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Innovative non-invasive
mesoterapi løsninger
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mesoskinline® meso-cocktails er yderst virksom til regenerering og foryngelse af huden

Vores mission er at være førende på markedet
inden for:

Huden udglattes og tilføres derudover fugt. De aktive substanser
(mesoskinline® meso-cocktails), der indeholder hyaluronsyre,
bliver skånsomt implementeret i overhuden med specialdesignede

•
•

MESO moduler eller tilsvarende moduler/produkter.

Produkter og udstyr til professionelle behandlere
Udvikling af nye produkter med unikke ingredienser i

samarbejde med nogle af Europas dygtigste forskere

Med meso-moduler kan man sikkert, effektivt og smerte-frit indgive mesoskinline® meso-cocktails i epidermis.

•

og laboratorier
Kosmetiske, medicinske, æstetiske behandlinger og uddannelser

De aktive ingredienser tilfører huden fugt og stimulerer regenere-

Vi stræber efter hele tiden at have den nyeste viden og de

ringen af kollagen og elastiske fibre.

stærkeste kompetencer.

Den effektive og effektfulde virkning, der kendetegner mesoskinline® viser sig efter blot få behandlinger.
Du vil ikke være i tvivl, når du ser de øjeblikkeligt synlige resultater.
mesoskinline® meso-cocktails produceres i EU af et anerkendt
farmaceutisk

laboratorium

med

over

20

års

erfaring

i

forskning, udvikling, innovation, fremstilling og distribution af
medicinske produkter samt æstetik- og hudplejeløsninger til
skønhedsinstitutter og hudklinikker.
Alle råmaterialer er nøje udvalgt af os med det formål at sikre, at
de lever op til de krav, der stilles til meso-cocktails og andre mesoprodukter.
Produktionsprocessen er underlagt kontrol i overensstemmelse
med kvalitetssystemerne ISO 9001 og ISO 13485. Efter fremstilling
testes og inspiceres alle produkter inklusiv emballage osv.
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Bliv distributør eller partner
mesoskinline® ligger i front, hvad angår innovation og viden
inden for non-invasiv mesoterapi, og tilbyder produkter af høj
kvalitet. Er du interesseret i at samarbejde med mesoskinline®
i dit land eller din region og blive forhandler eller distributør af
meso-skinline®?

Klinisk testede resultater til
behandling af ethvert trin
i aldringsprocessen

Kontakt os og hør om dine muligheder.

mesoskinline®
mesoskinline ApS
Juelsmindevej 57 - DK-7120 Vejle, Denmark
E-mail: sales@mesoskinline.com
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mesoskinline® meso-cocktails
for several indications with exclusive formula
TESTED PRODUCT FOR NON-INVASIVE MESOTHERAPY
DERMATOLOGICALLY TESTED
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MESO FRESH VITAMIN
rebuilding the skin

Genopliv huden med MESO FRESH VITAMIN
MESO FRESH VITAMIN er et vigtigt produkt inden for mesoterapi, der

MESO FRESH VITAMIN
rebuilding the skin

stimulerer og genopliver slidt hud. Produktet er et velvalgt middel mod
dehydrering, rynker og solskader.
Behandling med MESO FRESH VITAMIN hjælper med at opnå et godt niveau

Primære behandlingsområder

af cellulær hydrering og god biokemisk og biologisk arkitektur.

• Ansigt
• Læbeområde
• Kinder

Takket være indholdet af hyaluronsyre anbefales det også til brug omkring
bl.a. øjenområdet, der vil blive betydeligt forbedret efter 1-2 behandlinger.

Hurtige og synlige resultater
MESO FRESH VITAMIN består af en række naturlige stoffer af høj kvalitet,
som derfor optages nemt i huden. Det giver synlige og hurtige resultater.
MESO FRESH VITAMIN er skånsom og bruges ofte sammen med andre
behandlinger. Produktet forhindrer ikke aldring, men det forsinker processen
markant.
Gennem behandlingen opnår huden friskhed og en ungdommelig glød, som
allerede er tydelig efter første behandling. MESO FRESH VITAMIN er effektiv
og for-skønnende velvære, når det er bedst.
Behandlingen er en målrettet sundhedsbooster for huden, og med sine
rynkereducerende egenskaber egner produktet sig også godt til patienter,
der ryger og generelt ikke har passet godt på deres hud.

Behandling afhjælper
• Anti-Aging
• 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.)
• Dybere rynker (mimikrynker)
• Omkring øjenområdet
• Fugtighedsgivende og toningseffekt

Tip og behandlingsfrekvens
• En gang ugentlig i 4 - 6 uger
• Yderst effektiv til grålig og mat hud, som ikke
har været beskyttet mod sol, eller som ikke har
fået regelmæssig pleje.

Reducer og fjern rynker med MESO FRESH VITAMI
Ligesom flere andre mesoskinline®-produkter til professionelle behandlinger
indeholder MESO FRESH VITAMIN hyaluronsyre, der produceres naturligt i
kroppen og findes i væv og legemsvæsker hos alle mennesker.
Molekylet har en unik evne til at binde store mængder fugt i huden.
Hyaluronsyres hydrerende egenskaber er især en fordel i forbindelse med
rynkereduktion. Ved små rynker, f.eks. omkring øjnene, kan en enkelt MESO
FRESH VITAMIN-behandling være nok, mens dybere rynker behandles med
gentagne behandlinger.

