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Συστατικά Μεσοθεραπείας
Δράση & Συνδυασμοί

COCTAIL VIALS

MESOTHERAPY AMPULES

PEELS

TOPIC AMPULES

SKIN MICRO-NEEDLING
ΑΝΑ∆ΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ
Η τεχνική Skin Micro-Needling αποτελεί τον πλέον φυσικό τρόπο ανάκτησης νεανικής εµφάνισης,
χωρίς την χρήση χηµικών, lasers, ή χειρουργείου. Συνδυάζεται µε τις περισσότερες επαγγελµατικές
θεραπείες (προϊόντα και µηχανήµατα) και µεγιστοποιεί τα αποτελέσµατά τους.

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SKIN MICRO-NEEDLING
Η θεραπεία Skin Micro-Needling βασίζεται στον απευθείας µηχανικό ερεθισµό του χορίου και στην άµεση και έντονη διέγερση
των ινοβλαστών, µε αποτέλεσµα τη θεαµατική αύξηση της παραγωγής νέου κολλαγόνου (C.I.T Collagen Induction Therapy).
Η δηµιουργία µικρονυγµών στο δέρµα αυξάνει θεαµατικά τη διείσδυση των προϊόντων και ουσιών που ακολουθούν τη χρήση του,
δίνοντας µια νέα διάσταση στις υπάρχουσες µέχρι τώρα θεραπείες.

ΤΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ SKIN MICRO-NEEDLING
•
•
•
•
•
•
•
•

Σηµαντική αύξηση του κολλαγόνου και του πάχους του δέρµατος
Αύξηση της σφριγηλότητας και της ελαστικότητας του δέρµατος
Εξάλειψη των λεπτών γραµµών & µείωση των βαθιών ρυτίδων
Εξάλειψη των δυσχρωµιών
Λείανση των ουλών από ακµή και των µετατραυµατικών ουλών
Εξοµάλυνση των ραγάδων
Αντιµετώπιση της κυτταρίτιδας σε συνδυασµό µε λιποτροπικούς παράγοντες
Θεαµατική αύξηση (έως 2.000%) στη διείσδυση προϊόντων λόγω των µικρονυγµών

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ SKIN MICRO-NEEDLING
•
•
•
•
•
•
•
•

Μηδενικές παρενέργειες (ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες)
Πολύ µικρή περίοδος επούλωσης (ώρες)
∆εν προκαλείται καµία βλάβη στην επιδερµίδα
∆εν προκαλείται φωτοευαισθησία
∆εν προκαλείται αλλεργία
∆εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό συνεδριών
∆εν υπάρχει περιορισµός στον φωτότυπο δέρµατος (Fitzpatrick I-VI)
∆εν υπάρχει περιορισµός στην ποιότητα του δέρµατος (λεπτό ή ανθεκτικό)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ NEEDLING & COCTAILS
ΣΤΑ∆ΙΟ

ΠΡΟΪΟΝ

Ντεµακιγιάζ /
Καθαρισµός
προσώπου

Γαλάκτωµα ή αφρίζον Καθαρίζετε το πρόσωπο σχολαστικά, αφαιρώντας τους ρύπους και το µακιγιάζ
καθαριστικό
από την υπό θεραπεία περιοχή

Απολέπιση

Sali cyclic 10%

Εφαρµόζετε 2 ml του προϊόντος στη υπό θεραπεία περιοχή και αφήνετε για δέκα λεπτά

Αντιγήρανση ή
Αποχρωµατισµός

Fusion antiaging /
Fusion whitening

Εφαρµόζετε το υλικό στην υπό θεραπεία περιοχή µε ταυτόχρονο needling µε roller
ή dermastamp. Συνολική προτεινόµενη ποσότητα για πρόσωπο, λαιµό & ντεκολτέ 2.5ml.

