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ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ SERUMS
που στοχεύει όλες τις ανάγκες και καταστάσεις του δέρματος

 et Solutio

Αναπτύχθηκε ειδικά για το MesojetTM, το JetSolutionTM είναι μια σειρά εξειδικευμένων προϊόντων που 
προσφέρουν φρέσκα ευέλικτα αποτελέσματα τα οποία θα λατρέψουν οι πελάτες σας.

Σειρά serums ειδικά στοχευμένα για διαφορετικά επίπεδα χημικής απολέπισης: ελαφριά, ήπια, μέτρια και 
ισχυρή. Τα Skin Renewal Serums παρέχουν τον ιδανικό τρόπο για προσεκτική, δραστική και ποτέ επιθετική 
απολέπιση.

Μια πλήρης προηγμένη σειρά serums που στοχεύουν ειδικά σε θεραπείες αντιγήρανσης: αναζωογόνηση, γραμμές 
& βαθιές ρυτίδες, τόνωση, όψη δέρματος, οξειδωμένο δέρμα. Είναι μία ασφαλής κα ανώδυνη εναλλακτική 
επιλογή του Botulinum Toxin A και των ενέσεων βιο-αναζωογόνησης. 
Kαι για δέρμα με τάση ακμής & λιπαρό.

Ένα εξειδικευμένο serum που αναπτύχθηκε ειδικά για την ενίσχυση 
της φωτεινότητας του δέρματος, τη μείωση της όψης των γεροντικών, ηλιακών 
κηλίδων και υπερμελαγχρώσεων. Παρέχει επίσης ισχυρή αντιοξειδωτική άμυνα 
στο δέρμα.

JET DETOX WATERTM 
Soothing and Purifying

ΚΩΔ.:  JS-JDW 
250 ml bag

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Με το πολυλειτουργικό Jet Detox Water, ο επαγγελματίας μπορεί να εκτελέσει μια βαθιά θεραπεία αποτοξίνωσης και λεμφικής παροχέτευσης 
πριν από το στάδιο της απολέπισης και την έγχυσης. Χάρη στην αλόη barbadensis και το οξείδιο του αργύρου που προστίθενται στη φόρμουλα, 
το Jet Detox Water επιτρέπει πολύ βαθύ καθαρισμό παράλληλα με αντιβακτηριδιακή και καθαριστική δράση. Το Jet Detox Water έχει αναπτυχθεί 
τόσο για πολύ ήπια peeling (όταν το δέρμα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και η χρήση γλυκολικού οξέος δεν είναι κατάλληλη) όσο και για την 
εξουδετέρωση και απομάκρυνση των υπολειμμάτων γλυκολικού οξέος μετά από ένα χημικό peeling. Το υαλουρονικό οξύ ενισχύει την ενυδάτωση 
και αφήνει την επιδερμίδα λεία, η αλόη προσφέρει κατευναστικά και επουλωτικά οφέλη και το οξείδιο του αργύρου αποτοξινώνει.

ΚΥΡΙΑ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
• Aloe Barbadensis: Έχει αποδειχθεί ότι το δέρμα μπορεί να απορροφήσει τα κύρια συστατικά της αλόης βαθιά σε πάνω από επτά στιβάδες 
του δέρματος. Χάρη στις ιδιότητές της, η αλόη διεγείρει αποτελεσματικά τη δράση των πρωτεολυτικών ενζύμων και τη δραστηριότητα των 
ινοβλαστών στον ιστό του δέρματος. Λόγω αυτής της ενζυματικής διάσπασης των νεκρών κυττάρων του δέρματος, η αλόη είναι ένας εξαιρετικός 
καθαριστικός και αποτοξινωτικός παράγοντας με την ικανότητα να απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και τις τοξίνες του δέρματος ενώ παράλληλα 
καθαρίζει τους πόρους. Έχει επίσης αντιμικροβιακές ιδιότητες που στοχεύουν ενάντια σε πολλά κοινά βακτήρια και μύκητες. Καταπραΰνει 
και ενυδατώνει το δέρμα και χρησιμεύει ως αντιφλεγμονώδης παράγοντας καθώς έχει ιδιότητες επούλωσης των εγκαυμάτων, μείωσης της 
όψης των ουλών και επούλωσης των πληγών. • Silver Oxide: Παρέχει ισχυρή βακτηριοκτόνο, αντιμυκητισιακή, αντιϊκή δράση καθώς επίσης 
επανενεργοποιεί τον μεταβολισμό των ιστών. Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά του στη θεραπεία δερματίτιδας, 
εγκαυμάτων, κονδυλωμάτων, πληγών, ακμής και εκζέματος. • Hyaluronic Acid: Η φόρμουλα περιέχει επίσης υαλουρονικό οξύ που βελτιώνει 
την ενυδάτωση ενώ προσφέρει στο δέρμα ένα άμεσο αποτέλεσμα μεταξένιας αφής.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
• Λεμφική παροχέτευση
• Υδροδερμοαπόξεση
•  Ήπιο peeling
• Εξουδετέρωση χημικού peeling
• Βαθύς καθαρισμός πριν τη θεραπεία
• Καταπράυνση μετά τη θεραπεία

