenu. Pro doplnění této účinné směsi antioxidantů jsme přidali pyruvát sodný jako zdroj energie pro 

buněčný metabolismus. Pyruvát sodný stimuluje syntézu kolagenu. Pojem anti-ox je zesílení endogenních 

antioxidantů, které účinněji chrání před oxidačním stresem.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblast: Obličej, krk, dekolt.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 0 až 0,5 mm - Dávka: 5 ml na jedno ošetření.

Technika: iintra-epidermální nappage.

Cílená tkáň: povrchová dermis a epidermis.

Cílové buňky: fibroblasty, keratinocyty, melanocyty.

Lze smíchat nebo použít čistý.

Frekvence léčby: : 6 až 10 sezení jednou za 2 týdny.
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F-VITAMIN C

Redukce foto-stárnutí. 

Vitamin C.

Popis:

F-Vitamin C  je  ultimativní léčebné ošetření   proti  stárnutí  pleti,  volným  radikálům, pigmentaci a pro

zesvětlení  pokožky. Vitamin C je velmi silný antioxidant. Antioxidanty  chrání  pokožku  před  poškozením

volnými  radikály, nejvýznamnější  příčinou stárnutí pleti.  Je-li   přípravek   používán   správně,  má   vitamin

C  schopnost  pronikat  do  hlubších  vrstev epidermis. Volné  radikály  jsou  neutralizovány, syntéza

kolagenu  je  obnovena, výrazně je snížena produkce melaninu a tvorba výskytu pih.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblast: Obličej, krk, dekolt, ruce.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 0 až 0,5 mm - Dávka: 1 ml na ošetření zředěný 4 ml fyziologického roztoku. 

Technika: intra-epidermální nappage.

Cílená tkáň: povrchová dermis a epidermis.

Cílové buňky: fibroblasty, keratinocyty, melanocyty.

Lze míchat nebo být 20x zředěn fyziologickým roztokem (0,25 ml na 5 ml).

Frekvence léčby: 6 až 10 sezení jednou za 2 týdny.
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F-VITAMIN ACE

Redukce foto-stárnutí, otevřené póry a 
mastná pleť.

Vitamin A, C a E.

Popis:

F-Vitamin A, C, E   je  ultimativní léčebné ošetření proti stárnutí kůže, volným radikálům, pigmentaci, akné a

pro  zesvětlení pokožky. Vitamíny A, C a E  jsou velmi účinné antioxidanty. Zabraňují  poškození  volnými

radikály, které jsou  nejvýznamnější příčinou stárnutí pleti. Kombinace  vitamínu A, C a E  působí synergicky,

poskytuje  silný  obranný systém proti stárnutí. Při správné  aplikaci, má  vitamin  C  schopnost pronikat  do

hlubších  vrstev epidermis a doplnit zásobu vitamínu. Volné radikály jsou zachycovány, syntéza kolagenu

je obnovena, výrazně  je  snížena  produkce  melaninu.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblast: Obličej, krk, dekolt, ruce.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 0 až 0,5 mm - Dávka: 5 ml na jedno ošetření.

Technika: intradermální nappage.

Cílená tkáň: povrchová dermis a epidermis.

Cílové buňky: fibroblasty, keratinocyty, melanocyty.

Lze smíchat nebo použít čistý.

Frekvence léčby: 6 až 10 sezení jednou za 2 týdny.
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F-CARNITINE

Metabolismus lipidů. 

L-karnitin.

Popis:

L-karnitin  je  oligopeptid,   skládá    se    ze   dvou   základních   esenciálních    aminokyselin,   Lysinu a

Methioninu,  které  působí jako přirozený konstrukční materiál buňky a pomáhá při využití tuků pro svaly.

Nejznámější  funkcí  karnitinu  je  jeho zásadní úloha při transportu mastných kyselin   s dlouhým řetězcem

do mitochondrií  pro b-oxidaci, což  má  zásadní  význam pro katabolismus lipidů a produkci energie  pro

myokard   a svaly.