Μάσκα

Moisturizing mask

Εφαρµόζετε την κρεµοµάσκα στην υπό θεραπεία περιοχή και αφαιρείτε µε δροσερό
νερό µετά από 20 λεπτά

Αναδόµηση /
Ανάπλαση

Μusk rose oil

Εφαρµόζετε το περιεχόµενο της αµπούλας µε µάλαξη στην υπό θεραπεία περιοχή µέχρι
να απορροφηθεί

Προστασία /
Ενυδάτωση

Αντιηλιακό προϊόν
SPF 50 / PA+++
µε υαλουρονικό οξύ

Εφαρµόζετε το αντιηλιακό προϊόν, καλύπτοντας την υπο θεραπεία περιοχή

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

* Ειδικές επισηµάνσεις
• ∆ιάρκεια θεραπείας / 40 λεπτά
• Κόστος θεραπείας / 8.90 €
• Συχνότητα / 1 εφαρµογή ανά εβδοµάδα
• Εντατική αγωγή / 4-6 εφαρµογές
• Προαιρετικά 20 λεπτά πριν την εφαρµογή τοποθέτηση roller emulsion
• Προαιρετικά προτείνετε στον πελάτη σας τη χρήση Μusk rose oil ή Proteoglycans στο σπίτι για δυο µέρες µετά την εφαρµογή

COCTAIL VIALS
COCTAILS

ΣΥΝΘΕΣΗ

FUSION
ANTI-AGING

•
•
•
•
•

DEXPANTHENOL, ενυδάτωση, αντιοξειδωτική δράση
DMAE, σύσφιξη, αντιγήρανση
ORGANIC SILICION, ενυδάτωση, αναδόµηση
CENTELLA ASIATICA, ανανέωση
HYALURONIC ACID, ενυδάτωση, αντιγήρανση

•
•
•
•

Ενυδάτωση
Ελαστικότητα
Αναδόµηση δέρµατος
Αντιοξειδωτική δράση

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
•
•
•
•

Χαλάρωση
Θαµπό δέρµα
Ρυτίδες & λεπτές γραµµές
Ρυτίδες έκφρασης

Ο∆ΗΓΙΕΣ
• Βάθος έγχυσης: 0,5mm - 3mm
• Απόσταση µεταξύ σηµείων έκχυσης: 1cm
• ∆όση ανά έκχυση: 0,1cc - 0,2cc
• Τεχνικής µεσοθεραπείας - Nappage or Point by Point
ΣΥΝΘΕΣΗ

FUSION
WHITENING

∆ΡΑΣΗ

GATULINE WITHENING, σύµπλεγµα κοζικού
& λακτικού οξέος µε:
• Glycyrrhiza Glabra (Licorice), αντιφλεγµονώδης
δράση, αποχρωµατίζει τα σηµάδια ακµής και τις
γεροντικές κηλίδες
• Aspergillus Ferment (εκχύλισµα µανιταριών),
αναστέλλει τη δράση της τυροσινάσης,
ρυθµίζοντας τη µελανογένεση

• Συχνότητα συνεδριών: 1ανά εβδοµάδα
• Πακέτο θεραπειών: 4 συνεδρίες
• Συντήρηση: κάθε 3-4 µήνες
∆ΡΑΣΗ
• Λευκαντική δράση
• Αναστέλλει τη δράση
της τυροσινάσης
• Προάγει την κυτταρική
ανανέωση
• Ελαχιστοποιεί τις
δυσχρωµίες
• Βελτιώνει τις λεπτές
γραµµές & ρυτίδες

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ

•
•
•
•

∆υσχρωµίες
Φωτογήρανση
Σηµάδια ακµής
Ουλές

Ο∆ΗΓΙΕΣ
• Βάθος έγχυσης: 0,5mm - 3mm
• Απόσταση µεταξύ σηµείων έκχυσης: 1cm
• ∆όση ανά έκχυση: 0,1cc - 0,2cc
• Τεχνική µεσοθεραπείας - Nappage or Point by Point
ΣΥΝΘΕΣΗ
•
•
•
•
FUSION
CELLULITE

L-CARNITINE, λιποδιαλυτικό
PHOSPHATIDYLCHOLINE, λιποδιαλυτικό
SODIUM DEOXYCHOLATE, διασπά το λίπος
TROXERUTIN, φλαβονοειδές, βελτιώνει
τη µικροκυκλοφορία, αντιφλεγµονώδες
• TAURINE, αντιοξειδωτικό, συσφιγκτικό
• ZINC, αντιοξειδωτικό, αναδοµητικό

• Συχνότητα συνεδριών: 1ανά εβδοµάδα
• Πακέτο θεραπειών: 4 συνεδρίες
• Συντήρηση: κάθε 3-4 µήνες