Skånsom og effektiv
MESO FRESH VITAMIN er både skånsom og effektiv og egner sig til mange
forskellige hudtyper, skader og aldringstegn, og behandlingen forbedrer
både kollagenfibrene og mikrocirkulationen i huden. Resultatet er en fastere
og mere smidig hud, der stråler af sundhed.
Produktet har ingen bivirkninger, og det er derfor muligt at behandle større
områder samtidig uden gener.
De ingredienser, som indgår i mesoskinline®-produkter, er alle godkendte
lægemidler, som er udvalgt i henhold til den generelle lægepraksis. De er
pakket under kliniske forhold i praktiske hætteglas og engangsampuller for
at undgå spild eller iltning.
Produkterne er klar til brug og er derfor nemme og hurtige at anvende i
en travl hverdag. MESO FRESH VITAMIN anbefales ikke til gravide eller til
patienter med akne og mere alvorlige hudproblemer.

Primære aktive ingredienser (34 i alt)

Indhold:
• 10 x hætteglas a’ 5 ml
• 10 x transparente engangs pipetter
• Til 10 behandlinger

Naturlige stoffer af høj kvalitet. Hyaluronsyre , Retinol, 21 aminosyrer,

Varenr.:

Multivitaminer - (Bla. D-Biotin, Vitamin A, B12, Aceate)

MST105
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MESO CHEEK LIFT
activates cell reconstruction

MESO CHEEK LIFT
aktiverer cellernes genopbygning

MESO CHEEK LIFT
activates cell reconstruction

Få bugt med rynker, løs hud, arvæv og strækmærker
Linjer i ansigtet er resultat af vores mimik og aldersforandringer i vævet.
Linjerne bliver tydeligere og dybere med hvert år, da huden mister sin

Primære behandlingsområder

fasthed og elasticitet.

• Ansigt
• Krop

Vi bruger omkring 60 muskler når vi kommunikerer både gennem tale og med
ansigtsudtryk. Forskellige mimiske udtryk når vi viser overraskelse, glæde,

Behandling afhjælper

vrede eller koncentration er den hyppigste årsag til linjer mellem brynene,

• Anti-Aging, Tidlig aldring
• Forbedrer hudens tekstur og bindevæv
• Rynker
• Arvæv
• Strækmærker

langs panden, ved øjnene, fuger ved munden og linjer på kinder. Hyppig
brug af disse ansigtsbevægelser fører til permanente dybe linjer på panden,
smilerynker og kragetæer. Ud over injektionen er der et klart forbrugernes
behov for effektive, sikre, aktuelle behandlinger. MESO CHEEK LIFT er en
non-invasiv form for mesoterapi baseret på de regenerative og stimulerende
egenskaber hos peptider.

Tip og behandlingsfrekvens

Formlen MESO CHEEK LIFT indeholder SYN®-AKE. SYN®-AKE er en

• En gang ugentlig i 8 uger
• Yderst effektiv hvor huden (især på kinder) har
mistet sin elasticitet

syntetisk tripeptide med lille molekylvægt, som har stærk antiage virkning
mod mimiske linjer og er en af de vigtigste nøgleingredienser i Meso Cheek
Lift. SYN®-AKE udglatter mimikrynker ved topisk applikation. SYN®-AKE

Fordele

har en naturlig mekanisme, hvor der kommer øjeblikkelig og vedvarende

• Markant foryngende effekt, der er særligt effektiv

afslapning af mimiske rynker ved at blokere neuronal transmission på den

mod mimiske linjer

nicotiniske acetyhlcholin receptor.

• Tydelig reduktion af linjernes dybde efter kun en

Peptidet er en antagonist af den muskulære nikotinacetylcholinmembranens

• Hjælper dit ansigt til at slappe af uden at miste

måned
receptor (mnAChR). Da de muskulære nikotiniske ACh-receptorer blokeres,

evnen til at udtrykke sig

forbliver ionkanalen lukket. Der er ingen optagelse af Na +, og muskelcellerne

• Indeholder 3 vitaminer (A-C-E) og essentielle

forbliver afslappet. Overførslen af nerveimpulser til musklerne hæmmes, og

aminosyrer, som er afgørende de for hudens

ansigtsmusklerne er afslappede uden at være lammet.

genopbygning

MESO CHEEK LIFT
næring til en stærk, smidig hud
MESO CHEEKLIFT er en non-invasiv form for mesoterapi, som indeholder
de tre vigtigste vitaminer for hudens velvære (A-C-E). Disse vitaminer er
præsenteret i de mest stabile former i MESO CHEEK LIFT for at sikre deres
optimal optagelse i huden.
E-vitamin og C
Disse to essentielle vitaminer har en naturlig evne at beskytte celler mod
skade fra frie radikaler og beskytte huden mod farlige eksterne faktorer
(forurening, UV-A UV-B), som kan forårsage for tidlig aldring.
Vitamin A
Retinol holder huden intakt og reparerer beskadigede celler. Vitamin A
reparerer og genopbygger skadet eller sart hud (revner, rødme og irritation).
Det udfører også en sebum-regulerende funktion, som afbalancerer hudens
store olieproduktion.

Primære aktive ingredienser (30 i alt)
Sodium PCA, Vitamin (A-C-E), SYN®-AKE

Indhold:
• 10 x hætteglas a’ 5 ml
• 10 x transparente engangs pipetter
• Til 10 behandlinger

Varenr.:
MST102
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Organisk Silicium
Silicium er en af de vigtigste spormineraler og er en væsentlig
bestanddel af huden. Ved at interagere med elastiske proteiner
i dermis, såsom kollagenfibre, elastin og proteoglycaner sikrer
siliciumet optimal sund fast hudstruktur, bindevævets styrke og
elastitet.
Desuden viser mange undersøgelser, at silicium er i stand til at
stimulere hudcellemetabolismen (fx kollagenproduktion, kontraktionsevne), styrker karvæggene, fremmer sårheling og styrker såvel hud som slimhinder.
DMAE:
Flere undersøgelser har vist, at den aktuelle anvendelse af
DMAE kan forbedre ansigtets udseende væsentligt og forynge
det.
Det er blevet suppleret med de komponenter, der hjælper til den
korrekte udvikling af muskelvæv, aldring og træthed, cellulær
genoplivning, muskelstimulerende midler, adynamia og muskeltræthed.