• Φυσιολογικός Ορός 0,3%
• Aloe Barbadensis
• Silver Oxide
• Hyaluronic Acid
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ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Φόρμουλα με 10% γλυκολικό οξύ σε συνδυασμό με κατευναστικά και επανορθωτικά δραστικά συστατικά, ιδανική για θεραπεία μεσαίας προς 
ισχυρής απολέπισης. Συστήνεται ιδιαίτερα η εφαρμογή στο ευαίσθητο και λεπτό δέρμα, δίνοντας έμφαση στις περιοχές υπερμελαγχρώσεων, 
κηλίδων λόγω του ήλιου ή της ηλικίας, παρέχοντας έτσι μία δραστική θεραπεία απολέπισης που αφήνει το δέρμα καθαρό και φωτεινό. Τα 
υπολείμματα του Renewal Complex 2 απομακρύνονται με το Jet Detox Water μετά από αυτό το στάδιο της θεραπείας πριν προχωρήσουμε στο 
επόμενο. Συνιστάται να αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο και η εφαρμογή αντηλιακού προϊόντος για 1 ημέρα μετά τη θεραπεία.

ΚΥΡΙΑ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
• Glycolic Acid: Το Renewal Complex 2 περιέχει 10% γλυκολικό οξύ σε pH 3,3. Είναι ένα αποτελεσματικό απολεπιστικό που βοηθά 
στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων του δέρματος και την ανανέωση της επιφάνειας του δέρματος απαλύνοντας ορατά 
τα σημάδια γήρανσης, ιδίως όσα προκαλούνται από την έκθεση στον ήλιο. Μετά από μία θεραπεία με το Renewal Complex 2  
το δέρμα είναι βαθιά ενυδατωμένο, φωτεινό και έτοιμο να δεχτεί τη θρέψη που θα ακολουθήσει με την έγχυση δραστικών ουσιών επιλεγμένων 
ανάλογα με τις ανάγκες του • Vitamin B5 & Aloe Vera: Το Renewal Complex 2 είναι εμπλουτισμένο με αλόη κατευναστικής δράσης και 
βιταμίνη Β5, που δρουν αποτελεσματικά σε επίπεδο πρόληψης της διάχυτης ερυθρότητας. Τα δύο αυτά συστατικά συμβάλλουν σημαντικά στη 
μείωση της αίσθησης κνησμού που μπορεί να συνοδεύει την εφαρμογή γλυκολικού οξέος, μετατρέποντας αυτό το στάδιο της απολέπισης σε 
μία ευχάριστη εμπειρία με καταπραϋντική αίσθηση.

• Χημική απολέπιση
• Κανονικό προς παχύ δέρμα
• Τάση ακμής & Λιπαρό δέρμα
• Μη κατάλληλο για πολύ ευαίσθητο δέρμα
• Μέτρια προς έντονη υπερμελάγχρωση
• Μέτριες προς ήπιες ηλιακές και     
   γεροντικές κηλίδες

• 10% Glycolic Acid
• Aloe Barbadensis
• Vitamin B5

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΚΩΔ.: JS-SR2
2 φιαλίδια που περιέχουν 50 ml το καθένα

RENEWAL COMPLEX 210% 
Glycolic Acid

RENEWAL COMPLEX 3 
16% Glycolic Acid

ΚΩΔ.: JS-SR3 
2 φιαλίδια που περιέχουν 50 ml το καθένα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Φόρμουλα με 16% γλυκολικό οξύ σε συνδυασμό με κατευναστικά και επανορθωτικά δραστικά συστατικά, ιδανική για θεραπεία μεσαίας προς 
ισχυρής απολέπισης. Συστήνεται ιδιαίτερα η εφαρμογή στο παχύ και ανθεκτικό δέρμα, δίνοντας έμφαση στις περιοχές υπερμελαγχρώσεων, 
κηλίδων λόγω του ήλιου ή της ηλικίας, παρέχοντας έτσι μία δραστική θεραπεία απολέπισης που αφήνει το δέρμα καθαρό και φωτεινό. 
Το Renewal Complex 3 παρέχει επίσης εξαιρετικά αποτελέσματα στο δέρμα με τάση ακμής και στο λιπαρό δέρμα. Τα υπολείμματα του Renewal 
Complex 3 απομακρύνονται με το Jet Detox Water μετά από αυτό το στάδιο της θεραπείας πριν προχωρήσουμε στο επόμενο. Συνιστάται να 
αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο και η εφαρμογή αντηλιακού προϊόντος για 1 ημέρα μετά τη θεραπεία.