∆ΡΑΣΗ

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ

• Βελτιώνει την όψη
φλοιού πορτοκαλιού
• Κυτταρίτιδα
• Μειώνει το τοπικό πάχος
• Τοπικό πάχος σε κοιλιά,
• Βελτιώνει το µεταβολισµό
µέση, γλουτούς, µηρούς,
• Βελτιώνει τη µικρογόνατα
κυκλοφορία
• Αποτοξινώνει

Ο∆ΗΓΙΕΣ
•
•
•
•

Βάθος έγχυσης: 6mm - 13mm
Απόσταση µεταξύ σηµείων έκχυσης: 2 - 10mm
∆όση ανά σηµείο έκχυσης: 0,2cc - 0,5cc
Τεχνική µεσοθεραπείας - Point by Point
ΣΥΝΘΕΣΗ

FUSION
HAIR

• TRICHOGEN, σύµπλεγµα εκχυλισµάτων zinc, ginkgo
biloba, salvia extract, kigelia africana, βελτιώνει
τη µικροκυκλοφορία & µπλοκάρει το ένζυµο 5-Alpha
Reductase & την DHT
• SEBARYL, σύµπλεγµα zinc, amino-acids, sulfurated
peptides & vitamin Β, ρυθµίζει την έκκριση σµήγµατος
• GINSENG, ανανεώνει τα δερµατικά κύτταρα
• ARGININE, θρέφει το βολβό & αναδοµεί το στέλεχος
της τρίχας
• CHESTNUT EXTRACT OF INDIA, αγγειοσυστολή
• PANTHENOL, λιπαίνει τα τριχοθυλάκια & θρέφει
το βολβό
• BIOTIN, αντισµηγµατορροϊκή βιταµίνη

• Συχνότητα συνεδριών: κάθε 2 εβδοµάδες
• Πακέτο θεραπειών: 5 - 10 συνεδρίες
• Συντήρηση: κάθε 3 - 4 µήνες

∆ΡΑΣΗ

• Οµαλοποιεί την απώλεια
µαλλιών
• Αυξάνει την ανάπτυξη
τριχοφυΐας
• ∆υναµώνει το στέλεχος
• Θρέφει το τριχωτό

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ

• Απώλεια µαλλιών
• Σµηγµατορροϊκή
δερµατίτιδα
• Ξηρό δέρµα
• Πρόωρη απώλεια
χρώµατος

Ο∆ΗΓΙΕΣ
•
•
•
•

Βάθος έγχυσης: 1mm - 4mm
Απόσταση µεταξύ σηµείων έκχυσης: 1cm - 2 cm
∆όση ανά έκχυση: 0,1cc - 0,2cc
Τεχνική µεσοθεραπείας - Nappage or Point by Point

• Συχνότητα συνεδριών: 1 ανά εβδοµάδα
• Πακέτο θεραπειών: 4 συνεδρίες
• Συντήρηση: κάθε 4 - 6 εβδοµάδες

MESOTHERAPY AMPULES
ΟΝΟΜΑ

ΣΥΣΤΑΣΗ

Prof .
OLIGOELEMENTS

Κοβάλτιο 0.005%,
Θρεπτικά συστατικά, έχει ισχυρή αντιοξειδωτική & επουλωτική δράση, ενεργοποίηση
ψευδάργυρος 0.005%,
της σύνθεσης κολλαγόνου & ελαστίνης, ενίσχυση του αµυντικού συστήµατος του δέρµατος
νικέλιο 0.005%

Prof. ORGANIC
SILICON

Methylsilanol
Συγκρατεί την υγρασία στην επιδερµίδα, συσφίγγει & τονώνει το δέρµα, προλαµβάνει
Mannuronate
την πρόωρη γήρανση, οµαλοποιεί τον κυτταρικό µεταβολισµό, βελτιώνει την κυτταρίτιδα,
(οργανικό παράγωγο
έχει αποτοξινωτική δράση
φυκιών) 0.05%

Prof. MELILOTUS

Melilotus Ofiicinalis
0.05%,
Ρουτίνη 2.5%

∆ΡΑΣΗ

Φυτά εµπλουτισµένα σε κουµαρίνη & φλαβονοειδή. Ενισχύουν τα τοιχώµατα των αγγείων,
έχουν αντιφλεγµονώδη και αντιοξειδωτική δράση, ανακουφίζουν τα πρησµένα πόδια,
προστατεύουν τα αγγεία, τονώνουν τη µικροκυκλοφορία.

