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MESOTECH
Mesotech, er et italiensk farmaceutisk laboratorium med mere end 20 års erfaring inden for 
forskning, udvikling, innovation, fremstilling og distribution af steril medicinsk udstyr, æstetiske og 
hudpleje løsninger til skønhed og medicinske institutter.
Udvikling af nye produkter fra originale ideer til dyb forskning. Originale formuleringer, hvor unikke 
ingredienser er valgt til normalisering og korrektion af hudlidelser og ubalancer.
Vi er forpligtet til at give vores kunder fremragende produkter, der opfylder de højeste 
kvalitetsstandarder.

Mesotech’s erfaring er nu udvidet til at give nye naturlige løsninger til målrettede terapeutiske 
applikationer.
Innovative teknologier er udviklet af Mesotech for at forbedre præstationen af vores ingredienser til 
specifikke applikationer.
At levere kvalitetsprodukter til vores kunder er en del af vores daglige arbejde og understøttes af et 
effektivt og dynamisk kvalitetssystem, der er forpligtet til at sprede en kvalitetskultur som en 
integreret del af fremstillingsprocessen.

Lab
Over 300 kvm med innovative blandings-, fyldnings- og emballeringslinjer, der producerer kosmetik 
(pulver, flydende og pasta) og medicinsk udstyr.
Kontraktfremstilling er en vore kerneforretning. Kontakt os for at udvikle professionel løsning med unik 
og effektiv formel: steril og kosmetisk.

Sådan producerer vi
Alle råvarer er valgt af os for at møde tegnene på medicinsk udstyr. Produktionsprocessen styres i 
henhold til ISO9001, ISO13485 kvalitetssystemer. Efter produktion testes og inspiceres alle produkter, 
herunder emballage, sterilisering mv.
Mesotech garanterer kvaliteten af alle sine referencer. Hver enkelt er underkastet flere kontrolforsøg 
før, under og efter produktionen for at sikre, at alle formuleringer altid matcher deres specifikation, 
udseende, kvalitet og præstationer.
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MESOTECH
® 

PRODUKTER
- Kvalitets garanti

- Alle produkter er testet
under produktion og 
efter fremstilling for at 
sikre at indholdet
matcher 100% 
produkteners
specifikationer

- Opfylder alle
pharmaceutiske og 
kosmetiskte krav og 
følger lovgivning over 
hele verden



MESOTERAPI MED VITAMIN BOOST 
TIL DIN HUD –

DIREKTE FRA ITALIEN
Velkommen hos Mesotech Scandinavia –
Vi er den ene forhandler i Skandinavien og Tyskland med undervisningsret
af de anerkendte italienske produkter Mesotech (ISO9001, ISO13485 kvalitet
system), som fremstilles på Mesotech laboratorie i Napoli.

Med Vitamin cocktails fra Mesotech har siden 2008 blev udført mere end 
3.000.000 behandlinger. Mesotech er et laboratorie med over end 20 års 
erfaring I forskning, udvikling, innovation og fremstilling indenfor Mesoterapi 
og indenfor Medicinsk udstyr.  
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Mesoterapi - en medicinsk invasiv behandling, som består af små injektioner 
under huden i dybden 2-13 mm afhængig af produkt og det behandlede 
område. 

Bedøvelse inden behandling anbefales.
Udføres manuelt eller med Leadergun 

ANTI-AGE BEHANDLINGER MED
MESOTECH® MESOCOCKTAILS

MESOTECH®  Leadergun
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Mesoterapi non-invasiv - en ikke medicinsk behandling, som udføres på en non-invasiv måde ved hjælp af dermaterapi udstyr fra Labina (pl-
500,pl-1000, pl-2000) 

KAN OGSÅ BRUGES MED SKINPEN OG ANDRE TYPER MICRONEEDLING 

ANTI-AGE BEHANDLINGER MED
MESOTECH® MESOCOCKTAILS

Step 1
PEEL - peeling

Step 2 MESOCOCKTAIL– effektiv behandling

Step 3
MASKE – forstærk antiageing effekt og skab 
ro i  huden

*Biopeel påføres på huden 12 
timer inden behandling – din 
kunde gør det selv derhjemme

Step 4
Aftercare – Chelaskin 
* I 2-3 dage efter 
behandling 2 gange

Chelaskin er baseret på lactoferrin, som er et protein med en stærk 
antibakteriel aktivitet, på grund af både jern-bindende 
egenskaber (reducerer blå mærker) og har inflammatorisk virkning
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• Linjer i ansigtet

• Manglede volumen i huden på kinderne

• Linjer på halsen og decoltee

• Slap hud på hænder

• Dehydreret hud på alle områder

• Pigment pletter af alle art

• Fedtdepoter i ansigtet

• Dobbelt hage

• Hårtab

• Strækmærker

• Reduktion af ar 

• Fedt på maven, lår og mormorarm

• Cellulitis 

MESOTECH® MESOCOCKTAILS ER EFFEKTIVE MOD

Ansigts meso-lipo Anti-age

Blegning Cellulitis

HårtabStrækmærker
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MESOTECH® PRODUKTER ER EFFEKTIVE MOD
• Ar ( inkl. postkirurgise)