Nedostatek  L-karnitinu  brání  v  transportu  tuku  do  energetického místa, kde by měl být spálen.

Hromadění  tuku  vede k celulitidě  a ke  vzhledu  "pomerančové kůry". Naproti  tomu,  čím více  L-karnitinu,

tím  více  se  tuku  spálí, dochází  k  hubnutí,  obnoví se vitalita, zvýší se odolnost  proti únavě a chladu.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblast: Tělo.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 2 až 4 mm - Dávka: 2 ml zředěné 8 ml fyziologického roztoku na ošetření.

Technika: intradermální nappage.

Cílová tkáň: dermis.

Cílové buňky: adipocyty.

Lze míchat nebo být 20x zředěn fyziologickým roztokem (0,25 ml na 5 ml).

Frekvence léčby: 6 až 10 sezení jednou za 2 týdny.
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F-ARTICHOKE

Detoxikace těla a stimulace 
lymfatického systému.

Artyčok extrakt. 

Popis:

Artyčok, známý jako Cynara colymus,  se používá v tradiční  medicíně  již  po staletí jako podpora činnosti 

jater a žlučníku.  Artyčok   je   používán k mobilizaci  tukových  zásob  v játrech,  snižuje   obsah   cholesterolu  

v  krvi,   má   detoxikační   účinek.   Artyčok také  prokázal  vlastnosti  proti  oxidačnímu  stresu vyvolaný  

zánětlivými  mediátory.  Kromě  toho  má  vliv na  lipolýzu, upřednostňuje  syntézu energie-transport enzymů 

NAD-NADH2 a NADP-NADPH2. Působí  močopudně a vazokonstrukčně,  stimuluje lymfatický drenážní 

systém. Artyčok  mobilizuje tukové zásoby z tkání, jako jsou například bílé tukové tkáně, tyto tuky proudí do 

krve, ze které jsou následně vyloučeny z organismu.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblast: Tělo.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 2 až 4 mm - Dávka: 10 ml na jedno ošetření

Technika: intradermální nappage.

Cílová tkáň: dermis.

Cílové buňky: adipocyty.

Lze smíchat nebo použít čistý.

Frekvence léčby: 6 až 10 sezení 1x týdně.
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F-GINKGO

Protizánětlivé a veinotonické činidlo. 

Gingko extrakt.

Popis:

Ginkgo biloba je zkamenělý strom s historií využití v tradiční čínské medicíně. V podstatě, listy ginkgo 

obsahují dvě hlavní skupiny látek:  flavonoidy a terpeny (diterpenů a seskviterpeny). Tyto sloučeniny jsou  

základem  pro  své  léčebné  účinky. Ginkgo  má  obzvlášť   silný   účinek  na  cirkulující systém. Ginkgo  

flavenoidy  přímo  rozšiřují  mikro-kapiláry, což  zvyšuje  krevní  oběh.  Ginkgo  biloba  snižuje propustnost   

kapilár  a  má   pozoruhodný   antiedematózní (proti-otokový) a  antivarikózní (proti-křečový)  účinek, stejně  

jako  eutrofní (výživa) působení  na  pojivové tkáně, což zvyšuje syntézu  kolagenu podél krevních  stěn.  

Ginkgo  biloba  je protizánětlivé veinotonické činidlo. Provedené  studie  ukázaly, že ginkgo  extrakty  byly  

účinnější než  β-karoten a vitamín E pro snížení oxidačního stresu v epidermálních buňkách indukovaného 

UV zářením.  Ginkgo také obsahuje glykosidy nebo ginkgo heterosidy: quercetin, kaempferol a 

isohamnetin. Quercetin je účinnějším  antioxidantem než vitamin C. Má membránový stabilizátor, 

antioxidant a účinek pro zachycování volných radikálů. Zvyšuje využití kyslíku a glukózy.

Jak používat?

Produkt lze aplikovat elektroporací, frakční meso a meso.

Oblast: Obličej, tělo, vlasy.

Meso protokol:

Hloubka ošetření: 1 až 2 mm - Dávka: 5 ml na jedno ošetření.