Sodium Chloride
Prof.
(χλωριούχο νάτριο)
SERUM SOLUTION
0.9%

Συµβάλλει στην αποσυµφόρηση, αντιµετώπιση κατακράτησης υγρών, ενισχύει τη
µεταφορά θρεπτικών ουσιών & αποβλήτων, ρυθµίζει το ισοζύγιο ύδατος & ηλεκτρολυτών.

Prof. ARTICHOKE

Cynara Scolymus 2%

Αυξάνει το µεταβολισµό των λιπιδίων, αποτοξινώνει το ήπαρ, είναι διουρητικό, καθώς
τονώνει τη λεµφική παροχή, ρυθµίζει τη λιπόλυση, συµβάλλει στην αποβολή λίπους.

Prof. GINGKO
BILOBA

Gingko Biloba 4%

Ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, βελτιώνει τη µικροκυκλοφορία, αποκαθιστά τις φθορές που
έχουν προκληθεί από τον ήλιο, αυξάνει τη σύνθεση κολλαγόνου, βελτιώνει τα οιδήµατα
& την κυτταρίτιδα.

Prof. L-CARNITINE Carnitine 20%

Αµινοξύ που συµβάλλει στο µεταβολισµό του λίπους, αυξάνει τη λιπόλυση & ενισχύει
το µυϊκό ιστό. Επαναφέρει τη φυσιολογική λειτουργία του χορίου, αναδοµεί τα κύτταρα,
αποτοξινώνει & συµβάλλει στον καταβολισµό των λιπιδίων.

Prof. ASIAN
CENTELLA

Asian Centella
0.5%

Ενεργοποιεί τη σύνθεση κολλαγόνου & ελαστίνης, ενισχύει τον τόνο και την ελαστικότητα
των τοιχωµάτων των τριχοειδών, έχει ισχυρή επουλωτική δράση, µειώνει την κατακράτηση
υγρών, βελτιώνει την όψη φλοιού πορτοκαλιού, βελτιώνει τη µικροκυκλοφορία.

Prof. BIOTINA
HIDRIXIN

Vit. H
ή Vit. B7 0.1%

Συµβάλλει στο µεταβολισµό των λιπιδίων & των αµινοξέων, ρυθµίζει την παραγωγή
σµήγµατος & δρα θεραπευτικά στην αλωπεκία, την τριχόπτωση & την αλλοίωση του χρώµατος του τριχωτού, ενώ ενισχύει την αναδόµηση του ιστού & την ανανέωση των κυττάρων.

Caffeine10%

Αυξάνει τον µεταβολισµό των λιπιδίων και την αποβολή του λίπους. Προάγει τη διαδικασία
υδρόλυσης των τριγλυκεριδίων σε βασικά λιπαρά οξέα & γλυκερόλη, διεγείρει τη µικροκυκλοφορία, έχει διουρητική δράση. Βελτιώνει την όψη φλοιού πορτοκαλιού, βοηθά στην
αποβολή νερού, βελτιώνει την κατακράτηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ ∆ΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΝΩ ΤΟΥ 1cc. Ανεπιθύµητες αντιδράσεις - Μώλωπες

Prof. CAFFEINE

Vit. B6 0.2%,
Prof. CELLESTABYL ATP 0.1%,
Niacin 0.1%

Vit. B6, ενεργοποιεί το µεταβολισµό & τη λιπόλυση, συµβάλλει στην αποβολή νερού
& λίπους, Vit. B3 (Niacin), έχει αντιοξειδωτική δράση, Disodium ATP, ενεργειακό ένζυµο
που ρυθµίζει την αντλία νατρίου, καλίου, αυξάνει την διαπερατότητα της κυτταρικής
µεµβράνης & την αποβολή λίπους

Prof.
PHOSPHATIDYLCHOLINE

Φωσφολιπίδιο, εκχύλισµα λεκιθίνης σόγιας, απαντάται στις κυτταρικές µεµβράνες,
συµβάλλει στην κυτταρική επικοινωνία, τη λιπόλυση & τον κυτταρικό µεταβολισµό
Ανεπιθύµητες αντιδράσεις – οίδηµα, ερυθρότητα, µώλωπες