• Strækmærker

• Ar efter Psoriasis

• Ar efter eksem

• Hyper pigmentering

• Dermatitis

• Rynker og linjer

• Forbrændinger

• Akne Ar

• Ar efter skoldkopper

• Skadet hud efter alvorlig solskoldning

• Mistet elasticitet af huden

• Tør hud

• For tidlig ældning
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KUN NATURLIGE STOFFER MOD HUDENS ÆLDNING:

 Rose Moschata kærne OLIE
 Argan OLIE
 Inca Inchi Wo OLIE
 Kamille blomst ekstrakt
 Vitamin E

ANTI-AGING EFFEKT MED MESOTECH® REOIL
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EFFEKT:
Rekonstruer bindevævet .
DNA’et (fra plantestoffer) har en hurtig anti-aging virkning på huden , da det modificerer cellerne i epidermiske basale lag

INGREDIENSER: 
Sodium DNA: 3% - Vit. E.

BEHANDLING:
1 X UGEN I 8 UGER; 1 BIOAGE AMPUL :1 ML STERILT VAND  

MESOTECH® BIOAGE
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Dag 1:            1 x Bioage
Efter 7 dage: 1 x Elasthase
Efter 7 dage: 1 x Bioage
Efter 7 dage: 1 x Elasthase
Efter 7 dage: 1 Hydralift direkte i problem områder

Bioage: Natrium DNA er et ikke-irriterende stof og er en stærk overfladisk 
fugtighedscreme.
DNA'et har en trofisk virkning på huden og den modificerer cellerne i epidemis 
basale lag. DNA har magt til at rekonstruere bindevævet ved at stimulere 
ardannelsesprocesserne.

Elasthase: med sin specielle formel er Elashase et fantastisk alternativ til Botox. 
Dens formel reducerer effektivt udseendet af rynker og fine linjer fra alle 
områder af hud, krop og ansigt. DMAE, Elastin og Methylsilanol Mannuronate i 
Elasthase har klinisk vist sig at:

• Reducer rynkevolumen
• Reducer rynketætheden
• Reducer rynker generelt
• Reducer strækmærker
• Forøger hudens fasthed
• Forøg hudtykkelsen
• Forøg kollagen produktionen

www.mesotech.dk

MESOTECH® BIOAGE

før før

efter efter
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EFFEKT:
Genopbygger huden.
Toner og mætter huden med fugt – markant foryngelses effekt.

INGREDIENSER: 
over 25 forskellige Aminosyrer og 20 Vitaminer ( inkl. d-Biotin, Vitamin A Acetate og Vitamin B12) Hyaluronic Acid 
1%.

BEHANDLING: 
1 x ugen i 4-6 uger; 1 Bioact ampul:1 ml sterilt vand.

MESOTECH® BIOACT
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Før FørFør

efter (efter 2 x Bioact) efter (efter 2 x Bioact)efter (efter 2 x Bioact)

www.mesotech.dk www.mesotech.dkwww.mesotech.dk

MESOTECH® BIOACT
Resultat efter 2 behandlinger med Bioact med 10 dages mellemrum
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Resultat efter 5 behandlinger:

1 dag: 1 x Bioact
Efter 10 dage: 1 x Bioact
Efter 10 dage: 1 x Bioact
Efter 10 dage: 1 x Bioact
Efter 10 dage: Hydralift

Resultat efter 5 behandlinger:

1 dag: 1 x Botophase og 1 x Bioact
Efter 10 dage: 1 x Bioact
Efter 10 dage: 1 x Bioact
Efter 10 dage: 1 x Bioact og 1 x Botophase
Efter 10 dage: Hydralift

www.mesotech.dkwww.mesotech.dk www.mesotech.dk

MESOTECH® BIOACT

efter

før

efter

før
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Resultat efter 3 behandlinger:

Dag 1: 1 x Botopase + Bipact

Efter 7 dage: 1 x Bioact

Efter 7 dage: 1 x Bioact
• Forbedrer stresset hud. 
• Reducerer delvist mindre rynker. 
• Forbedrer den kedelige, uregelmæssige hud hos nogle patienter, der er 
rygere, eller som ikke har taget sig af deres hud.

Det er en omfattende behandling, der hjælper med at opnå et godt niveau af 
cellulær hydrering og god biokemisk og biologisk arkitektur.

Takket være indholdet af 1% hyaluronsyre, anbefales det også til brug f.eks. 
omkring øjenområdet, der vil blive betydeligt forbedret inden efter en til to 
behandlinger. Bruges også til dybere rynker (mimikrynker). Anbefales ikke til 
gravide kvinder eller kvinder med mere alvorlige hudproblemer som akne.

Konklusion
Bioact er en fremragende produkt til at stimulere og genoplive rynket, træt, 
svækket og skrøbeligt hud eller solbeskadiget og meget dehydreret hud.

Denne behandling er ikke invasiv og kan derfor udføres med LaBina’s 
pigmenteringsmaskiner med meso-moduler. 

Sammen med andre behandlinger, vil det ikke bare forebygge aldring, men 
det vil også behandle den.