ΚΥΡΙΑ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
• Glycolic Acid: Το Renewal Complex 2 περιέχει 16% γλυκολικό οξύ σε pH 3,3. Είναι ένα αποτελεσματικό απολεπιστικό που βοηθά στην 
απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων του δέρματος και την ανανέωση της επιφάνειας του δέρματος απαλύνοντας ορατά τα σημάδια γήρανσης, 
ιδίως όσα προκαλούνται από την έκθεση στον ήλιο. Μετά από μία θεραπεία με το Renewal Complex 3 το δέρμα είναι βαθιά ενυδατωμένο, 
φωτεινό και έτοιμο να δεχτεί τη θρέψη που θα ακολουθήσει με την έγχυση δραστικών ουσιών επιλεγμένων ανάλογα με τις ανάγκες του 
δέρματος του πελάτη • Vitamin B5 & Aloe Vera: Το Renewal Complex 3 είναι εμπλουτισμένο με αλόη κατευναστικής δράσης και βιταμίνη Β5, 
που δρουν αποτελεσματικά σε επίπεδο πρόληψης της διάχυτης ερυθρότητας. Τα δύο αυτά συστατικά συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση 
της αίσθησης κνησμού που μπορεί να συνοδεύει την εφαρμογή γλυκολικού οξέος, μετατρέποντας αυτό το στάδιο της απολέπισης σε μία 
ευχάριστη εμπειρία με καταπραϋντική αίσθηση.

• Ισχυρή χημική απολέπιση 
• Παχύ και ανθεκτικό δέρμα 
• Τάση ακμής & Λιπαρό δέρμα 
• Έντονη υπερμελάγχρωση 
• Έντονες κηλίδες λόγω ήλιου ή ηλικίας
• Δεν συνιστάται για ευαίσθητο δέρμα
• Δεν συνιστάται η εφαρμογή κατά 
    τη διάρκεια του καλοκαιριού

• 10% Glycolic Acid
• Aloe Barbadensis
• Vitamin B5

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
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ANTI-AGING COMPLEX 1 
Hyaluronic Acids

ΚΩΔ.: JS-AA1
2 φιαλίδια που περιέχουν 50 ml το καθένα

• Για όλα τα πρωτόκολλα κατά της γήρανσης
• Ρυτίδες και Γραμμές
• Lifting δράση
• Απαλή υφή δέρματος
• Πρόσφατες ραγάδες
• Νεανική όψη δέρματος

• 4 Low molecular weight Hyaluronic Acids
• Bio-peptides

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

 et Solutio

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Ιδανική θεραπεία αντιγήρανσης ξεκινάει με το Anti-Aging Complex 1. Είτε χρησιμοποιείται μόνο του είτε ως μέρος μιας πιο ανεπτυγμένης 
θεραπείας αντιγήρανσης, αυτή η φόρμουλα ενίσχυσης της νεότητας αποτελεί τη βάση για τις περισσότερες θεραπείες με την τεχνολογία 
Bio-Rejuvenation Jet. Ιδανικό για όλες τις θεραπείες αντιγήρανσης, στοχεύοντας τις βαθιές ρυτίδες, τις πρόσφατες ραγάδες, τη διατήρηση του 
νεανικού δέρματος και της βαθιάς ενυδάτωσης. Είναι ένα αποτελεσματικό αντίδοτο κατά των κοινών σημαδιών γήρανσης, προσφέροντας lifting 
εφέ και απαλή υφή στο δέρμα ώστε να δείχνει όμορφο και να έχει παράλληλα υπέροχη αίσθηση.Το Anti-Aging Complex 1 είναι εμπλουτισμένο 
με μια ποικιλία υαλουρονικού οξέος σε διαφορετικά μοριακά βάρη και ισχυρή ικανότητα συγκράτησης του νερού, για να βοηθήσει στη μείωση 
της εξάτμισης και να ενισχύσει το δέρμα με βαθιά ενυδάτωση, βελτιωμένο τόνο και υφή. Το σύμπλεγμα των βιο-πεπτιδίων βελτιώνει τη φυσική 
βιολογική λειτουργία του δέρματος για να βοηθήσει στην αναστροφή των σημαδιών γήρανσης και στη δημιουργία μακροχρόνιας επίδρασης της 
αντιγήρανσης. Μαζί, αυτά τα δύο premium συστατικά δημιουργούν ένα ισχυρό σύμπλεγμα που αποκαθιστά την αίσθηση του νεανικού δέρματος.

ΚΥΡΙΑ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
• Hyaluronic acids: Φόρμουλα που βασίζεται σε 4 τύπους υαλουρονικού οξέος ποικίλων μοριακών βαρών: Καθαρό υαλουρονικό οξύ (<10.000 
Dalton), Υδρολυμένο υαλουρονικό οξύ (<10.000 Dalton), Υαλουρονικό νάτριο (<100.000 Dalton) και Υαλουρονικό νάτριο (1.000.000-1.800.000 
Dalton). Τα ποικίλα βάρη ενισχύουν τη διείσδυση του υαλουρονικού οξέος στο δέρμα, καθώς και των άλλων ενεργών συστατικών του serum. 
• Bio-peptides:  Τα βιο-πεπτίδια διεγείρουν τους ινοβλάστες που είναι υπεύθυνοι για την λειτουργία της ελαστίνης και του κολλαγόνου, ενώ ενισχύουν 
τη φυσική λειτουργία του δέρματος για να βοηθήσουν στην αναστροφή των σημαδιών γήρανσης και στη βελτίωση της υγείας του δέρματος.