(PPC) 5%

Prof. HYALURONIHyaluronidase
DASE

Συµβάλλει στη διάσπαση των σέπτα στην οιδηµατώδη & λιπώδη κυτταρίτιδα.
Αραιώστε µε Serum Solution ή Artichoke, ιδανικό για την αφαίρεση του ενέσιµου
υαλουρονικού σε περίπτωση κακής χρήσης µέσω αύξησης της αποβολής – απορρόφησής
του. ∆εν µπορεί να αναµιχθεί µε - Organic Silicium – Meliloto - Ginkgo Biloba
Προάγει τη δηµιουργία νέων κυττάρων, ισχυρό αντιοξειδωτικό, ιδανικό για ουλές,
καπνιστές & δέρµα σε φάση στρες
Παράγοντας σκλήρυνσης που συρρικνώνει τις διεσταλµένες φλέβες, ιδανικό για ξηρό
& ευαίσθητο δέρµα, ιδανικό µετά από peel & για ραβδώσεις και ευρυαγγείες

Prof. DNA GEL

Sodium DNA 2.5%

Prof.
VENOLAURETH

Laureth-9 0.5%

Prof.
DEXPANTENOL

Panthenol
ή Vit. B5 20%

Προβιταµίνη B5, µε ισχυρή ενυδατική δράση, ελαχιστοποιεί τη διαδερµική απώλεια
νερού, διατηρεί την ελαστικότητα & σφριγηλότητα του δέρµατος. Λιπαίνει τα τριχοθυλάκια,
ενεργοποιεί τους ινοβλάστες, έχει αντιφλεγµονώδη & καλµαντική δράση, ιδανικό για
επούλωση, µέλασµα και ανανέωση δέρµατος

Prof. VITAMIN A

Retinyl Palmitate
0.0001%

Λιποδιαλυτή βιταµίνη, προάγει την κυτταρική ανανέωση, προάγει τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό, ενεργοποιεί τη σύνθεση κολλαγόνου, ιδανικό για ακµή, αντιγήρανση & ψωρίαση

Prof. VITAMIN C

Ascorbic acid 20%

Ισχυρό υδατοδιαλυτό αντιοξειδωτικό, προάγει τη σύνθετη κολλαγόνου & επουλώνει.
Προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, αναστρέφει τα σηµάδια φωτογήρανσης.
Ρυθµίζει τη σύνθεση µελανίνης & περιορίζει τις δυσχρωµίες

Prof. COLLAGEN
PYRUVATE

Απαραίτητο για τη σύνθεση αµινοξέων, αυξάνει τα ενεργειακά αποθέµατα που
Πυρουβικό οξύ 0.8% χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη του µυϊκού ιστού, διεγείρει τη σύνθεση κολλαγόνου
& επαναφέρει την ελαστικότητα, ενώ ενυδατώνει

Prof. CHONDROIProteoglycans 1%
TIN MESOPLUS

Φυσικό συστατικό του συνδετικού ιστού, συµβάλλει στην αναδόµηση των ιστών,
ενυδατώνει, αναδοµεί & επαναφέρει την ελαστικότητα, ενισχύει την άµυνα του δέρµατος

ΟΝΟΜΑ

ΣΥΣΤΑΣΗ

∆ΡΑΣΗ

Βιοµιµητικός πολυσακχαρίτης, δεσµεύει νερό 1000 φορές το βάρος του, ενυδατώνει
Prof. HYALURONIC Sodium Hyaluronate
άµεσα & µακροπρόθεσµα, επαναφέρει την ελαστικότητα, τη σφριγηλότητα
ACID
3,5%
& την απαλότητα στο δέρµα
DimethylaminoEthanol Ενεργοποιεί την ακετυλοχολίνη (νευροδιαβιβαστής), ισχυρή αντιοξειδωτική & συσφικτική
Prof. DMAE 3%
3%
δράση, επαναφέρει την ελαστικότητα, ενισχύει την άµυνα του δέρµατος

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΩΠΟ
ΡΥΤΙ∆ΕΣ – ΧΑΛΑΡΩΣΗ – ΘΑΜΠΟ ∆ΕΡΜΑ – ΑΝΑ∆ΟΜΗΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Αντιγήρανση Ρυτίδες