Bioact består af naturlige stoffer af høj kvalitet.

www.mesotech.dk

MESOTECH® BIOACT

Efter før

Efter før
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EFFEKT:
Mindsker dobbelthage med 80%. Opstrammer og udglatter huden. Forbedrer mikrocirkulation i huden. Reducerer fedtdepoter i øjenlåg, poser 
under øjnene og kinder

INGREDIENSER: 
Hestekastanje, Jordrøg blomst, nikotin, troldnød busk, koffein, l-carnitin .
(L-carnitin er et vitaminlignende stof, der er nødvendigt for at transportere fedt ind til cellernes forbrændingsovne).

BEHANDLING: 
1 x ugen i 6-8 uger. 2 Basic solution ampuller:1 ml activator.

MESOTECH® CELLUPHASE Ultimativ mesococktail til konturering af ansigtet 
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Celluphase: 
2 behandlinger med 10 dages mellemrum + kosttilskud

Eksempel: straks efter mikroinjektioner

+

MESOTECH® CELLUPHASE BEHANDLING MOD DOBBELTHAGE  

Efter Efter

Før Før
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Tunge øjenlåg: 
1 x Celluphase

Fedtdepoter under øjnene: 
1 x biolift. Efter 7 dage: 4 x Celluphase (hver 10 dag) 

Plasma behandling (udført inden 
Celluphase)for at opnå mindre løft

www.mesotech.dk

www.mesotech.dk

www.mesotech.dk

MESOTECH® CELLUPHASE BEHANDLING OMKRING ØJNENE
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EFFEKT:
Forbedrer stresset hud. Reducerer delvist mindre rynker. Forbedrer kedelig og uregelmæssige hud hos nogle patienter, der er rygere, 
eller som ikke har taget sig af deres hud. Ansigtsformen fremstår tydeligere. Stimulerer sammentrækningen af hudens muskulære
filamenter med dens strammere effekt. Det er kompatibelt med det botuliniske toksin. Forbedrer hudens fugtgivende virkning. Fanger 
frie radikaler og beskytter mod ydre slid.

INGREDIENSER: 
Base opløsning ampuller: Vand, Natriumchlorid, Askorbinsyre, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Nikotinamid, Magnesiumphosphat.
Biolift indeholder også dimethylaminoethanol (DMAE), en aktiv bestanddel, der forøger hudens fasthed (Uhoda I. et al., Kiss Z. et al.) 
Og carnosin, et dipeptid afledt af histidin, hvis anti-agingaktivitet er blevet beskrevet i den videnskabelige litteratur.

BEHANDLING: 
1 X UGEN I 6-8 UGER; 2 BASIC SOLUTION AMPULLER:1 ML ACTIVATOR

MESOTECH® BIOLIFT 
Den mest effektive behandling til opstramning af huden 
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RESULTAT EFTER KUN 3 BEHANDLINGER: 3 X BIOLIFT MED 7 DAGES MELLEMRUM  

BIOLIFT er yderst effektiv til beskadiget hud, moden hud og uren hud. 

BIOLIFT er udviklet til at dæmpe virkningerne af aldring samt bekæmpe tidlig aldring. 

BIOLIFT bremser denne proces ved at tilbringe de ernæringsmæssige stoffer, der kræves for optimal fornyelse af fibroblasterne.

MESOTECH® BIOLIFT
Den mest effektive behandling til opstramning af huden 
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EFFEKT: 
Stopper hårtab og stimulerer hårvækst uden bivirkninger

INGREDIENSER: 
Savpalme (behandler hårtab og mindsker mængden af hormon dihydrotestosteron , men uden sideeffekt i 
forhold til klassiske Finasteride som impotens); Asiatisk centella (planteekstrakt som stimulerer syntesen af 
kollagen); BIOTIN; næringsstof taurin, animosyre Cystein

BEHANDLING: 
1 x 10 dag i 10 uger; 1 ampul (5ml): 5 ml sterilt vand

MESOTECH® HAIRSYSTEM 
Skaber tæt og fyldigt hår
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HVORFOR STOPPER MESOTECH HAIR SYSTEM HÅRTABSPROCESSEN:

 Mikrocirkulationen genoprettes

 Talg produktionen justeres

 Det giver næring til den øverste del af hårsækken

 Det forstærker hårets cortex ( indre lag, giver håret sin elasticitet)

 Det restrukturer det yderste lag af håret

 Det redensificerer medulla (marven af håret)

 Gendannelse af hårets udstråling

RESULTATERNE AF HAIRSYSTEM (MESOCOCKTAIL OG KOSTTILSKUD) STOPPER HÅRTABSPROCESSEN OG GENOPRETTER MIKROCIRKULATIONEN

+ =

HS ER ET SUPPLEMENT, DER KAN BIDRAGE til 

opretholdelse af fysiologisk struktur af hår 

(biotin) og pigmentering (kobber). 

Uddraget af Ginkgo spiller en 

antioxidantvirkning, mens vitamin B9 og 

jod bidrager til den fysiologiske 

energimetabolisme.

MESOTECH® HAIRSYSTEM 
Skaber tæt og fyldigt hår
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EFFEKT: 
Ansigts opstramning fra behandlingsdag og mindst i 14 dage. Hjælper med at forebygge og behandle hudslaphed. Effektiv mod rander under 
øjnene og kragetæer. Perfekt behandling inden festlige begivenheder.