Technika: povrchní intradermální nappage.

Cílená tkáň: povrchová dermis.

Cílové buňky: fibroblasty, keratinocyty, endotelové buňky.

Frekvence léčby: 6 až 10 sezení 1x za 2 týdny.
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F-HAR+

Objem a hluboké vrásky.

Retikulovaná kyselina hyaluronová  
30 mg/ml

Popis:

Nejvyšší možný standard účinnosti, trvanlivosti, bezpečnosti a inovací díky technologickým zkušenostem, 

rozsáhlému know-how, profesionalitě a vědecké přísnosti vysoce kvalifikovaných pracovníků. F-HAR+ je  

dermální  výplň  vyrobená za pomocí biotechnologicky vyráběné zesíťované kyseliny hyaluronové.  F-HAR+  

je  zdravotnický  prostředek  s  certifikací CE 0373. Byl koncipován, vyvinut a vyroben výhradně v Itálii. Vysoce  

tolerovaný  a absolutně ne-bolestivý v  místě  vpichu. Neobsahuje endotoxiny, protože  kyselina  hyaluronová  

se  vyrábí  biof-ermentací (bio-kvašení) bakteriálního kmene, který je  pro  člověka nepatogenní.  F-HAR+   má  

vyšší  koncentraci  zesíťované  kyseliny  hyaluronové  než jiné  výplně  na  trhu,  její  účinky  jsou  po  prvním  

použití  okamžitě  viditelné a vydrží  až  12 měsíců. 

IINOVATIVNÍ VÝROBNÍ PROCES

CE- certifikovaný  výrobní  proces  u  F-HAR+   plně  garantuje  sterilitu  výplní pomocí zcela aseptické metodě,  

čímž se zabrání  degradaci  typického  procesu  konvenční tepelné sterilizace. To poskytuje více  stability,  

zachování   chemických  a  fyzikálních  vlastností   aktivní   složky, a  tím  jsou  zaručeny dlouhotrvající účinky 

léčby.

VYSOCE VÝBĚROVÁ SUROVINA

Kyselina  hyaluronová  zvolená  v  F-HAR+   je vyrobená  pomocí patentované metody založené na 

bio-fermentaci bakteriálního kmene, který je nepatogenní pro člověka.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUKA

Vysoká čistota a velmi nízká koncentrace nukleových kyselin a proteinů, stejně jako bakteriální hladina  

endotoxinu  <0,2 EU / ml (výrazně nižší, než jsou limity stanovené podle Evropského lékopisu pro  injekční  

produkty)  poskytují   maximální   snížení   hypersenzitivních   reakcí.

Oblast: Obličej.

Frekvence léčby: jednou za 8 až 12 měsíců.

POUZE 
DOKTOR
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F-HAR DEEP

Střední vrásky a rty.

Retikulovaná kyselina hyaluronová  
25 mg/ml

Popis:

Nejvyšší možné standardy účinnosti, trvanlivosti, bezpečnosti a inovací díky technologickým zkušenostem, 

rozsáhlému know-how, profesionalitě a vědecké přísnosti vysoce kvalifikovaných pracovníků. F-HAR DEEP je 

výroba dermální výplně s použitím biotechnologicky vyráběné zesíťované kyseliny hyaluronové. F-HAR DEEP 

je zdravotnický prostředek s certifikací CE0373, byl vyvinut, vyvinut a vyroben výhradně v Itálii. Vysoce 

tolerovaný a absolutně ne bolestivý při injekci. V podstatě neobsahuje endotoxiny, protože kyselina 

hyaluronová je produkována biofermentací bakteriálního kmene, který je pro člověka nepatogenní. F-HAR 

DEEP má vyšší koncentraci zesíťované kyseliny hyaluronové než ostatní plniva na trhu, její účinky jsou okamžitě 

viditelné po první aplikaci a vydrží až 12 měsíců.