MESO EYE LIFT
anti-flaccidity treatment

MESO EYE LIFT

Den mest effektive meso-cocktail
til opstramning af huden

anti-flaccidity treatment

MESO EYE LIFT er en effektfuld meso-cocktail der er sammensat til at
modarbejde hudens alderstegn.

Primære behandlingsområder

aerobe oxidation.

• Ansigt
• Omkring øjnene
• Hals
• Decolletee

MESO EYE LIFT stimulerer og aktiverer de relative enzymatiske funktioner

Behandling afhjælper

på mitokondrierne, der fungerer som cellernes kræftværk.

• A
 nti-aging, tidlig aldring
• Gendanner ansigtets ungdommelige form og
normale farve
• Opstrammer/løfter huden og er desuden kom patibel med botulinum-toksiner
• Fanger frie radikaler og beskytter mod eksterne
hudskader
•
Yderst effektiv til beskadiget, moden og uren
hud
• Specielt egnet til opstramning omkring øjnene

Meso-cocktailen indeholder alle de mellemliggende stoffer i Krebs cyklus,
bl.a. DMAE og carnosin, der begge er kendt for deres opstrammende og
styrkende egenskaber og som er er den centrale energigivende del af den

Det fjerner de forhindringer, der opstår ved cellens indtræden i
mælkesyrefasen.

MESO EYE LIFT forsinker hudens aldring
Vores hud ældes som resultat af forskellige interne og eksterne faktorer.
Vores gener er vigtige, men andre parametre som rygning, kost, påvirkning
af UV-stråler, stress og hormonelle tilstande har også meget at sige.
I alle tilfælde skader aldringen både hudens celler, molekyler og den
ekstracellulære matrix. Resultatet bliver et synligt tab af elasticitet og

Tip og behandlingsfrekvens

fasthed i huden, som bliver rynket og løs.

•En gang ugentlig i 4-8 uger
• Bruges også på tynd og dehydreret hud, hvor
øvre ansigt og hals er i fokus og har brug for
ekstra opstramning.

Når kroppen og hudens fibroblast ældes sker der samtidig et fald i syntesen
og vedligeholdelsen af det ekstracellulære matrix.
MESO EYE LIFT bremser forfaldsprocessen ved at tilføre den næring, der
skal til, for at fibroblasterne fungerer optimalt og gradvist fornyes.

Fastere hud uden bivirkninger
MESO EYE LIFT indeholder dimethylaminoethanol eller DMAE, der er kendt
for at øge hudens fasthed.
En anden vigtig ingrediens er dipeptidet carnosin, der er afledt af histidin og
ligeledes kendt for sine opstrammende egenskaber.
MESO EYE LIFT har ingen bivirkninger, og behandlingen er kompatibel med
andre meso-cocktails og botulinum toksiner.
Den er derfor et både skånsomt og effektivt middel til en fastere og stærkere
hud. Meso-cocktailen er desuden negativ i dopingsammenhænge.
• 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
• Er kompatibel med det botuliniske toksin
•Forbedrer hudens fugtgivende virkning, fanger frie radikaler og beskytter
mod ydre slid

Primære aktive ingredienser (30 i alt)
DMAE, Aminosyrer, Multivitaminer (B1, B2, B6), Organisk silicium

Indhold:
• 10 x hætteglas a’ 5 ml
• 10 x transparente engangs pipetter
• Til 10 behandlinger

Varenr.:
MST104
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DMAE
Dimethylaminoethanol, også kendt
som DMAE eller dimethylethanolamine, er et organisk stof og en vigtig antioxidant i den cellulære plasmamembran. Det er en præcursor og er altså
en forbindelse, der danner en anden
forbindelse. I dette tilfælde acetylcholin.
Acetylcholin er en neurotransmitter,
som muliggør en passage af stimuli
mellem nerver og muskler. Når det anvendes på huden, har det en let opstrammende effekt, da det stimulerer
en muskelkontraktion.
Forsøg med DMAE viser, at stoffet gør
huden strammere, at det opstrammer
hud omkring øjnene og læberne samt
giver et defineret omrids af ansigtet
– hvilket også inkluderer opstramning
af hals og hage.In vitro-tests afslører,
at påføring af DMAE medvirker til en
markant hævelse i kroppens vigtigste
bindevæv, fibroblast. Hævelsen sker i
vakuolerne, der fungerer som et cellulært depotområde.
Nogle har et indtryk af, at DMAE er
Botox i cremeform, men det er langt
fra rigtigt. DMAE har præcis den modsatte virkning. For hvor DMAE stimulerer musklerne, blokerer og lammer
botox dem. Derfor kan DMAE ikke anbefales til dybe linjer mellem øjenbrynene, men stoffet er et effektivt middel mod slaphed i huden og kan med
fordel bruges til f.eks. opstramning af
huden på halsen.