INGREDIENSER: 
Hyaluronic Acid 1% (er et gelélignende stof, der fylder rummet mellem kollagen og elastinfibre. Hyaluronsyreets rolle i huden er at tilvejebringe
en mekanisme til transport af essentielle næringsstoffer fra blodbanen til levende hudceller, hydrere huden ved at BINDE FUGT og den fungerer 
som et smøremiddel mod mekanisk og kemisk skade, beskytter huden mod ultraviolet bestråling på grund af dets frie radikale 
rensningsegenskaber) og DMAE 1% ( stimulering af membranreceptorer af fibroblaster og DERFOR SKABER OPSTRAMMENDE EFFEKT).

BEHANDLING: 
1 x ugen i 5 uger; 1 hydralift ampul: 2 ml sterilt vand

MESOTECH® HYDRALIFT 
Øjeblikkelig opstramning af ansigtet

Copyright©2018 mesotech Scandinavia and Germany (23)



3 behandlinger 
(uden injektioner)

3 behandlinger 
(med injektioner)

3 behandlinger 
(med injektioner)

3 behandlinger 
(med injektioner)

www.mesotech.dk

www.mesotech.dkwww.mesotech.dk www.mesotech.dk

MESOTECH® HYDRALIFT 
Øjeblikkelig opstramning af ansigtet
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Resultat efter 4 behandlinger med Hydralift:
2 behandling noninvasiv og 2 behandlinger invasiv med 12 dages mellemrum 

DMAE's virkemåde udløser en synergis kombination  
på forskellige niveauer: 
Afspænding af dermale ikke-muskelceller, 
sammenhæng og forskydning af keratinocytter, 
hydrering og elasticitet af hornhindelaget, bedre 
ernæring og hudbeskyttelse, antioxidation og 
huduniformering .

Løfte effekten kan ses umiddelbart efter den første 
behandling med HydraLift. HydraLift dæmper og 
glatter rynker samt bekæmper slaphed og 
forbedrer hudens elasticitet.

Anvisninger
Anti-aging meso-terapi produkt udviklet til intens 
revitalisering og hydratisering af træt eller løs hud, 
behandling af rynker og redensification af moden 
eller slank hud.

Lifting
•Slaphed (ansigt, bryst, ben)
•Sagging hud
•Halsfold
•rynker
•Hudhydrering
•Sårheling

Bivirkninger / Kontraindikationer
Må ikke anvendes under graviditet og amning.

www.mesotech.dk www.mesotech.dk

MESOTECH® HYDRALIFT 
Øjeblikkelig opstramning af ansigtet
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EFFEKT: 
Opstramning af huden på halsen og decoltee: mindsker længde og dybde af rynker, forbygger rynker eller strækmærker, 
øger hudens elasticitet og stimulerer kollagen dannelse

INGREDIENSER: 
DMAE (den vigtigste antioxidant, som styrker fibroblaster og dermed huden bliver opstrammet), Elastin (en protein, som 
hjælper huden med at vende tilbage til sin oprindelige form) and Methylsilanol Mannuronate, er et organisk derivat af 
tang, der binder fugt i epidermis og derfor styrker og styrker huden)

BEHANDLING: 
1 x 7-10 dag i 8 uger; 1 Elastase ampul : 5 ml sterilt vand

MESOTECH® ELASTHASE 
Effektivt løft af huden
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EFFEKT:
Anti-aging produkt angivet til intens rivalisering og hydratisering af træt eller løs hud, behandling af rynker og redensificering af moden eller slank hud.

Lifting: Slap tilstand (ansigt, bryst, ben), slap hud, hals folder, rynker, hud hydrering

Ingredienser: Aqua, Retinol, Askorbinsyre, Pentapeptid-3, Acetyl-Hexapeptid-8, Acetyl-Octapeptid-3, Natriumhyluronat, Avena-Sativa-Ektrakt, Zinkklorid, 
Kopper Gluconat, Kobolt Gluconat, Arginin Aspartat, Valin, Pyridoxin, Thiamin HCL, Natrium klorid, Natriumhydroxid.

Behandling: 1 x måneden; 4-6 behandlinger; 1 botophase ampul : 2 ml sterilt vand

MESOTECH® BOTOPHASE 
Lifting effekt uden giftstoffer
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Dag 1: 1 x Botopase + Hydralift

Efter 10 dage: 1 x Biolift 

Efter 10 dage: 1 x Biolift

efter 10 dage: 1 x Botophase + Hydralift

Botophase er en omstrukturering og stærk ansigtsbehandling designet til at virke fra de dybe hudlag og for at genoprette det gode udseende af 

huden. Den unikke kombination af mimetiske peptider som: Argir Eline, SNAP-8 og Leuphasyl og andre ingredienser som Hyaluronsyre og Retinol, har 

en særlig effekt, der udjævner de fine linjer, og hjælper huden med at få en glattere, bedre og mere elastisk udseende. Formlen indeholder aktive 

testet ingredienser, der alle modvirker de første tegn på aldring. Botophase har en lignende effekt som botulinum (uden bivirkninger), som behandler 

ansigtsmuskler og fibroblaster sammen med de fyldende, antioxidants og nærende effekt.

MESOTECH® BOTOPHASE 
Lifting effekt uden giftstoffer
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EFFEKT: Cellulite af I, II, II Grad og tyk adipositas.