IINOVATIVNÍ VÝROBNÍ PROCES

CE- certifikovaný  výrobní  proces  u  F-HAR DEEP   plně  garantuje  sterilitu  výplní pomocí zcela aseptické 

metodě,  čímž se zabrání  degradaci  typického  procesu  konvenční tepelné sterilizace. To poskytuje více  

stability,  zachování   chemických  a  fyzikálních  vlastností   aktivní   složky, a  tím  jsou  zaručeny dlouhotrvající 

účinky léčby.

VYSOCE VÝBĚROVÁ SUROVINA

Kyselina  hyaluronová  zvolená  v  F-HAR DEEP   je vyrobená  pomocí patentované metody založené na 

bio-fermentaci bakteriálního kmene, který je nepatogenní pro člověka.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUKA

Vysoká čistota a velmi nízká koncentrace nukleových kyselin a proteinů, stejně jako bakteriální hladina  

endotoxinu  <0,2 EU / ml (výrazně nižší, než jsou limity stanovené podle Evropského lékopisu pro  injekční  

produkty)  poskytují   maximální   snížení   hypersenzitivních   reakcí

Oblast: Obličej.

Frekvence léčby: jednou za 8 až 12 měsíců.

POUZE
DOKTOR
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Meso estetická péče o pleť 
Essenial lotion
Deep cleanser
Hyaluronic peel

Essential cream
Meso lift cream
Meso repair cream
Hyaluronic drops
Smart mix

Eye sorbet
Meso shield 50
HA deep filler

Meso-T mask
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Essential lotion

Základní emulze, je možné přidat 5 až 
10 ml  jakéhokoliv meso roztoku.

Hyaluronic acid.

Popis:

Essential lotion je na bázi kyseliny hyaluronové pro domácí péči o obličej, vlasy a tělo. Je možné přidat 

jakýkoliv  meso produkt (od 5 do 10 ml) pro vytvoření domácí péče, zejména na vlasy, mezi profesionální 

léčbou.

Jak používat?

Výrobek lze aplikovat doma mezi profesionálním ošetřením.

Oblast: Obličej, krk, dekolt, tělo, vlasy.
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Deep cleanser

Odstraňuje make-up a nečistoty před 
odborným ošetřením.

Popis:

Hluboce čisticí prostředek je na bázi tající mikro-emulze a odstraňuje make-up všech typů pleti. Je vyživující 

a hydratační, a je určen pro profesionální ošetření. Může se použít na obličej, oči a rty.

Jak používat?

Výrobek může být použit v kabině nebo doma.  Při domácí péči aplikujte denně na celý obličej a krk.

Oblast: Obličej, krk, dekolt.
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Hyaluronic peel

Chemický a enzymatický peeling k 
přípravě  pokožky na profesionální 
léčbu.

Kyselina hyaluronová , Glukonolakton, 
Enzymy.

Popis:

Abychom zlepšili mikro-jehličkování kůže a elektroporaci, vytvořili jsme tento pre-peel. Odstranění mrtvých 

buněk zlepšuje průnik meso roztoků. Hyaluronový peeling kombinuje glukonolakton a enzymy s kyselinou 

hyaluronovou v gelové formulaci pro synergickou exfoliaci s pomalý usycháním. Polyhydroxykyseliny mají 

značnou molekulovou hmotnost a sestávají z relativně velkých molekul. Výsledkem je, že postupně 

pronikají kůží vrstvu po vrstvě. Mrtvé kožní buňky jsou jemně odstraněny bez podráždění kůže. 

Glukonolakton je také přírodní antioxidant, který je stejně účinný jako vitamin C a vitamin E. Glukonolakton 

blokuje syntézu pro-interleukinu-1, který je zodpovědný za zánět. Schopnost glukonolaktonu přenášet 

molekuly vody hraje také ústřední roli v hydrataci kůže. Když se v kůži dostane do vrstvy zrnité, voda způsobí 

pokles koncentrace vápenatých iontů, které v těle stimulují syntézu lipidů v keratinocytech.

Jak používat?

Produkt naneste vějířovým štětcem, vyhněte se konturám očí. Nechte působit 5 minut a odstraňte  vlhkými 

vatovými tampóny.