MESO NECK AND DECOLLETEE LIFT
DMAE, elastin, organic silicium to restore the skin

MESO NECK AND
DECOLLETEE LIFT

Opstramning af hals og hage med
MESO NECK & DECOLLETEE LIFT
MESO NECK & DECOLLETE LIFT er en effektiv metode til sund og fast hud.
Det er et fedtfrit Meso-produkt til ansigtsområdet, der reducerer rynker og
f.eks. kan anvendes til opstramning af huden på halsen. Behandlingen er
fuldstændig ufarlig og er uden bivirkninger, og den er derfor et rigtigt godt
alternativ til f.eks. botox.
MESO NECK & DECOLLETE LIFT indeholder tre vigtige stoffer, der
er centrale for at opnå et vellykket, rynkereducerende resultat. MESO
NECK AND DECOLLETEE er det første produkt, der kombinerer DMAE,
elastin og methylsilanol, og det gør produktet til den mest avancerede

DMAE, elastin, organic silicium to
restore the skin
Primære behandlingsområde
• Ansigt
• Hals
• Decolletee
• Krop

rynkereducerende Meso-hudpleje på markedet i dag. Den store elasticitet

Behandling afhjælper

skyldes

• Anti-aging, tidlig aldring
• Opstramning af huden på halsen og décolletè
• Mindsker længde og dybde af rynker
• Forebygger og reducerer rynker eller strækmærker
• Øger hudens elasticitet og stimulerer kollagendannelse

proteinets

komplicerede

sammensætning

af

krydsbundne

peptidkæder. Dele af dem folder på en måde, så molekylet kan strækkes 5080 % og stadig vende tilbage til det oprindelige udgangspunkt.
MESO NECK & DECOLLETE LIFT er primært sammensat af aminosyrerne
glycine, valine, alanine og proline. Det er et specialiseret protein med en stor
molekylvægt på 64 til 66 kDa. Med alderen mindskes mængden af elastin
i vævene, og huden mister sin elasticitet. Med det helt rigtige indhold af
elastin, regenererer og genopbygger MESO NECK & DECOLLETE LIFT

Tip og behandlingsfrekvens

hudens elasticitet og får den til at se yngre og fastere ud.

• Én gang hver 7.-10. dag i otte uger
• Effektiv mod tydelige linjer samt tynd og løs hud
på hals og décolletè.

MESO NECK & DECOLLETE LIFT er et fantastisk alternativ til Botox. Dens
formel reducerer effektivt udseendet af rynker og fine linjer på alle områder
af hud, krop og ansigt.

Methylsilanol mannuronat
Methylsilanol mannuronat er en organisk forbindelse deriveret fra tang.
Tangplanten er kendt for sine afgiftende egenskaber, og methylsilanol
mannuronat fungerer som en antioxidant, der forebygger tidlig aldring.
Methylsilanol

mannuronat

har

længerevarende,

fugtighedsgivende

egenskaber, der bekæmper nedbrydningen af kollagen og elastinfibre.
Derfor har forbindelsen en opstrammende og styrkende effekt på huden.
Forbindelsen er desuden kendt for at bekæmpe frie radikaler.
In vitro-undersøgelser viser, at methylsilanol mannuronat normaliserer
cellernes forbrænding, virker regenererende på vævet og bidrager til
reduktion af appelsinhud uden at give bivirkninger.
Methylsilanol mannuronat er en sikker og naturlig ingrediens inden for
hudplejeprodukter, og The Environmental Working Group har bedømt
forbindelsen 100 % sikker til kosmetisk brug. Kombinationen af DMAE,
elastin og methylsilanol mannuronat gør MESO NECK & DECOLLETE LIFT
til en unik behandling til at mindske rynker samt til opstramning af f.eks. hals
og hage.

Primære aktive ingredienser (12 i alt)
DMAE, Elastin, Organisk silicium
.

Elastin
Elastin er et ultraspecialiseret elastisk protein i hudens og blodkarrenes
bindevæv. Elastin er også et vigtigt bærende væv, som anvendes på steder,

Indhold:
• 10 x hætteglas a’ 5 ml
• 10 x transparente engangs pipetter
• Til 10 behandlinger

hvor der er brug for mekanisk energi. Forfrisker, nærer og fugter huden og

Varenr.:

reducerer synligheden af fine linjer og rynker.

MST106
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MESO HAIR LOSS CONTROL
eight actions to redentify

MESO HAIR
LOSS CONTROL

MESO HAIR LOSS CONTROL
Et effektivt middel mod hårtab
MESO HAIR LOSS CONTROL er et unikt middel mod hårtab, der bekæmper

eight actions to redentify

tab af hår og stimulerer ny vækst. MESO HAIR LOSS CONTROL øger
blodgennemstrømningen og ilter hovedbunden. Produktet indeholder
præcis den sammensætning af vitaminer, aminosyrer og mineraler, der

Primære behandlingsområder

kræves for at få det fulde udbytte af kroppens forbrænding. MESO HAIR

• Hovedbund

LOSS CONTROL sikrer permanent biotilgængelighed og optimerer på den
måde produktionen af keratinproteiner. Behandlingen sikrer den præcise

Behandling afhjælper

sammensætning af aminosyrer, der skal være til stede i et sundt hår, og som

• R
 eparerer og stimulerer hår, der er skadet af miljømæssige faktorer
såsom sol og forurening
• Reducerer hårtab
• Fjerner skæl og talgkirtler og behandler tyndt og livløst hår

Stopper hårtabsprocessen gennem 8 stadier:
• Stimulerer mikrocirkulationen
• Virker 5-alfa-reduktasehæmmere
• Regulerer produktionen af talg
• Giver næring til hårrødderne
• Øger hårstråenes tykkelse
• Genopbygger kutikula
• Styrker hårets medulla
• Gør håret glansfuldt

Savpalme: et effektfuldt middel mod hårtab

Tip og behandlingsfrekvens

Savpalme anvendes primært af mænd for at lette symptomerne på

MESO HAIR LOSS CONTROL reducerer hårtab og

prostatahyperplasi, som er en forstørrelse af prostata, men ikke en

i nogle tilfælde kan behandlingen endda stoppe

cancertilstand. Undersøgelser af behandling af forstørret prostata med

hårtab. Efter de anbefalede ti behandlinger en gang

savpalme indikerer, at palmen også stimulerer hårvækst, og det tyder på,

om ugen med MESO HAIR LOSS CONTROL, øges

at savpalme har samme effekt som finasterid, men uden bivirkninger. MESO

den gennemsnitlige hårtykkelse, og håret kan se

HAIR LOSS CONTROL optimerer produktionen af keratinproteiner ved at

fyldigere ud.

er afgørende i et middel mod hårtab.