INGREDIENSER: - Diuretisk (virkning på lipo-ødem) gennem Cynara, Mannitol og Hamamelis. - Gendannelse og re oprettelse Micro Cirkulation gennem 
coumarin og rutin. - Lipolyse-aktion i synergi blandt koffein, L-carnitin og Taurin - Omstrukturering og forbedring af hudens fasthed.

Det virker i 4 faser:
Det har en de-infiltrerende effekt på “chokeret” væv.
Den genopretter effektiv lokal mikrocirkulation ved at åbne spasmed kapillærer lukkemuskler.
Koffeinen aktiverer hydrolyse af adipocyt-triglyceriderne; reduceret kapillarpermeabilitet og forbedrede mikrocirkulatoriske parametre og ankel ødem.
Silicium og taurin omstrukturerer og beskytter bindevæv. Det fungerer i biosyntesen af elastin og bekæmper forkalkning af bindevæv fibre.

BEHANDLING: 1x ugen i 7uger; 7-10 behandlinger; 2 ml Easycell: 8 ml sterilt vand

VIGTIGT: behandling udføres 6-13 mm dybt og maksimal dosis er 2 ml; ingen behandling til patienter med hjerte-kar-sygdomme.

MESOTECH® EASYCELL 
Bekæmper cellulitis
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EFFEKT: Bio-STRETCH indeholder flere aktive ingredienser, der klinisk er bevist forhindre og reparere strækmærker ved at øge kollagen og 
elastindannelsen

INGREDIENSER: Aqua distil, Aqua mar. Isot, Sodium Chondroitin Sulfate, hydrolyzed Collagen, Sodium Mannuronate Methylsilanol, Glucosamine 
Sulfate, Sodium Metabisulfite. Kollagen er et protein, der udgør ca. 25% af proteinet i menneskekroppen. Kollagen er til stede i normal hud. 
Erstatter døde hudceller med nye. Da vi alder, bliver vores forsyning af kollagen mindsket eller nedbrudt. Dette fører til at vi får smile rynker, alm. 
rynker og andre folder i huden. Hydrolyseret kollagen, HCP, (også kendt som renset gelatine og kollagenhydrolysat) er kollagen, der er blevet 
enzymatisk eller kemisk behandlet for at gøre det lettere at absorbere af kroppen. Kollagen er det primære strukturelle protein, der findes i 
bindevæv i kroppen. Hydrolyseret kollagen består af vandopløselige peptider, som er rige kilder til aminosyrerne glycin, L-prolin og L-
hydroxyprolin.

BEHANDLING: 1 x 10 dag; 10 behandlinger; 5 ml biostrech cocktail : 5 ml sterilt vand

MESOTECH® BIO STRECH 
Regenerer huden og stimulerer helingsprocessen
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BIO STRETCH stimulerer heling og 

regenerering af vævet og genskaber 

elasticitet til huden. 

Er effektiv på strækmærker, ar og 

dobbelthage. Når huden strækkes for 

hurtigt, f.eks. Ved graviditet, 

vægtøgning eller muskelopbygning, kan 

den subdermale collagen og 

elastinfibermatrix blive beskadiget og 

dehydreret, hvilket efterlader synlige 

mærker eller ar.

BIO STRETCH indeholder flere aktive 

bestanddele der klinisk er bevist, hjælper 

med at forhindre og reparerer 

strækmærker, ved at øge kollagen og 

elastin dannelse og opstrammer 

kollagen matrixen.

Bio Strech: 5 behandlinger med 10 dages mellemrum

MESOTECH® BIO STRECH 
Regenerer huden og fjerner strækmærker (både hvide og røde)
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BIOLISI Komposition: Har lipolytisk virkning. Den mest hurtig og sikker cocktail for Krop Lipolisis. Det forbedrer hudens toner, fugter og styrker de 
beskyttende egenskaber af overhuden.

PPC 250 mg, natriumdeoxycholat 2,5% + L-carnitin 20%; Biolin har lipolytisk virkning. L-carnitin fremmer udnyttelsen af fedtceller og deres anvendelse 
som en strømkilde, efter udførelse af hydrolyse af triglycerider frie fedtsyrer transport ind i mitokondrier. Det forbedrer også huden: toner, fugter, styrker 
de epidermis beskyttende egenskaber.

HYPPIGHED : Efter 15 dage. ANTAL BEHANDLINGER: 4-5

ANVENDELSE : Den skal anvendes med ren eller med farmaceutisk vand i 1: 1 forhold. Det er bedre at starte med blandingsformlen og derefter øge 
Biolisi-mængden som pr patientens tilstand.

VIGTIGT: behandling udføres 6-13 mm dybt og området er øm, rød og lidt hævet i 2-3 dage efter behandling.

MESOTECH® BIOLISI
Nedbryder fedt på kroppen
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MESOTECH® BIOLISI
Nedbryder fedt på kroppen

Biolisi: 6 behandlinger 

Biolisi: behandling 6-15 mm dybt 

Biolisi: kun egnet til kroppen 
(aldrig ansigtet)
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OMRÅDE: Pigmentpletter (efter graviditet eller solskade) og pigmentforandringer pga. alder.