• Ήπια χημική απολέπιση 
• Ευαίσθητο προς κανονικό δέρμα 
• Τάση ακμής & Λιπαρό δέρμα
• Κατάλληλο για εφαρμογή κατά 
   τη διάρκεια του καλοκαιριού 
• Ήπια προς μέτρια υπερμελάγχρωση 
• Έντονες κηλίδες λόγω ήλιου ή ηλικίας
• Ήπιες προς μέτριες κηλίδες λόγω ήλιου ή ηλικίας

• Mandelic Acid
• Malic Acid
• Tartaric Acid

ΚΩΔ.: JS-SR4 
2 φιαλίδια που περιέχουν 50 ml το καθένα

RENEWAL COMPLEX 4 
Mandelic & AHA

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Το Renewal Complex 4 είναι το προϊόν της επιλογής μας για βαθιά αλλά πολύ ήπια απολέπιση για το ευαίσθητο δέρμα. Είναι το προϊόν 
προτίμησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς τα ενεργά συστατικά δεν αντιδρούν με το φως και δεν απαιτείται αντηλιακή προστασία 
μετά τη θεραπεία. Μετά την απολέπιση με το Renewal Complex 4, ο επαγγελματίας προχωράει απευθείας στην έγχυση, χωρίς να χρειάζεται 
να εξουδετερώσει το προϊόν. Τα δραστικά συστατικά αυτής της φόρμουλας παραμένουν ενεργά και συνεχίζουν την ήπια απολεπιστική τους 
δράση για ώρες μετά τη συνεδρία.

ΚΥΡΙΑ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
• Mandelic Acid: Με κύριο συστατικό το Mandelic Acid, το Renewal Complex 4 συνιστάται ιδιαίτερα για άτομα με ευαίσθητο δέρμα που τείνουν 
να υποφέρουν από ερεθισμούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ερεθισμός μπορεί να διεγείρει τα μελανοκύτταρα να παράγουν περισσότερη 
μελανίνη, ειδικά στο σκούρο φωτότυπο δέρματος. Αυτό δεν είναι πιθανό να συμβεί με το μανδελικό οξύ. Λόγω των ήπιων ιδιοτήτων του, 
το μανδελικό οξύ συνιστάται ιδιαίτερα για θεραπεία ήπιας απολέπισης σε άτομα που πάσχουν από ροδόχρου ακμή. Οι αντιβακτηριδιακές 
του ιδιότητες είναι επίσης πολύ χρήσιμες για τη θεραπεία της ακμής ενώ ρυθμίζει και την παραγωγή • Malic Acid: Το μηλικό οξύ είναι ένα 
προτιμώμενο συστατικό στα προϊόντα περιποίησης προσώπου επειδή έχει ιδιότητες εξισορρόπησης της υγρασίας και διείσδυσης στο 
δέρμα. Αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα αποκαλύπτοντας ένα φρέσκο, νέο στρώμα δέρματος. Κατάλληλο για χρήση στο ευαίσθητο δέρμα και 
στους πιο σκούρους φωτότυπους δέρματος, καθώς προκαλεί λιγότερο ερεθισμό από το γλυκολικό οξύ ενώ παρέχει παρόμοια αποτελέσματα. 
Επιπλέον, το μηλικό οξύ είναι ένας αντιοξειδωτικός παράγοντας που βοηθά στην προστασία από τις ελεύθερες ρίζες και την πρόωρη γήρανση. 
Μειώνει σημαντικά τα συμπτώματα της ροδόχρου ακμής και βελτιώνει το μέλασμα. Προκαλεί ουσιαστική μείωση των εξάρσεων ακμής και 
συμβάλλει στη βελτίωση της όψης των ουλών ακμής.• Tartaric Acid: Έχει κερατολυτικές και στυπτικές ιδιότητες, ενυδατώνει το δέρμα, διεγείρει 
το μεταβολισμό, προάγει την επούλωση και έχει αντιγηραντική δράση. Το τρυγικό οξύ είναι λιγότερο ερεθιστικό από άλλους απολεπιστικούς 
παράγοντες, καθώς αφαιρεί απαλά τα νεκρά κύτταρα από τα ανώτερα στρώματα του δέρματος. Το τρυγικό οξύ, όπως και άλλα AHA, είναι 
εξαιρετικό για όλους σχεδόν τους τύπους δέρματος: ευαίσθητο, ξηρό, μεικτό και λιπαρό δέρμα. Χάρη στις κερατολυτικές και στυπτικές του 
ιδιότητες βοηθά στην απομάκρυνση των κερατινοκυττάρων ή των πιο σκληρών στρωμάτων του δέρματος. Αυτό το ήπιο απολεπιστικό έχει 
επίσης ενυδατικές ιδιότητες καθώς βοηθάει στη δέσμευση της υγρασίας στο δέρμα, καθιστώντας το ιδανική θεραπεία για το ξηρό δέρμα. 
Το τρυγικό οξύ είναι επίσης μια εξαιρετική πηγή αντιοξειδωτικών για το δέρμα, καθώς προέρχεται από φρούτα πλούσια σε αντιοξειδωτικά. 
Για το λόγο αυτό βοηθά στην προστασία από τις βλάβες που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες και τους περιβαλλοντικούς επιθετικούς 
παράγοντες όπως οι ακτίνες UV, η ρύπανση και άλλα. Η φόρμουλα του Renewal Complex 4 περιέχει επίσης άλλα σημαντικά συστατικά 
όπως βεταϊνη, εκχύλισμα πορτοκαλιού, ζαχαροκάλαμο, υαλουρονικό οξύ, ρούσκο, καλέντουλα, malva sylvestris, αλόη barbadensis, ζάχαρη 
σφενδάμου, πρωτεΐνη σόγιας, εκχύλισμα λεμονιού, χαμομήλι, βισαβολόλη και πρωτεΐνη πίτουρου ρυζιού.
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• Για όλα τα πρωτόκολλα κατά της γήρανσης
• Ενυδάτωση
• Ενίσχυση σφριγηλότητας
• Διέγερση ανανέωσης των κυττάρων 
• Lifting δράση
• Ρυτίδες και γραμμές