Oblast: Obličej, krk, dekolt, ruce.
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Essential cream
Base cream, add 5 ml of meso 

solution or PRP.

45 ml - 1.5 fl.oz.e

Essential cream

Základový krém, přidejte 5 ml meso 
roztoku nebo PRP k vytvoření krému na 
míru.

Popis:

Unikátní základový krém pro přípravu individuálních léčebných roztoků meso nebo PRP. Krém lze 

přizpůsobit v závislosti na indikaci. Technologie esenciálního krému je voda v oleji, vysoce odolný vůči 

elektrolytům. Toto umožňuje snadné přidružení všech meso řešení nebo PRP. Krém je vysoce stabilní s 

bohatou vyživující texturou. Perfektní péče o pleť po mezoterapii nebo mikro-jehličkování kůže.

Jak používat?

Do základního krému postupně přidávejte, za stálého míchání,  5 ml meso roztoku nebo PRP. Míchejte tak 

dlouho, dokud nebude krém rovnoměrný. Krémy obsahující PRP musí být skladovány v chladničce a 

použity do 15 dnů.

Oblast: Obličej, krk, dekolt.
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Meso lift cream
Cross-linked hyaluronic acid, 5 growth 

factors, folic acid, acetyl glutamine.

50 ml - 1.7 fl.oz.e

Meso lift cream

Silný liftingový noční krém pro 
každodenní použití.

Zesíťovaná kyselina hyaluronová, 5 
růstových faktorů, kyselina listová, 
acetyl-glutamin.

Popis:

Ultra-liftingový krém s účinnými látkami získanými z estetické medicíny pro kompletní anti-aging efekt. Ultra 

komfortní textura pro krásnou pleť.

- Kyselina hyaluronová se zesíťovanou vazbou používaná v dermálních výplních pro vyplnění hlubokých

vrásek.

- 5 růstových faktorů (epidermální GF, kyselý fibroblast GF, základní fibroblast GF, inzulín podobný GF1 a

vaskulární endotheliální GF) a kyselina listová, u kterých bylo prokázáno, že jsou účinnější než lidská

placenta při stimulaci růstu buněk včetně fibroblastů, které zvyšují biosyntézu kolagenu. Vrásky se snižují až

na 38% a hydratace kůže se zvyšuje o 50% za 2 týdny.

- Hydracell Q (acetylglutamin) aktivuje biosyntézu kolagenu změnou katabolické dráhy  na anabolickou

dráhu, zvyšuje hladinu draslíku v buňkách zlepšujících buněčnou retenci vody.

Jak používat?

Noční krém aplikujte na odlíčený obličej, krk a dekolt. Množství krému, cca velikost desetníku, naneste po 

kapkách a kruhovými pohyby, směrem nahoru, vmasírujte do kůže. Neaplikujte noční krém na oční víčka.

Oblast: Obličej, krk, dekolt.

všechna práva vyhrazena Fusion Meso 2018



Meso repair cream
5 growth factors, folic acid, acetyl 

glutamine, amino acids,  peptides, ATP.

50 ml - 1.7 fl.oz.e

Meso repair cream

Zklidňující noční krém  pro obnovu 
pokožky.

5 růstových faktorů, kyselina listová, 
acetylglutamin, aminokyseliny, peptidy 
a ATP.

Popis:

Uklidňující a opravný krém s účinnými látkami odvozenými z estetické medicíny pro kompletní anti-aging 

efekt. Bohatá textura pro krásný povrch pleti.

- 5 růstových faktorů (epidermální GF, kyselý fibroblast GF, základní fibroblast GF, inzulínu podobný GF1,

vaskulární endotheliální GF) a kyselina listová, u kterých bylo prokázáno, že jsou účinnější než lidská

placenta při stimulaci růstu buněk včetně fibroblastů, které zvyšují biosyntézu kolagenu. Vrásky se snižují až

na 38% a hydratace kůže se zvyšuje o 50% za 2 týdny.