Det er MESO HAIR LOSS CONTROL godt for:
• Velegnet til behandling af ikke genetisk hårtab

sikre en permanent biotilgængelighed. Behandlingen sikrer den præcise
sammensætning af aminosyrer, der skal være til stede i et sundt hår, og
som er afgørende i et middel mod hårtab. MESO HAIR LOSS CONTROL
reducerer hårtab, og i nogle tilfælde stopper behandlingen hårtabet helt.
Efter de anbefalede ti behandlinger med MESO HAIR LOSS CONTROL øges
den gennemsnitlige diameter af hårstrået, og håret bliver mere fyldigt at se
på.

Biotin: styrker håretr
Biotin er et B-vitamin, som indgår i flere forskellige stofskiftereaktioner
og i regulering af sukkeromsætningen. Nogle gange betegnes biotin som
vitamin H eller vitamin B7. Vitaminet er vandopløseligt, og kroppen kan aldrig
indeholde et for højt niveau af biotin, da det på et vist tidspunkt vil blive
udskilt med urinen. Det er blandt andet på grund af vitaminet, at MESO
HAIR LOSS CONTROL er så effektivt et middel mod hårtab og bidrager til at
øge hårets sundhed. Lukose er en væsentlig energikilde og vigtig for både
vedligeholdelse af kroppen og for, at den performer så godt som muligt.
Biotin har en essentiel rolle, når kroppen forarbejder glukosen, og vitaminet
er betydningsfuldt, når kroppen modarbejder slid og forfald. Både vækst
og replikation af cellerne afhænger af biotin, og vitaminet hjælper med at
bevare hårets sundhed og genopbygning, ligesom det har en vigtig rolle
for vedligeholdelse af mange af kroppens andre funktioner. Biotin er det
vitamin, der gør håret sundt, stærkt og smukt. Det er klinisk dokumenteret,
at kroppens niveau af biotin er lige så grundlæggende som dens niveau af
andre vitaminer og mineraler.

Reducer eller stop hårtab

Indhold:
• 10 x hætteglas a’ 5 ml

MESO HAIR LOSS CONTROL er en effektiv og velunderbygget behandling,

• 10 x transparente engangs pipetter

der virker gennem 8 stadier. På den måde adskiller den sig fra andre

• Til 10 behandlinger

behandlinger, der har færre aktive indsatsområder.

Primære aktive ingredienser (44 i alt)

Varenr.:

Savpalme, Panthenol, Cystein, Taurine, Biotin.

MST101
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Hydrolyseret kollagen fornyer vævet
Hydrolyseret kollagen er kollagen, hvor de molekylære bindinger mellem de enkelte kollagentråde er blevet nedbrudt ved hjælp af
kemisk eller enzymetisk behandling. Forskning viser, at elastins og kollagens gode egenskaber skyldes deres sammensætning af
aminosyrerne glycin, valin, prolin og hydroxyprolin. En behandling med MESO STRETCH MARK REMOVER gør det lettere for kroppen at absorbere den hydrolyserede kollagen. Hydrolyseret kollagen består af de vandopløselige signalstoffer, peptider, der er rige
kilder til aminosyrerne glycin, L-prolin og L-hydroxyprolin. Processen stimulerer sårheling, styrker produktionen af væv og hjælper
med at opbygge kollagenmatrixen.

Reducer strækmærker effektivt og uden bivirkning
Ud over at kunne reducere og forebygge strækmærker har MESO STRETCH MARK REMOVER vist sig at have antiinflammatoriske
egenskaber, og behandlingen reducerer desuden rødhed med 13 %.
Behandlingen er effektiv, men skånsom, og der er ingen alvorlige negative bivirkninger forbundet med brug af hydrolyseret kollagenprotein.

MESO STRETCH MARK REMOVER
stimulates wound healing and tissue regeneration

MESO STRETCH
MARK REMOVER

Reducer strækmærker med
MESO STRETCH MARK REMOVER
Regenerer huden og reducerer strækmærker (både hvide og røde).

stimulates wound healing
and tissue regeneration

Både mænd og kvinder kan opleve fremkomst af strækmærker forskellige
steder på kroppen.
Strækmærkerne opstår, når huden strækkes ud eller trækkes sammen

Primære behandlingsområder

for hurtigt, f.eks. i forbindelse med graviditet, vægtøgning, vægttab eller

• Krop
• 

Bruges på strækmærker og områder omkring
strækmærker

muskelopbygning. Overbelastningen af huden ødelægger det subdermale
kollagen, ligesom det skader og dehydrerer elastin-fibermatrixen. Det kan
efterlade de synlige mærker eller ar, vi kender som strækmærker.
En behandling med MESO STRETCH MARK REMOVER kan forhindre og
reducerer strækmærker. MESO STRETCH MARK REMOVER indeholder
aktive ingredienser, der ifølge kliniske undersøgelser kan forebygge og
reducerer strækmærker ved at øge kollagen- og elastindannelsen, stramme

Behandling afhjælper
• Reducerer markant hvide og røde strækmærker
• Der er ingen kendte bivirkninger ved indtagelse
af hydrolyseret kollagenprotein.

kollagenmatrixen og hydrere bestemte områder af huden målrettet.