•
•
•
•
•

Prof
Prof
Prof
Prof
Prof

Organic Silicon - 1cc
Collagen Pyruvate - 1cc
DNA - 1cc
Oligolements - 1cc
DMAE 3% - 2cc

Αναµετάλλωση - Mesoglow

• Prof Organic Silicon - 2cc
• Prof DNA or Prof Hyaluronic acid - 2cc
• Prof Oligolements - 2c

Αντιγήρανση - Mesolift

•
•
•
•

Prof
Prof
Prof
Prof

Organic Silicon - 2cc
Collagen Regenerative - 1cc
DMAE 3% - 2cc
Hyaluronic acid - 2cc

•
•
•
•
•
•
•

Βάθος έγχυσης: 0,5mm - 3mm
Απόσταση µεταξύ σηµείων έκχυσης:1cm
∆όση ανά έκχυση: 0,1cc - 0,2cc
Τεχνικής µεσοθεραπείας - Nappage or Point by Point
Συχνότητα συνεδριών: 1 ανά εβδοµάδα
Πακέτο θεραπειών: 4 συνεδρίες
Συντήρηση: κάθε 3-4 µήνες

•
•
•
•
•
•
•

Βάθος έγχυσης: 1mm - 4mm
Απόσταση µεταξύ σηµείων έκχυσης: 1cm - 2cm
∆όση ανά έκχυση: 0.1cc - 0.2cc
Τεχνικής µεσοθεραπείας - Nappage or Point by Point
Συχνότητα συνεδριών: 1 ανά εβδοµάδα
Πακέτο θεραπειών: 4 συνεδρίες
Συντήρηση: κάθε 4 - 6 εβδοµάδες

ΑΛΩΠΕΚΙΑ – ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ
Ανδρογενής αλωπεκία

• Prof Ginkgo Biloba - 1cc
• Prof Organic Silicum - 1cc
• Finasteride - 1cc

Τριχόπτωση - Αναζωογόνηση

• Prof Gingko Biloba - 1cc
• Prof Biotin Hidrixin - 1cc
• Prof Dexpantenol - 1cc

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΣΩΜΑ
ΡΥΤΙ∆ΕΣ – ΧΑΛΑΡΩΣΗ – ΘΑΜΠΟ ∆ΕΡΜΑ – ΑΝΑ∆ΟΜΗΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Εντοπισµένη κυτταρίτιδα

•
•
•
•

Prof
Prof
Prof
Prof

Organic Silicon - 2cc
Cellestabyl - 2cc
L- Carnitina - 2cc
Caffeina - 1cc

Κυτταρίτιδα

•
•
•
•

Prof
Prof
Prof
Prof

Organic Silicium - 2cc
Meliloto - 2cc
Artichoke - 2cc
L- Carnitine - 2cc

Λιπόλυση - 1ο στάδιο

• Prof Hyaluronidase - 1 vial
• Prof Artichoke - 10 cc

Λιπόλυση - 2ο στάδιο

• Prof Phosphatidylcholine - 2cc
• Prof L- Carnitine - 3cc
• Prof Artichoke - 3cc

•
•
•
•
•
•
•

Βάθος έγχυσης: 6mm - 13mm
Απόσταση µεταξύ σηµείων έκχυσης: 2 - 10mm
∆όση ανά σηµείο έκχυσης: 0.2cc - 0.5cc
Τεχνική µεσοθεραπείας - Point by Point
Συχνότητα συνεδριών: κάθε 2 εβδοµάδες
Πακέτο θεραπειών: 5 - 10 συνεδρίες
Συντήρηση: κάθε 3 - 4 µήνες

ΑΛΩΠΕΚΙΑ – ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ

Σύσφιξη

•
•
•
•

Prof
Prof
Prof
Prof

Organic Silicon - 2cc
DMAE 3% - 2cc
Oligolements - 2cc
L- Carnitine - 2cc

Ραβδώσεις

•
•
•
•

Prof
Prof
Prof
Prof

Organic Silicon - 2cc
DMAE 3% - 2cc
Vit. C - 1cc
Hyaluronic acid - 2cc

•
•
•
•

Βάθος έγχυσης: 2mm - 4mm
Απόσταση µεταξύ σηµείων έκχυσης: 1cm
∆όση ανά έκχυση: 0.1cc - 0.2cc
Τεχνική µεσοθεραπείας - Papule, Nappage
or Point by Point
• Συχνότητα συνεδριών: κάθε 2 εβδοµάδες
• Πακέτο θεραπειών: 5 - 10 συνεδρίες
• Συντήρηση: κάθε 1 - 2 µήνες