- Hydracell Q (acetylglutamin) aktivuje biosyntézu kolagenu změnou katabolické dráhy na anabolickou

dráhu, zvyšuje hladinu draslíku v buňkách zlepšujících buněčnou retenci vody.

- Unirepair T43 je bohatý komplex aminokyselin: acetyl tyrosin a prolin, oba známé pro své redoxové

vlastnosti; hydrolyzované rostlinné bílkoviny (bohaté na posilovače energie, jako je glutamin a kyselina

glutamová) a ATP jako posilovač energie. Unirepair T43 urychluje opravu poškození DNA indukovaného UV

zářením před a post ošetření, snižuje zánět a zčervenání pokožky tím, že poskytuje aminokyseliny, které jsou

prekurzory opravujících enzymů DNA, a které mají přímou aktivitu v redoxu DNA.

Poškození DNA po UVB zářením se po 5 hodinách sníží až o 50%.

Snížení erytému až o 37%  po 24 hodinách a až 52% po 48 hodinách.

Jak používat?

Noční krém aplikujte na odlíčený obličej, krk a dekolt. Množství krému, cca velikost desetníku, naneste po 

kapkách a kruhovými pohyby, směrem nahoru, vmasírujte do kůže. Neaplikujte noční krém na oční víčka.

Oblast: Obličej, krk, dekolt.
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Hyaluronic drops
Water-drop technology, ultra low 

molecular weight hyaluronic acid.

50 ml - 1.7 fl.oz.e

Hyaluronic drops

Hluboký hydratační noční krém s 
technologií vodních kapek.

Kyselina hyaluronová s velmi nízkou 
molekulovou hmotností.

Popis:

Osvěžující krém s účinnými látkami odvozenými z estetické medicíny pro kompletní anti-aging efekt. 

Bohatá textura pro krásný povrch pleti. 

Hluboký hydratační krém s technologií vodních kapek. Osvěžující krém s účinnými látkami odvozenými z 

estetické medicíny pro kompletní účinek proti stárnutí. Svěží a jedinečná textura pro matný povrch pleti. 

Tento krém, voda v oleji, obsahuje kyselinu hyaluronovou s velmi nízkou molekulovou hmotností, poskytuje 

extrémní hydrataci. Exkluzivní vodní kapky, okamžitě snižují jemné linky a kypří kůži. Neuvěřitelný hydratační 

krém s hyaluronovými kapkami je speciálně určeny pro mastnou a kombinovanou pleť. Po nanesení na 

pokožku uvolní krém kapky kyseliny hyaluronové.

Jak používat?

Noční krém aplikujte na odlíčený obličej, krk a dekolt. Množství krému, cca velikost desetníku, naneste po 

kapkách a kruhovými pohyby, směrem nahoru, vmasírujte do kůže. Neaplikujte noční krém na oční víčka.

Oblast: Obličej, krk, dekolt.
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Smart mix

Mikro-emulze k přípravě sterilních 
krémů.

Přírodní emulgátor.

Popis:

Smart mix je exkluzivní koncept od firmy FUSION MESO pro vytváření osobních sterilních krémů, sér nebo 

masek z jakéhokoli meso roztoku. Smart mix   je  patentovaný  sterilní  produkt,  který obsahuje  pleť  

vyhlazující,  změkčující a zvláčňující  100 % přírodní rostlinný  emulgátor. Skutečné a profesionální řešení pro 

post-lékařské ošetření bez rizika infekce.

Jak používat?

Produkty mohou být aplikovány po mikro-jehličkování nebo po elektroporaci.

Oblast: Obličej, krk, dekolt, roce, vlasy.

1 ml extraktu
Smart Mix 

do jedné injekční
stříkačky

2 ml extraktu
F-HA 

do druhé injekční
stříkačky

Připojte stříkačky na konektor luer-lok
a smíchejte oba produkty dohromady a vytvořte krém.

0,5 ml extraktu
další Meso solution (XFC, LIFT+ FACE) 

do jiné injekční
stříkačky

Připojte stříkačku s konektorem luer-lok 
a smíchejte do krému.