• Φυτικά βλαστοκύτταρα
• Εξαπεπτίδια
• Πενταπεπτίδια

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Το Anti-Aging Complex 2 είναι η τέλεια συμπληρωματική θεραπεία του Complex 1. Ενώ το Anti-Aging Complex 1 στοχεύει στη βαθιά ενυδάτωση 
και σύσφιξη, που είναι το πρώτο στάδιο στη θεραπεία της γήρανσης του δέρματος, το Anti-Aging Complex 2 διεγείρει σημαντικά την κυτταρική 
αναγέννηση.

ΚΥΡΙΑ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
• Vegetal Stem Cells: Τα βλαστοκύτταρα που υπάρχουν ήδη φυσικά στο ανθρώπινο σώμα κατά τη γέννηση, ενισχύουν την αναζωογόνηση 
του δέρματος, ενθαρρύνουν τη διατήρηση του υγιούς δέρματος, της ομορφιάς και της νεότητας. Τα φυτικά βλαστοκύτταρα θεωρούνται 
πραγματικό ελιξίριο νεότητας. Λαμβάνονται από φυτά, βελτιώνουν σημαντικά τη διαδικασία της δερματικής αναγέννησης καθώς ενισχύουν 
την αποτελεσματική κυτταρική διέγερση. • Hexapeptides and Pentapeptides: Τα εξαπεπτίδια και τα πενταπεπτίδια ενισχύουν τη σφριγηλότητα 
του δέρματος και μειώνουν την ορατή όψη γραμμών και ρυτίδων. 

Η φόρμουλα περιέχει επίσης γνωστά αντιγηραντικά συστατικά όπως εκχυλίσματα φυκιών, αργιρελίνη, βεταΐνη, πρωτεΐνη ρυζιού, buddleia 
davidii, πρωτεΐνη σόγιας. Tα κύρια ενεργά συστατικά σκευάζονται σε μικρότερου μεγέθους μόρια για καλύτερη διείσδυση και δράσημε 
διάρκεια στο δέρμα. 

 et SolutioΚΩΔ.: JS-AA22 φιαλίδια που περιέχουν 50 ml 

το καθένα

RENEWAL COMPLEX 2 
Vegetal Stem Cells & Peptides

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Το Anti-Aging Complex 3 είναι ο ορός επιλογής για να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα σύσφιξης με βαθιά ενυδάτωση. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε όλες τις συνεδρίες του πρωτοκόλλου αντιγήρανσης ή μπορεί να εναλλάσσεται με το Anti-Aging Complex 1. Το Complex 3 
συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογή στο σώμα, χέρια, λαιμό και στήθος. Επιπλέον, χάρη στην εντατική του δράση τόνωσης της σφριγηλότητας 
του δέρματος συνιστάται ιδιαίτερα για την ενίσχυση της δράσης των ραδιοσυχνοτήτων.

ΚΥΡΙΑ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
• Vitamin B5: Φυσικά παρούσα σε όλα τα ζωντανά κύτταρα, η βιταμίνη Β5 είναι ένα από τα καλύτερα συστατικά για την περιποίηση 
του δέρματος καθώς προσφέρει αξιοσημείωτη δράση τόνωσης της σφριγηλότητας και ενίσχυση της διείσδυσης ουσιών στο δέρμα. 
Κατά την εφαρμογή στο δέρμα, απορροφάται εύκολα στα κατώτερα στρώματα, θρέφοντας σε βάθος και τονώνοντας τους ιστούς. 
Ως υδροσκοπική ουσία με υψηλή ενυδατική ισχύ, σταθεροποιεί τη λειτουργία του δερματικού φραγμού, μειώνοντας την ποσότητα της 
απώλειας νερού. Είναι επίσης ιδανική για τη θεραπεία του ξηρού, αφυδατωμένου δέρματος με τραχιά υφή. Με την διείσδυση της βιταμίνης 
Β5 στο δέρμα, θα βελτιώσετε σε βάθος την ενυδάτωση, την ελαστικότητα και την απαλή του υφή του.
• Collagen boosting Peptides: Τα πεπτίδια αυτά βοηθούν στον έλεγχο των περιοχών του δέρματος που παρουσιάζουν οίδημα. Καταπραΰνοντας 
και θρέφοντας το δέρμα, αντισταθμίζουν την απώλεια κολλαγόνου, παρέχοντας ένα άμεσο αλλά και μακροχρόνιο αποτέλεσμα σύσφιξης.