PEELS

PEELS
∆ΡΑΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ

ΒΑΘΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

pH

SALICYLIC 10%

•
•
•
•

Ακµή
Μαύρα στίγµατα
Φαγέσωρες
Λιπαρό δέρµα

1 – 5 λεπτά

4 – 6 συνεδρίες
1 ανά εβδοµάδα

Επιφανειακό

3.5

SALICYLIC 20%

•
•
•
•

Ακµή
Μαύρα στίγµατα
Φαγέσωρες
Λιπαρό δέρµα

Max 1 λεπτό

4 – 6 συνεδρίες
1 ανά 21 µέρες

Επιφανειακό

2

LACTIC 45%

•
•
•
•
•

Ξηρό δέρµα
Αφυδατωµένο δέρµα
Ευαίσθητο δέρµα
Επιφανειακές, µεσαίες ρυτίδες
Αποχρωµατισµός

1 – 5 λεπτά

4 – 6 συνεδρίες
1 ανά 21 µέρες

Μεσαίο

2

MANDELIC 45%

•
•
•
•
•

Λιπαρό δέρµα
Ακµή
Σηµάδια ακµής
Πανάδες
Ρυτίδες

1 – 5 λεπτά

4 – 6 συνεδρίες
1 ανά 21 µέρες

Βαθύ

2

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ PEELS
ΣΤΑ∆ΙΟ

ΠΡΟΪΟΝ

Ντεµακιγιάζ /
Καθαρισµός
προσώπου

Γαλάκτωµα ή αφρίζον Καθαρίζετε το πρόσωπο σχολαστικά, αφαιρώντας τους ρύπους και το µακιγιάζ
καθαριστικό
από την υπό θεραπεία περιοχή

Απολέπιση

Sali cyclic 10%

Εφαρµόζετε 2 ml του προϊόντος στην υπό θεραπεία περιοχή και αφήνετε για δέκα
λεπτά. Αφαιρείτε µε νερό

Εφαρµογή peel

Salicylic 20%,
Lactic 45% ,
Mandelic 45%

Εφαρµόζετε 2 ml υλικού στην υπό θεραπεία περιοχή και αφήνετε τον προτεινόµενο χρόνο
ανάλογα µε τον πίνακα οδηγιών

Εξουδετέρωση

Προϊόν
εξουδετέρωσης

Ψεκάστε σε όλη την περιοχή και αφού εξουδετερώσετε, αφαιρέστε µε νερό

Μάσκα

Moisturizing mask

Εφαρµόζετε την κρεµοµάσκα στην υπό θεραπεία περιοχή και αφαιρείτε µε δροσερό
νερό µετά από 20 λεπτά

Αναδόµηση /
Ανάπλαση

Μusk rose oil

Εφαρµόζετε το περιεχόµενο της αµπούλας µε µάλαξη στην υπό θεραπεία περιοχή
µέχρι να απορροφηθεί

Προστασία /
Ενυδάτωση

Αντιηλιακό προϊόν
SPF 50 / PA+++
µε υαλουρονικό οξύ

Εφαρµόζετε το αντιηλιακό προϊόν, καλύπτοντας την υπό θεραπεία περιοχή

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

TOPIC AMPULES
Καλλυντικές αµπούλες για χρήση µετά από εφαρµογές µεσοθεραπείας (needling), peels, µικροδερµοαπόξεση για επαναφορά
και αποκατάσταση του ερθισµένου δέρµατος.
ΑΜΠΟΥΛΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ

∆ΡΑΣΗ

GLYCOLIC ACID
+ VITAMIN E + F

Γλυκολικό οξύ 10%
+ Βιταµίνη E
+ Βιταµίνη F

•
•
•
•
•

Ανανέωση δέρµατος
Αποµάκρυνση νεκρών κυττάρων
Επαναφορά λάµψης & φωτεινότητας
Επαναφορά υγρασίας & ελαστικότητας
Για όλους τους τύπους δέρµατος