1 2

3 4
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Eye sorbet

Osvěžující oční krém pro snížení váčků, 
tmavých kruhů a vrásek.

Zesítěná kyselina hyaluronové, 5 
růstových faktorů, kyselina listová, 
acetyl glutamin.

Popis:

Ultra-osvěžující oční krém s účinnými látkami odvozenými z estetické medicíny pro kompletní anti-aging 

efekt. Překvapivá textura, která v minutě vymaže vrásky.

- Kyselina hyaluronová se zesíťovanou vazbou používaná v dermálních výplních pro vyplnění hlubokých

vrásek.

- 5 růstových faktorů (epidermální GF, kyselý fibroblast GF, základní fibroblast GF, inzulín podobný GF1 a

vaskulární endotheliální GF) a kyselina listová, u kterých bylo prokázáno, že jsou účinnější než lidská

placenta při stimulaci růstu buněk včetně fibroblastů, které zvyšují biosyntézu kolagenu. Vrásky se snižují až

na 38% a hydratace kůže se zvyšuje o 50% za 2 týdny.

- Hydracell Q (acetylglutamin) aktivuje biosyntézu kolagenu změnou katabolické dráhy na anabolickou

dráhu (syntéza sloučenin, spotřebovávají energii vzniklou při katabolických reakcích v buňkách

zlepšujících buněčnou retenci vody.

Jak používat?

Oční krém aplikujte na odlíčenou oční oblast. Naneste krém na konturu očí a kruhovými pohyby, směrem 

nahoru, vmasírujte do kůže.

Oblast: Oční kontury.
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Meso shield 50

Vysoce efektivní každodenní ochrana 
s ultra lehkou texturou.

SPF50

Popis:

Překvapující lehká textura pro maximální ochranu proti UVA / UVB. Je koncipován v pohodlném airless 

systému, který lze nosit po celý den. Toto ochranné denní nošení je novinkou. Formulace vytváří na 

pokožce dlouhotrvající film odolný vůči pocení, zamezuje pronikání opalovacích krémů do kůže. Poskytuje 

základ pod make-up. Neštípe v očích a vyhovuje i té nejcitlivější pokožce.

Jak používat?

Denní krém aplikujte na odlíčený obličej, krk a dekolt. Množství krému, cca velikost desetníku, naneste po 

kapkách a kruhovými pohyby, směrem nahoru, vmasírujte do kůže. Neaplikujte noční krém na oční víčka.

Oblast: Obličej, krk, dekolt.
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HA deep filler

Lokální výplň hlubokých vrásek. 

Zesíťovaná kyselina hyaluronová.
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Popis:

Topická dermální výplň s účinnými látkami odvozenými z estetické medicíny pro kompletní účinek proti 

vráskám. Přepychová ultra komfortní textura pro krásnou pleť.

- Zesíťovaná kyselina hyaluronová používaná v dermálních výplních pro vyplnění hlubokých vrásek.

Jak používat?

Sérum aplikujte na odlíčený obličej. Sérum, cca velikost desetníku, naneste po kapkách přímo do vrásek a 

kruhovými pohyby, směrem nahoru, vmasírujte do kůže.  

Oblast: Obličej, krk, dekolt.



Meso-T mask

Celulózní maska pro vytvoření sterilní 
masky.

Popis:

MESO-T  maska  je  slisovaná  celulózní  maska. Aktivována  je  těsně před aplikací přidáním 15 až 25 ml 

sterilního fyziologického roztoku a 1 až 2 ml meso roztoku. Ideální  řešení  pro  následné  post  lékařské  

ošetření.  Maska neobsahuje žádné konzervační  látky  ani  chemikálie.  Maska  může  být  přizpůsobena  

na  míru  po každé léčbě  jednoduchou aktivací požadovaným meso roztokem. Maska poskytuje extrémní 

osvěžující účinek a zklidnění pokožky.

Jak používat?

Produkt může být aplikovány po meso, mikro-jehličkování  nebo po elektroporaci.

Oblast: Obličej, krk, dekolt, tělo.
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