Εκτός από τη βιταμίνη Β5 και τα πεπτίδια που ενισχύουν το κολλαγόνο, η φόρμουλα είναι εμπλουτισμένη με μια σειρά από άλλα ενεργά 
συστατικά όπως βεταΐνη, υαλουρονικό νάτριο, εκχύλισμα καρπουζιού, πρωτεΐνη πίτουρου ρυζιού, εκχύλισμα φυκιών, εκχύλισμα ρίζας ginseng 
και εκχύλισμα ρίζας εχινάκειας.

• Για όλα τα πρωτόκολλα κατά της γήρανσης
• Ενυδάτωση
• Ενίσχυση σφριγηλότητας
• Lifting δράση
• Ενισχύει τη δράση της ραδιοσυχνότητας
• Ευαίσθητο δέρμα
• Συνιστάται για τα χέρια
• Συνιστάται για οβάλ προσώπου, λαιμό, ντεκολτέ
• Συνιστάται για το στήθος και άλλες περιοχές       
   του σώματος

• Vitamin B5
• Collagen boosting peptides

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ANTI-AGING COMPLEX 3 
Tone

ΚΩΔ.: JS-AA3 
2 φιαλίδια που περιέχουν 50 ml το καθένα

 et Solutio
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• Σημάδια οξείδωσης δέρματος
• Γραμμές γύρω από τα χείλη
• Γραμμές και ρυτίδες γύρω από τα μάτια
• Ενυδάτωση και μεταξένια αίσθηση στο δέρμα
• Εναλλακτική επιλογή των ενέσεων Botolinum Toxin A
• Ενισχύει τη δράση των ενέσεων Botolinum Toxin A

• Argireline
• Betaine 
• Hyaluronic Acid

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ATX-NAT ΚΩΔ.: JS-ATX2
2 φιαλίδια που περιέχουν 50 ml το καθένα

 et Solutio

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Tο ATX-NAT βασίζεται στη δράση της αργιρελίνης, η επίδρασή του είναι παρόμοια με αυτή της βοτουλινικής τοξίνης Α. Αντί να παραλύει 
τους μύες όπως κάνει η βοτουλινική τοξίνη Α, στην πραγματικότητα τους χαλαρώνει με φυσικό τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι πιο σφριγηλό 
δέρμα και επακόλουθη βελτίωση των γραμμών και των ρυτίδων. Το ATX-NAT συνιστάται για τη θεραπεία του δέρματος με σημάδια οξείδωσης,  
ως εναλλακτική λύση στις ενέσεις βοτουλινικής τοξίνης Α ή, ενδεχομένως, για την παράταση της δράσης της.

ΚΥΡΙΑ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
• Argireline: Ένα πεπτίδιο που αποτελείται από έξι αμινοξέα, η αργιρελίνη έχει πολύ παρόμοια δράση με αυτή της βοτουλινικής τοξίνης Α. 
Η αργιρελίνη χρησιμοποιείται στο διάλυμα ATX-NAT για την ικανότητά της να λειαίνει τις βαθιές ρυτίδες. Είναι πολύ πιο ασφαλές σε σύγκριση 
με την βοτουλινική τοξίνη Α, η οποία, σε αντίθεση με την αργιρελίνη, διασπά την πρωτεΐνη snap-25, εμποδίζει τη δημιουργία του συμπλέγματος 
shape και κατά συνέπεια παραλύει τον μυ.
• Betaine (TMG): Μια οργανική ένωση που απαντάται συνήθως στα φυτά, η βεταΐνη έχει την ικανότητα να ρυθμίζει τις επιδράσεις 
της υπερωσμωτικότητας στις κυτταρικές λειτουργίες. Χρησιμοποιείται για προστασία από το οσμωτικό στρες, την ξηρασία, την υψηλή αλατότητα 
ή την υψηλή θερμοκρασία. Η ενδοκυτταρική συσσώρευση βεταϊνών επιτρέπει την κατακράτηση νερού στα κύτταρα, προστατεύοντας από 
τις επιπτώσεις της αφυδάτωσης. Οι βεταϊνες αυξάνουν επίσης τη ρευστότητα της κυτταρικής μεμβράνης, διευκολύνοντας την απορρόφηση 
των θρεπτικών συστατικών στο κύτταρο.
• Hyaluronic Acid: Η φόρμουλα περιέχει επίσης υαλουρονικό οξύ το οποίο ενισχύει την ενυδάτωση και παρέχει στο δέρμα άμεση μεταξένια υφή.

ΚΩΔ.: JS-FN3  
2 φιαλίδια που περιέχουν 50 ml το καθένα

• Δέρμα με τάση ακμής
• Λιπαρό δέρμα
• Σμηγματορρύθμιση
• Αντιβακτηριδιακή δράση
• Καθαριστική δράση

• Acnacidol
• Palmitoyl Tripeptide-8
• Aloe Barbadensis
• Phytic Acid

PURE 
Acne Prone & Oily Skin

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

USE AND ACTION
Περιέχοντας έναν συνδυασμό συστατικών που στοχεύουν ειδικά στη βελτίωση της σμηγματορρύθμισης, το Pure Complex δρα ενάντια 
σε βακτήρια και μύκητες και έχει επουλωτική δράση, ενώ είναι το πιο ενδεδειγμένο προϊόν για την αποκατάσταση της φυσιολογικής ισορροπίας 
για το δέρμα με τάση ακμής.
Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται ιδιαίτερα η έγχυση του Pure Serum μετά από απολέπιση με το Jet Detox Water εάν το δέρμα είναι 
εξαιρετικά ευαίσθητο ή Γλυκολικό οξύ (επιλέγουμε την καλύτερη συγκέντρωση ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση του δέρματος) 
εάν το δέρμα είναι φυσιολογικό. Σε περίπτωση απολέπισης με γλυκολικό οξύ είναι προτιμότερο να εναλλάσσεται, συνεδρία με συνεδρία, 
με το Renewal Complex 4.