SAMMENSÆTNING: SKINESSE indeholder naturlige ingredienser: Kudzu root nodules (symbiozomes). Lignende strukturer som hæmoglobin, hos 
mennesker virker som detoxifier af frie radikaler. Isoflavoner (Pueraria) virker som antioxidant og meget stabile i vandopløsninger? Albatin 
stabiliserer DOPAchrome og hæmmer den enzymatiske aktivitet af DOPAchrome tautomerase (TRP-2). Glutathion reducerer 
melaninmellemprodukter og danner et kompleks med kobber for at reducere dopaquinon til DOPA. Alfa-arbutin hæmmer produktionen af
melanin

ANTAL BEHANDLINGER: 4-6 gange med 7-10 dages mellemrum.

ANVENDELSE:  Injicere 0,2 til 0,3 ml sterile meso-cocktails på hver plet eller kan benyttes med Derma rulle, dermafix eller LaBina 
pigmenteringsmaskine med meso-modul.

MESOTECH® SKINESSE
En komplet formel der indeholder alle aktive ingredienser, der arbejder i synergi Behandling med Skinesses er 
hurtig og synlig fra den første behandling. 
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Skinesse: resultat efter kun 1 behandling

Skinesse er den mest effektive og innovative 
sterile meso-cocktails til: Hyperpigmenteringer, 
melasma, solskader, aldrings pletter, 
misfarvninger, akne mærker. 

Skinesse indeholder en komplet formel takket 
være dets aktive ingredienser, der virker i 
synergi. Behandling med Skinesse er hurtig og 
synlig fra den første session.

• Kudzu rod nodules (symbiozomer). Lignende 
struktur for hæmoglobin hos mennesker: 
Virker som detoxyfier af frie radikaler 
hudlighter aktiv. 

• Isoflavones (Pueraria) antioxidant 
egenskaber. Det er ikke cytotoksisk og er 
meget stabilt i vandopløsninger.

• Albatin stabiliserer DOPAchrome og 
hæmmer den enzymatiske aktivitet af 
DOPAchrome tautomerasen (TRP-2).

• Glutathion reducerer interme

MESOTECH® SKINESSE
En komplet formel der indeholder alle aktive ingredienser, der arbejder i synergi Behandling med Skinesses er 
hurtig og synlig fra den første behandling. 
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UDSTYR TIL BEHANDLINGER

MESOTECH® MESOTERAPI
Siden 2008 har Mesotech udviklet eksklusive meso-cocktails, klar til brug, der er benyttet i over 3.000.000 
behandlinger, i hele verden.
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WWW.MESOTECH.DK
Produkter til: 

• Anti-age & kosmetiske behandlinger
Leverandør til:

• Apoteker

• Kosmetologer

• Læger

• Mikropigmentister

• Plastikkirurger

• Privathospitaler

• Skønhedsklinikker





Mesotech Scandinavia and Germany
Juelsmindevej 57
7120 Vejle - Denmark
Telefonnr.: (+45) 71741108
Mobil nr.: (+45) 26361108
E-mail: sales@mesotech.dk
CVR.: 34563381
Bank: Middelfart Sparekasse: 0758-3230076269