Tip og behandlingsfrekvens

Stimulerer hudens egen produktion af kollagen

• Ti gange hver 10. dag
• 
Ideel til forebyggelse af strækmærker ved
graviditet eller ved vægttab

Proteinet kollagen udgør ca. 25 % af protein sammensætningen i
menneskekroppen, og det er kollagen, der giver vores hud et sundt og
spændstigt udseende ved at skabe elasticitet og erstatte de døde hudceller.
Hudens produktion af kollagen falder med alderen, og det svækker hudens
spændstighed, medvirker til slaphed i huden, og til at vi udvikler fine linjer
ved øjnene og rynker i panden, når vi bliver ældre. MESO STRETCH MARK
REMOVER-behandlingen kan reducere strækmærker ved at stimulere
hudens egen genopbygning og øge produktionen af kollagen.

MESO STRETCH MARK REMOVER bruger hudens egen
genopbygning til at reducerer strækmærker
MESO STRECHMARK REMOVER forynger og styrker huden indefra og kan
derfor effektivt både forebygge og reducere strækmærker. Behandlingen
optimerer produktionen af elastin og kollagen ved at sikre de to proteiners
permanente biotilgængelighed. Gennem påvirkningen af lysyl oxidaseenzymerne øges netværket mellem fibrene, og silicium hjælper med at
strukturere og samle fibrene i et velorganiseret tredimensionelt netværk.
Chondroitinsulfat er et vigtigt glycosaminoglycan, og selvom det kun
optræder i små mængder i den ekstracellulære matrix, har det alligevel stor
betydning for hudens tilstand.
Chondroitinsulfat er afgørende for den todelte proces, hvor hudens
hydrering vedligeholdes, samtidig med at produktionen af hyaluronsyre
øges. Hyaluronsyre binder vand i huden og er med til at gøre den fyldig og
give den et sundt og friskt udseende.

Primære aktive ingredienser (15 i alt)
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.

Indhold:
• 10 x hætteglas a’ 5 ml
• 10 x transparente engangs pipetter

Da vi alder, bliver vores forsyning af kollagen mindsket eller nedbrudt. Dette

• Til 10 behandlinger

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

Varenr.:

lettere at absorbere af kroppen. Kollagen er det primære strukturelle

MST103

protein, der findes i bindevæv i kroppen.
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MESO SKIN PERFECTOR
Et revolutionerende BB Glow Produkt

MESO SKIN PERFECTOR er en revolutionerende, ultra fugtgivende
hudplejebehandling, der har en synlig lysende effekt og efterlader
huden med masser af glød.
Det er en sikker og non-invasiv intensiv behandling, der giver en jævn
hudtone, kamuflerer hudens ujævnheder, fregner, små rynker og udjævner i nogle tilfælde endda pigmentpletter (melasma) samt har en
stærk anti-age vrikning takket vitaminer C, E og kollagen.
MESO SKIN PERFECTOR er en concealer behandling, der effektivt
reducerer misfarvning af huden i ansigtet og giver en ensartet teint.
Behandlingen er velegnet til bekæmpelse og kamuflering af uren
hud, aldring af huden, rynker, træt og kedelig teint, synlige porer,
poser og mørke rande under øjnene, ar, fregner og pigmentpletter.
MESO SKIN PERFECTOR behandlingen hjælper med at reducere
fregner og lysner huden. Den er også med til at bekæmpe misfarvning af huden forårsaget af akne og aldersbetingede hudforandringer (ældningspletter).
MESO SKIN PERFECTOR giver ikke blot en mere ensartet hudtone, men behandler også huden indefra - det er en effektiv anti-age
og antioxidant mesoterapi-cocktail til behandling af dehydreret hud
med tegn på aldring og manglende elasticitet.
Giver varige resultater i op til 4 måneder, efter fortsat behandling 4-5
gange, velegnet til ALLE hudtyper!
MESO SKIN PERFECTOR LIGHT
Anbefales til personer med en meget lys hudfarve / hudfarve. Denne
hud perfector bruges til at reducere fregner og farveændringer forårsaget af urenheder og aldring.
Brug denne tone som en highlighter til en BB GLOW ansigtskonturering.

MESO SKIN PERFECTOR
Et revolutionerende
BB Glow Produkt

Primære behandlingsområder:
• Ansigt
• Krop
• Hænder
Vorteile der Behandlung:
• Skaber ensartet og glansfuld hud
• Giver en blød og glat hudstruktur
• Reducerer fine linjer og rynker
• Giver huden glød og tilfører den langtidsvirkende
fugt
• Bekæmper aldringstegn
• Glattende effekt takket kollagen tilførsel
• Får porerne til at syne mindre
• Opstrammende effekt takket vitamin E
• Detoxende virkning
• Har en øjeblikkelig* og gradvist lysnende effekt
• Er yderst velegnet til asiatisk, lys og etnisk hud
• Genopretter og giver jævn hudtone mindst op til
4 måneder
• Øger kollagenproduktionen
• Neutraliserer frie radikaler
• Reducerer misfarvet hud
• Lysner misfarvninger efter akne (PIH)
• Skjuler mørke rande under øjnene
TIP:
Brug enten en enkelt tone over hele behandlingsområdet eller kombiner forskellige toner.

MESO SKIN PERFECTOR Natural
En medium beige tone med lyserøde undertoner, ideel til mennesker
med en varm hudfarve / hudfarve.
Brug denne skygge til at udglatte og fremhæve en afbalanceret hudfarve i bleg hud, der har tendens til at virke misfarvet.