MUSK ROSE OIL 100%

Rosa Mochata

•
•
•
•
•

Ενεργοποιεί την κυτταρική ανανέωση
Ελαχιστοποιεί τις ραβδώσεις και τις ουλές
Αναδοµητική & ενυδατική δράση (πλούσιο σε βασικά λιπαρά οξέα)
Ισχυρή επουλωτική δράση
∆εν ενδείκνυται για λιπαρό δέρµα

PROTEOGLYCANS

Proteins

• Προάγει τη σύνθεση κολλαγόνου
• Επαναφέρει την απαλότητα, την ελαστικότητα & τη λάµψη
• Προλαµβάνει την εµφάνιση λεπτών γραµµών & ρυτίδων

ANTI-AGING FLASH

Κολλαγόνο
+ Mimusa Tenuifila
+ Βιταµίνη C
+ Βιταµίνη F

• ∆ίνει άµεσο αποτέλεσµα “lift”
• Τροφοδοτεί το δέρµα µε ενέργεια

Argan oil

•
•
•
•
•
•

ARGAN OIL 100%

Περιλαµβάνει ελαϊκό, παλµιτικό & λινελαϊκό οξύ
Βασική πηγή βιταµίνης Ε
Φυσική πηγή οξέως (ισχυρό αντιοξειδωτικό)
Αναδοµεί το δέρµα
Επαναφέρει την απαλότητα & τον τόνο του δέρµατος
Ενυδατώνει τα µαλλιά

MOISTURIZING MASK
Η Moisturizing mask έχει ισχυρή ενυδατική, αναζωογονητική και καλµαντική δράση. Ιδανική να επαναφέρει κουρασµένα,
ταλαιπωρηµένα και αφυδατωµένα δέρµατα. Κατάλληλη για µετά από εφαρµογές peeling, µικροδερµοαπόξησης, needling.
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
•
•
•
•

Βαθιά ενυδάτωση.
Βελτιώνει την όψη του δέρµατος, παρέχοντας οµαλότητα.
Βοηθάει στη µείωση της ερυθρότητας και της ξηρότητας µετά από επιθετικές θεραπείες.
Κατάλληλη για όλους τους τύπους του δέρµατος.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ - ∆ΡΑΣΗ
• Η Γλυκερίνη ενυδατώνει, µαλακώνει και λειαίνει το δέρµα.
• Το Οξείδιο του Ψευδαργύρου προφυλάσσει το δέρµα απέναντι στην υπεριώδη ακτινοβολία, έχει επουλωτικές ιδιότητες
και δρα σαν φυσικό αντηλιακό φίλτρο.
• Το Χαµοµήλι έχει αντισηπτική δράση. Περιέχει Alphabisabolol µε καταπραϋντικές και µαλακτικές ιδιότητες, που συµβάλλει
στην µείωση οιδηµάτων και φλεγµονών.
• Περιέχει επίσης Αζουλένιο, συστατικό µε έντονη αντιφλεγµονώδη, αντιαλλεργική και επουλωτική δράση, απαραίτητη
για τα ταλαιπωρηµένα δέρµατα. Ιδανικό για την απευαισθητοποίηση του δέρµατος, µετά από επιθετικές θεραπείες.

mccosmetics®
company proﬁle

NY

Πολλαπλές Ποιοτικές Επιλογές
Η ισπανική εταιρεία MCCOSMETICS µε έδρα τη Βαρκελώνη
πρωτοστατεί στον τοµέα της υγείας και της οµορφιάς,
δηµιουργώντας ασφαλή σκευάσµατα - κοκτέιλ και αµπούλες µεσοθεραπείας.
Στόχος είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη,
παρέχοντας αποτελεσµατικές λύσεις στις θεραπείες προσώπου και σώµατος,
µέσω της καταλληλότερης επιλογής δραστικών συστατικών.
Όλα τα προιόντα έχουν αναπτυχθεί µέσα από την έρευνα και την εµπειρία
της εξειδικευµένης επιστηµονικής οµάδας της MCCOSMETICS.
Η MCCOSMETICS
ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ
ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ!

∆ελφών 5 & Κηφισίας 152 33 Χαλάνδρι • Τ. 210 6777540