MAIN ACTIVE INGREDIENTS
• Acnacidol: Το Acnacidol είναι μια μοναδική ένωση που στοχεύει στην αποκατάσταση της φυσιολογικής ισορροπίας στο δέρμα με τάση 
ακμής ενώ δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα στη σμηγματορρύθμιση και στην αντιβακτηριδιακή δράση. Αποτελείται από 10-υδροξυδεκανοϊκό 
οξύ (10-HDA), μια συνθετική μιμητική εκδοχή του υδροξυλικού οξέος που υπάρχει φυσικά στον Βασιλικό Πολτό, το Σεβακικό Οξύ και την 
1,10-Δεκανεδιόλη. • Palmitoyl Tripeptide-8: Είναι ένα δραστικός παράγοντας στα ‘νεύρο-καλλυντικά ειδικά σχεδιασμένος για την πρόληψη και 
την αναστροφή της ερυθρότητας και του οιδήματος στο δέρμα. Διατηρεί και αποκαθιστά την ευαισθησία του δέρματος. • Aloe Barbadensis 
Leaf Juice: Ο χυμός φύλλων Barbadensis ασκεί επουλωτική δράση. Διεγείρει το σχηματισμό ινοβλαστών και συνδετικού ιστού, προάγοντας 
έτσι την αποκατάσταση των πληγών και την ανάπτυξη της διαδικασίας αποκατάστασης του δέρματος. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί 
η αξιοσημείωτη δράση της αλόης έναντι πολλών κοινών βακτηριακών και μυκητιακών παθογόνων του δέρματος και η σημασία της αντισηπτικής 
της δράσης. • Phytic Acid: Το φυτικό οξύ είναι από τη φύση του αντιοξειδωτικό, που προέρχεται από σπόρους δημητριακών και φρούτων και 
πίτουρο φυτών. Έχει πολλαπλά οφέλη για την υγεία του δέρματος περιλαμβάνοντας τη χρήση του για ενίσχυση της λεύκανσης, ενυδάτωσης 
και ρύθμισης του σμήγματος.
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 et Solutio

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Η κρέμα JetSolutionTM SKIN PERFECTOR Finishing Cream έχει παρασκευαστεί για να συμπληρώνει και να ενισχύει τα αποτελέσματα 
 των θεραπειών υδροδιάτρησης (hydroporation). Εφαρμόζεται αμέσως μετά τη θεραπεία και παρέχει ισχυρή κατευναστική δράση ενισχύοντας 
τη διείσδυση των ουσιών που παρέχονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Συνιστάται επίσης ως προϊόν φροντίδας του δέρματος στο σπίτι 
για την ακόλουθη περίοδο για εφαρμογή πρωί και βράδυ ώστε να διατηρήσει και ενισχύσει τα αποτελέσματα της θεραπείας. Η λεπτόρρευστη 
υφή του το καθιστά επίσης ιδανική βάση πριν το μακιγιάζ. Η πολύ ελαφριά αλλά παράλληλα βαθιά ενυδατική σύνθεσή της κρέμας πλούσια σε 
δραστικά συστατικά, βοηθούν στην αναγέννηση του δέρματος για τόνωση της όψης υγείας και φωτεινότητας.

ΚΥΡΙΑ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
• Three specific Tetrapeptides: μάχονται εντατικά τη χαλάρωση του δέρματος αυξάνοντας τη σύνθεση ελαστίνης και κολλαγόνου 
τύπου Ι. Παρέχουν ισχυρή δράση κατά των ρυτίδων και μειώνουν τη φθορά του δέρματος λόγω της έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία. 
• A Hexapeptide: δράση παρόμοια της Botulinum-toxin, μειώνει το βάθος των ρυτίδων που προκαλείται από τη σύσπαση των μυών. 
• Coenzyme Q10: εξουδετερώνει τη φθορά που προκαλείται λόγω της έκθεσης στην UV ακτινοβολία και τη ρύπανση και διατηρεί τις ίνες 
κολλαγόνου και ελαστίνης του δέρματος. • White Lily Extract: εξαιρετική δράση για το ξηρό δέρμα με σημάδια κούρασης, απελευθερώνει 
τα σημεία μπλοκαρισμένου συνδετικού ιστού, παρέχοντας δράση ανανέωσης και φωτεινότητας στο δέρμα. Επαναφέρει τη λάμψη, 
την ελαστικότητα και τόνωση του δέρματος. • Vitamin E: ισχυρός αντιοξειδωτικός παράγοντας με ενυδατική, καταπραϋντική και αντιφλεγμονώδη 
δράση. • Allantoin: εξαιρετικές επανορθωτικές, ενυδατικές ιδιότητες και δράση κατά του κνησμού. Έχει κερατολυτική δράση συμβάλλοντας 
στη λείανση της επιφάνειας του δέρματος.