MESO SKIN PERFECTOR Medium
Ideel til garvet hud eller mennesker med en mere bronzefarvet hudfarve.
Vi anbefaler det til folk med en mørkere hudfarve. Denne tone er en
mørkere kontur til MESO ansigtskonturering

Indhold:
• 5 x 6 ml hætteglas: LIGHT: til lyse hudtoner
• 5 x transparente pipetter
• T il 5 behandlinger

varenr.:
Starter Kit

MST112

Light

MST113

Natural		

MST115

Medium		

MST114
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MESO Skin Perfector® from mesosk

Revolutionary and new BB-Glow product with immediate eff
DERMATOLOGICALLY TESTED PRODUCTS
FOR NON-INVASIVE MESOTHERAPY

www.mesoskinline.com

MESO
PURE PEEL
MESO PEEL
KITS
Perfection in skin rejuvenation -Verschiedene
against signs
Wirkungen
of skin damage
in einer Behandlung
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Forklaring af de anvendte ingredienser i MESO
PEEL Acne og MESO PEEL Melanin

MESO PEEL ACNE

Perfektion i hudforyngelse

PYRODRUESYRE 20% | PYRODRUESYRE 20%
Bemærk: indeholdt som en aktiv ingrediens i MESO PEEL Acne og MESO
PEEL Melanin
0% pyruvinsyre er meget effektiv til at reducere melasmer og misfarvning
af huden efter betændelse. Det spiller en vigtig rolle i depigmentering og er
aktiv mod (hæmmer) keratinocytter.
Det har også antibakteriel, antiinflammatorisk og sebumregulerende egenskaber. Pyruvinsyre er en effektiv chelerende kobberforbindelse, der styrker

Fordele ved behandlingen:
• reducerer melasmer og misfarvning af hud efter
betændelse
• hæmmer keratinocytter
• antibakteriel, antiinflammatorisk og regulering af talg
egenskaber
• bekæmper misfarvning af hud
• har en lysende virkning

tyrosinase-enzymerne og har en depigmenterende virkning.
SALICYLSYRE 20% | Funktion: aktivt stof
Bemærk: indeholdt som en aktiv ingrediens i MESO PEEL Acne
Salicylsyre er en let hydrofil syre, der har talgregulerende egenskaber.
Det har også antiinflammatorisk, antimikrobiel, astringent og anti-aging
egenskaber.

kinline®

fect

Resorcinol er et fenolisk derivat med keratolytiske og regenererende egenskaber, bekæmper misfarvning af huden og har en lysende virkning Effekt.
Resorcinol bruges i acne- og hudbehandlingsprodukter til at fjerne hård,
flassende eller ru hud. har keratoplastisk, antiseptisk og let kaustiske egenskaber.
Resorcinol virker ved at nedbryde ru, flassende eller hærdet hud. Resorcinol
desinficerer Hud også til at bekæmpe infektioner.
RESORCINOL 10% | Funktion: aktivt stof

Meso Peel Melanin®

Anti-fotoaging og
hyperpigmentering egenskaber

Bemærk: indeholdt som en aktiv ingrediens i MESO PEEL melanin
FYTINSYRE 6%
Phytinsyre er en kraftig chelaterende forbindelse med kobber, der stimulerer tyrosinaseenzymerne og har en depigmenterende virkning.

Aktive ingredienser
MESO PEEL Protector
• CERA ALBA (bivoks)

Fordele ved behandlingen:
• reducerer melasmer og misfarvning af hud efter
betændelse

• hæmmer keratinocytter
• a ntibakteriel, antiinflammatorisk og sebumregulerende egenskaber

• reducerer hård, skællende eller ru hud
• desinficerer huden for at forhindre infektioner

MESO PEEL Stop
• BISABOLOL: (2-6 %) -> stimulerer kollagensyntese
• Aloe Barbadensis bladjuice -> har en beroligende og afkølende effekt
• NATRIUMIKARBONAT
MESO PEEL Acne
• PYRODRUESYRE (20%)
• SALICYLSYRE (20%)
MESO PEEL Melanin
• PYRODRUESYRE (20%)
• RESORCINOL (10%)
• FYTINSYRE (6%)

Meso Peel Acne varenr.: MST116
Meso Peel Melanin varenr..: MST117

Indhold Meso Peel Melanin Kit:
• 1 x 10 ml MESO PEEL Protector
• 1 x 50 ml MESO PEEL Acne or Melanin (pH 3.5)
• 1 x 25 ml MESO PEEL Stop (pH 8.6)
• Til 25-30 behandlinger
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Cosmeceuticals
Functional and adjuvant in outpatient treatment
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MESO PURE PEEL
different actions in one treatment

Side 21

MESO ANTI-AGE MASK
professional Patch Hydrogel face mask

Side 23

MESO LIFT AND PROTECT
very high sun protection with anti-age effect

Side 25

MESO PIGMENT REDUCE
optic effect

Side 27

MESO PAIN REDUCE
reduces the pain

Side 28
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MESO PURE PEEL
different actions in one treatment

MESO PURE PEEL

MESO PURE PEEL
MESO PURE PEEL (PH=4,3) er den unikke peeling i engangsdispenser á 3 ml

different actions
in one treatment

med naturlige ingredienser, der reducerer peeling-bivirkninger.
MESO PURE PEEL er et fremragende produkt til naturlig og effektiv peeling.
Perfekt til en dyb corneolysis-rensning før enhver behandling.

Primære behandlingsområder

MESO PURE PEEL er et koncetrat af 5 vegatabilske
ekstrakter

•
Ansigt. Skal påføres før enhver anden
dermatologisk behandling: phototerapi, laser,
needling, RF, og andre kosmetiske metoder
• Krop

• Blåbær
• Sukkerrør

Behandling afhjælper

• Ahornsukker

• Renser med en kraftig corneolysis-virkning
• Fremmer cellefornyelsen
• Maksimal effektivitet med minimal irritation, fremmer
en strålende hud
• Anti-aging
• Dyb corneolysis
• Gør huden modtagelig for aktive ingredienser

• Appelsin
• Citron

MESO PURE PEEL
5 behandlinger i en:
•
•
•
•
•

Keratolytic
Collagen Syntese

Tip og behandlingsfrekvens

Elastinsyntese

• Kan benyttes som kurforløb i 14 dage inden
sengetid, under natcreme.