MESOTECH® MESOTERAPI
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	Mesoterapi med vitamin boost til din hud –�direkte fra Italien�
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	Kun naturlige stoffer mod hudens ældning:��� Rose Moschata kærne OLIE� Argan OLIE� Inca Inchi Wo OLIE� Kamille blomst ekstrakt� Vitamin E�
	effekt:�Rekonstruer bindevævet .�DNA’et (fra plantestoffer) har en hurtig anti-aging virkning på huden , da det modificerer cellerne i epidermiske basale lag��Ingredienser: �Sodium DNA: 3% - Vit. E.��Behandling:�1 x ugen i 8 uger; 1 Bioage ampul :1 ml sterilt vand  �
	Dias nummer 11
	effekt:�Genopbygger huden.�Toner og mætter huden med fugt – markant foryngelses effekt.��Ingredienser: �over 25 forskellige Aminosyrer og 20 Vitaminer  ( inkl. d-Biotin, Vitamin A Acetate og Vitamin B12) Hyaluronic Acid 1%.��Behandling: �1 x ugen i 4-6 uger; 1 Bioact ampul:1 ml sterilt vand.��
	Dias nummer 13
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	Dias nummer 15
	effekt:�Mindsker dobbelthage med 80%. Opstrammer og udglatter huden. Forbedrer mikrocirkulation i huden. Reducerer fedtdepoter i øjenlåg, poser under øjnene og kinder��Ingredienser: �Hestekastanje, Jordrøg blomst, nikotin, troldnød busk, koffein, l-carnitin .�(L-carnitin er et vitaminlignende stof, der er nødvendigt for at transportere fedt ind til cellernes forbrændingsovne).��Behandling: �1 x ugen i 6-8 uger. 2 Basic solution ampuller:1 ml activator. �
	Dias nummer 17
	Dias nummer 18
	effekt:�Forbedrer stresset hud. Reducerer delvist mindre rynker. Forbedrer kedelig og uregelmæssige hud hos nogle patienter, der er rygere, eller som ikke har taget sig af deres hud. Ansigtsformen fremstår tydeligere. Stimulerer sammentrækningen af hudens muskulære filamenter med dens strammere effekt. Det er kompatibelt med det botuliniske toksin. Forbedrer hudens fugtgivende virkning. Fanger frie radikaler og beskytter mod ydre slid.��Ingredienser: �Base opløsning ampuller: Vand, Natriumchlorid, Askorbinsyre, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Nikotinamid, Magnesiumphosphat. Biolift indeholder også dimethylaminoethanol (DMAE), en aktiv bestanddel, der forøger hudens fasthed (Uhoda I. et al., Kiss Z. et al.) Og carnosin, et dipeptid afledt af histidin, hvis anti-agingaktivitet er blevet beskrevet i den videnskabelige litteratur.��Behandling: �1 x ugen i 6-8 uger; 2 Basic solution ampuller:1 ml activator�
	Resultat efter kun 3 behandlinger: 3 x Biolift med 7 dages mellemrum  
	effekt: �Stopper hårtab og stimulerer hårvækst uden bivirkninger��Ingredienser: �Savpalme (behandler hårtab og mindsker mængden af hormon dihydrotestosteron , men uden sideeffekt i forhold til klassiske Finasteride som impotens); Asiatisk centella (planteekstrakt som stimulerer syntesen af kollagen); BIOTIN; næringsstof taurin, animosyre Cystein��Behandling: �1 x 10 dag i 10 uger; 1 ampul (5ml): 5 ml sterilt vand���
	�Hvorfor stopper MESOTECH HAIR SYSTEM hårtabsprocessen:�� Mikrocirkulationen genoprettes�� Talg produktionen justeres�� Det giver næring til den øverste del af hårsækken�� Det forstærker hårets cortex ( indre lag, giver håret sin elasticitet)�� Det restrukturer det yderste lag af håret�� Det redensificerer medulla (marven af håret)�� Gendannelse af hårets udstråling�
	effekt: �Ansigts opstramning fra behandlingsdag og mindst i 14 dage. Hjælper med at forebygge og behandle hudslaphed. Effektiv mod rander under øjnene og kragetæer. Perfekt behandling inden festlige begivenheder.��Ingredienser: �Hyaluronic Acid 1% (er et gelélignende stof, der fylder rummet mellem kollagen og elastinfibre. Hyaluronsyreets rolle i huden er at tilvejebringe en mekanisme til transport af essentielle næringsstoffer fra blodbanen til levende hudceller, hydrere huden ved at BINDE FUGT og den fungerer som et smøremiddel mod mekanisk og kemisk skade, beskytter huden mod ultraviolet bestråling på grund af dets frie radikale rensningsegenskaber) og DMAE 1% ( stimulering af membranreceptorer af fibroblaster og DERFOR SKABER OPSTRAMMENDE EFFEKT).��Behandling: �1 x ugen i 5 uger; 1 hydralift ampul: 2 ml sterilt vand�
	3 behandlinger �(uden injektioner)
	Dias nummer 25
	effekt: �Opstramning af huden på halsen og decoltee: mindsker længde og dybde af rynker, forbygger rynker eller strækmærker, øger hudens elasticitet og stimulerer kollagen dannelse��Ingredienser: �DMAE (den vigtigste antioxidant, som styrker fibroblaster og dermed huden bliver opstrammet), Elastin (en protein, som hjælper huden med at vende tilbage til sin oprindelige form) and Methylsilanol Mannuronate, er et organisk derivat af tang, der binder fugt i epidermis og derfor styrker og styrker huden)��Behandling: �1 x 7-10 dag i 8 uger; 1 Elastase ampul : 5 ml sterilt vand���
	Effekt:�Anti-aging produkt angivet til intens rivalisering og hydratisering af træt eller løs hud, behandling af rynker og redensificering af moden eller slank hud.��Lifting: Slap tilstand (ansigt, bryst, ben), slap hud, hals folder, rynker, hud hydrering��Ingredienser: Aqua, Retinol, Askorbinsyre, Pentapeptid-3, Acetyl-Hexapeptid-8, Acetyl-Octapeptid-3, Natriumhyluronat, Avena-Sativa-Ektrakt, Zinkklorid, Kopper Gluconat, Kobolt Gluconat, Arginin Aspartat, Valin, Pyridoxin, Thiamin HCL, Natrium klorid, Natriumhydroxid.��Behandling: 1 x måneden; 4-6 behandlinger; 1 botophase ampul : 2 ml sterilt vand�
	Botophase er en omstrukturering og stærk ansigtsbehandling designet til at virke fra de dybe hudlag og for at genoprette det gode udseende af huden. Den unikke kombination af mimetiske peptider som: Argir Eline, SNAP-8 og Leuphasyl og andre ingredienser som Hyaluronsyre og Retinol, har en særlig effekt, der udjævner de fine linjer, og hjælper huden med at få en glattere, bedre og mere elastisk udseende. Formlen indeholder aktive testet ingredienser, der alle modvirker de første tegn på aldring. Botophase har en lignende effekt som botulinum (uden bivirkninger), som behandler ansigtsmuskler og fibroblaster sammen med de fyldende, antioxidants og nærende effekt.
	����effekt: Cellulite af I, II, II Grad og tyk adipositas.��Ingredienser: - Diuretisk (virkning på lipo-ødem) gennem Cynara, Mannitol og Hamamelis. - Gendannelse og re oprettelse Micro Cirkulation gennem coumarin og rutin. - Lipolyse-aktion i synergi blandt koffein, L-carnitin og Taurin - Omstrukturering og forbedring af hudens fasthed.��Det virker i 4 faser:�Det har en de-infiltrerende effekt på “chokeret” væv.�Den genopretter effektiv lokal mikrocirkulation ved at åbne spasmed kapillærer lukkemuskler.�Koffeinen aktiverer hydrolyse af adipocyt-triglyceriderne; reduceret kapillarpermeabilitet og forbedrede mikrocirkulatoriske parametre og ankel ødem.�Silicium og taurin omstrukturerer og beskytter bindevæv. Det fungerer i biosyntesen af elastin og bekæmper forkalkning af bindevæv fibre.��Behandling: 1x ugen i 7uger; 7-10 behandlinger; 2 ml Easycell: 8 ml sterilt vand��Vigtigt: behandling udføres 6-13 mm dybt og maksimal dosis er 2 ml; ingen behandling til patienter med hjerte-kar-sygdomme.�
	effekt: Bio-STRETCH indeholder flere aktive ingredienser, der klinisk er bevist forhindre og reparere strækmærker ved at øge kollagen og elastindannelsen��Ingredienser: Aqua distil, Aqua mar. Isot, Sodium Chondroitin Sulfate, hydrolyzed Collagen, Sodium Mannuronate Methylsilanol, Glucosamine Sulfate, Sodium Metabisulfite. Kollagen er et protein, der udgør ca. 25% af proteinet i menneskekroppen. Kollagen er til stede i normal hud. Erstatter døde hudceller med nye. Da vi alder, bliver vores forsyning af kollagen mindsket eller nedbrudt. Dette fører til at vi får smile rynker, alm. rynker og andre folder i huden. Hydrolyseret kollagen, HCP, (også kendt som renset gelatine og kollagenhydrolysat) er kollagen, der er blevet enzymatisk eller kemisk behandlet for at gøre det lettere at absorbere af kroppen. Kollagen er det primære strukturelle protein, der findes i bindevæv i kroppen. Hydrolyseret kollagen består af vandopløselige peptider, som er rige kilder til aminosyrerne glycin, L-prolin og L-hydroxyprolin.��Behandling: 1 x 10 dag; 10 behandlinger; 5 ml biostrech cocktail : 5 ml sterilt vand���
	Bio stretch stimulerer heling og regenerering af vævet og genskaber elasticitet til huden. ��Er effektiv på strækmærker, ar og dobbelthage. Når huden strækkes for hurtigt, f.eks. Ved graviditet, vægtøgning eller muskelopbygning, kan den subdermale collagen og elastinfibermatrix blive beskadiget og dehydreret, hvilket efterlader synlige mærker eller ar.��Bio stretch indeholder flere aktive bestanddele der klinisk er bevist, hjælper med at forhindre og reparerer strækmærker, ved at øge kollagen og elastin dannelse og opstrammer kollagen matrixen.
	��Biolisi Komposition: Har lipolytisk virkning. Den mest hurtig og sikker cocktail for Krop Lipolisis. Det forbedrer hudens toner, fugter og styrker de beskyttende egenskaber af overhuden.��PPC 250 mg, natriumdeoxycholat 2,5% + L-carnitin 20%; Biolin har lipolytisk virkning. L-carnitin fremmer udnyttelsen af fedtceller og deres anvendelse som en strømkilde, efter udførelse af hydrolyse af triglycerider frie fedtsyrer transport ind i mitokondrier. Det forbedrer også huden: toner, fugter, styrker de epidermis beskyttende egenskaber.��Hyppighed : Efter 15 dage. ANTAL BEHANDLINGER: 4-5��Anvendelse : Den skal anvendes med ren eller med farmaceutisk vand i 1: 1 forhold. Det er bedre at starte med blandingsformlen og derefter øge Biolisi-mængden som pr patientens tilstand.��Vigtigt: behandling udføres 6-13 mm dybt og området er øm, rød og lidt hævet i 2-3 dage efter behandling.��
	Dias nummer 33
	Område: Pigmentpletter (efter graviditet eller solskade) og pigmentforandringer pga. alder.��Sammensætning: SKINESSE indeholder naturlige ingredienser: Kudzu root nodules (symbiozomes). Lignende strukturer som hæmoglobin, hos mennesker virker som detoxifier af frie radikaler. Isoflavoner (Pueraria) virker som antioxidant og meget stabile i vandopløsninger? Albatin stabiliserer DOPAchrome og hæmmer den enzymatiske aktivitet af DOPAchrome tautomerase (TRP-2). Glutathion reducerer melaninmellemprodukter og danner et kompleks med kobber for at reducere dopaquinon til DOPA. Alfa-arbutin hæmmer produktionen af melanin��Antal behandlinger: 4-6 gange med 7-10 dages mellemrum.��Anvendelse:  Injicere 0,2 til 0,3 ml sterile meso-cocktails på hver plet eller kan benyttes med Derma rulle, dermafix eller LaBina pigmenteringsmaskine med meso-modul.
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