SKIN PERFECTOR
Finishing & Home Care Cream

ΚΩΔ.: JS-SP1 
1 φιάλη που περιέχει 50 ml

• Ενυδάτωση με μεγάλη διάρκεια
• Βελτίωση της όψης του δέρματος
• Φωτεινότητα
• Ενίσχυση σφριγηλότητας και επανόρθωσης δέρματος
• Δράση παρόμοια της βοτουλίνης
• Χρήση μετά τη θεραπεία
• Χρήση για φροντίδα του δέρματος στο σπίτι

• Three specific Tetrapeptides
• Exapeptides
• Coenzyme Q10
• White Lily Extract
• Vitamin 3
• Allantoin

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

WHITENING COMPLEX 1ΚΩΔ.: JS-WH1
2 φιαλίδια που περιέχουν 50 ml το καθένα

• Υπερμελάγχρωση
• Κηλίδες λόγω ήλιου ή ηλικίας
• Αντιοξειδωτική δράση
• Φωτεινότητα
• Κατάλληλο και για το ευαίσθητο δέρμα

• Stay-C VitaminTM
• Bio-WhiteTM

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Περιέχοντας καινοτόμα και πολύ ισχυρά λευκαντικά συστατικά που δρουν ως αναστολείς της χρωστικής του δέρματος, η έγχυση του Whitening 
Complex 1 με την τεχνολογία Jet επιτυγχάνει αμέσως το επιθυμητό αποτέλεσμα ενός φωτεινότερου δέρματος με πιο ομοιόμορφο τόνο - 
που βελτιώνεται συνεδρία με συνεδρία. Αποχρωματίζει αποτελεσματικά τις κηλίδες από τον ήλιο και τη γήρανση καθώς και τις κηλίδες που 
προκύπτουν από ουλές. Επιπλέον, η Stay C-Vitamin TM ενισχύει τον ομοιόμορφο φωτεινό τόνο του δέρματος. Για καλύτερα αποτελέσματα, 
πριν από την έγχυση του Whitening Complex θα πρέπει να γίνει απολέπιση με χρήση γλυκολικού οξέος (Renewal Complex 1 ή 2 ή 3) ή για 
το πιο ευαίσθητο δέρμα, με χρήση μανδελικού οξέος (Renewal Complex 4).

ΚΥΡΙΑ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
• Stay C-Vitamin: Το Whitening Complex 1 περιέχει υψηλή συγκέντρωση της πατενταρισμένης Stay C-VitaminTM, μια σταθεροποιημένη μορφή 
βιταμίνης C που είναι ανθεκτική στην οξείδωση. Το δραστικό αυτό συστατικό παρέχει ταυτόχρονα ισχυρή λευκαντική και αντιοξειδωτική δράση.
• Bio-White: Το καταχωρημένο ‘Bio-WhiteTM’ που περιλαμβάνεται στη φόρμουλα είναι μια ένωση φυσικών εκχυλισμάτων με λευκαντική δράση:
Saxifraga Sarmentosa Extract που δρα στοχευμένα κατά των ελευθέρων ριζών και μειώνει τη μεταλλαξιογόνο δράση της UV ακτινοβολίας.
Vitis Vinifera, χάρη στην υψηλή συγκέντρωση ΑΗΑs (κυρίως τρυγικό οξύ) αναστέλλει τη σύνθεση μελανίνης.
Mulberry Extract και Skullcap: παρέχουν ταυτόχρονα αντιφλεγμονώδη και λευκαντική δράση
Η φόρμουλα περιέχει επίσης εκχύλισμα Crowberry και γλυκόριζα που ενισχύουν περαιτέρω τη φωτεινότητα του δέρματος και μειώνουν 
την ερυθρότητα.



ΠΡΙΝ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ευγενική προσφορά των χρηστών MesoJettm σε όλο 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
Υδροπόρωση με JetSolutionTM

Anti-Aging Complex 3 serum
+ RF με λειτουργία “Jet for Skin Laxity”

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
Υδροπόρωση με JetSolutionTM

Whitening Complex 1 serum
+ RF με λειτουργία “Jet for Skin Laxity”

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ:
Υδροπόρωση με JetSolutionTM
ATX-NAT serum
+ RF με λειτουργία “Jet for Wrinkles”

ΠΡΙΝ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΥΔΡΟΠΟΡΗΣΗΣ
με έγχυση JetSolutionTM Pure serum
+ 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ RF με λειτουργία “Ουλές” 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ + ΥΔΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Υδροδερμοαπόξεση με Jet Detox Water™
RF με λειτουργία “Αγγειοδιαστολή”

Έγχυση με JetSolution™ ATX-NAT
 και Booster B5

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ RF
με λειτουργία “Κυτταρίτιδα”

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 ΣΥΝΕΔΙΑ RF
με λειτουργία “Κυτταρίτιδα”

ακολουθούμενο από  
10 λεπτά χειροκίνητο μασάζ

ΠΡΙΝ

ΠΡΙΝ

ΠΡΙΝ

ΠΡΙΝ
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