Fugtgivende
Ingen rødme eller ubehag.

MESO PURE PEEL lever op til standarderne for økølogi og økologisk

• 

Kan bruges inden solferie til forberedelse af
huden til jævn melanin produktion.

kosmetik ifølge ECOCERT (www.ecocert.com).
Alfa hydroxy-syrer har vist sig at fremme en glattere og yngre hud ved at
øge cellefornyelsen.

• 

Gnid det jævnt ud i cirkulære bevægelser på
behandlingsområdet, indtil det er absorberet.
Skyl ikke i de næste 8-12 timer.

Primære aktive ingredienser (21 i alt)
• Lactic Acid 28-32% - Virkelig fugtighedsgivende
• Glycolic Acid 12-17% - Effektiv Keratolytisk Effekt
• Citric Acid 2-6% - Stimulerer Collagensyntesen
• Malic Acid 1% maks. - Øger hudens elasticitet
• Tartaric Acid 1% maks. - Fremmer hudens stramhed

Peeling
The first one in monouse wipe

Indhold:
Dispenser med 1 x 24 engangsbreve à 3,5 mL.

Varenr.:
MST111
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MESO ANTI-AGE MASK
professional Patch Hydrogel face mask
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MESO ANTI-AGE MASK
mesoskinline‘s MESO ANTI-AGE MASKE består af et dobbelt lag. Det første

MESO ANTI-AGE MASKprofessional Patch
Hydrogel face mask

lag er sammensat af et tykt celluloselag, mens det andet lag er i hydrogel.
Begge er lavet for at sikre en effektiv osmotisk proces, der muliggør en høj
overføringseffektivitet af aktive ingredienser (farmaceutisk kvalitet) til stede
i hydrogelfilmen.

Primære behandlingsområder

For at skabe de ideelle forhold, der kan stimulere den osmotiske proces,

• Ansigt
• Hals

har huden brug for en præcis kompression gennem en tyk forbindelse, som
samtidig skal være fleksibel og elastisk for at passe præcis formen på det

Virkning

område, der skal behandles (af denne årsag er tnt ikke et idonisk materiale

• Anti-age
• Post mesoterapi
• Post-laser
• Post-peeling
• Opstrammende virkning
• Mindsker rynker omkring øjnene, ved munden
og på panden
• Fugtighedsgivende
• Fasthed
•  Hudens glathed

til stimulering af den osmotiske proces).
Dette er den største forskel mellem en professionel maske og masker til
homecare.
Masken forøger hudens regenereringskapacitet på grund af den høje
procentdel af hyaluronsyre, hvilket giver en blødere og naturlig virkning med
det samme.
MESO ANTI-AGE MASK indeholder en innovativ formel af naturlige
ingredienser. Hovedingredienserne er: Acetyl Hexapeptid-8 Argireline®, HA

Tip og behandlingsfrekvens

25%, Retinol og Resveratrol.

• Læg masken på ansigtet og halsen i op til 40
minutter efter behandlinger

MESO ANTI-AGE MASK reducerer dybden af ansigtsrynker, der forårsages
af sammentrækninger i musklerne under forskellige ansigtsudtryk, specielt
rundt om øjnene, munden og panden.
Den afgifter huden og har gode antioxidante egenskaber (vitamin A, C og E).
Grundet den høje procentdel af hyaluronsyre, gendannes det fysiologiske
hydrolipid niveau fra første gang.
En række testbehandlinger på flere personer har bevist en markant anti-age
and lifting effekt.

Primære aktive ingredienser (21 i alt)
Kollagen, Sillicium, Marine plasma, Taurine, Hyaluronsyre, Acetyl Hexapeptide-8 Argireline®,HA 25%, Resveratrol, Hexyl cinnamal., Aqua (Water), Algin
Polyvinyl Alcohol, Cellulose Gum, Propylene Glycol, Sodium Hyaluronate
Retinyl Palmitate, Parfum, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben,
Propylparaben, Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Methyl ionone, Benzyl
salicylate, Coumarin, Eugenol, Geraniol.

Indhold:
Æske med 10 masker

Varenr.:
MST107
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SYN®-AKE
®
SYN -AKE er baseret på en patenteret mekanisme. Den efterligner sekvensen af
®
de essentielle aminosyrer i forbindelse med waglerin-1-funktionen. SYN -AKE‘s
sikkerhed og aktivitet er testet grundigt.
Dens virkning fokuserer på en omgående og vedvarende afslapning af
efterlignende rynker ved at blokere neurontransmissionen i nikotinacetyhlcholin-receptoren. Peptidet er en antagonist til membranen
af muskulære nikotinacethylcholin-receptorer (mnAChR). Siden de
muskulære nikotin-ACH-receptorer er blokeret, forbliver ionkanalen lukket. Der er ingen absorption af Na+, og muskelcellerne
forbliver afslappede. Transmissionen af nerveimpulser til musklerne er hæmmet, og ansigtsmusklerne er afslappede.
®
Effektiviteten af SYN -AKE tripeptid (0,5 mM) er bevist
in vitro ved at måle kontraktionsfrekvensen af de pågældende muskelceller som en funktion i inkubationstiden.

MESO LIFT AND PROTECT
very high sun protection with anti-age effect
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MESO LIFT
AND PROTECT

Dagcreme med utrolig høj solbeskyttelse
MESO LIFT AND PROTECT er en dagcreme med solbeskyttelse, Den er ideel
til følsom hud, fotodermatose (solallergi), lysfølsomhed forårsaget af visse
lægemidler, pigmentpletter, for tidlig aldring af huden og immunologiske

anti-age day cream
with very high sun protection

forandringer. Hjælper med at forebygge dermatologiske lidelser som følge af
ekstrem udsættelse for UVB- og UVA-stråler (SPF 50+), inklusive solallergi,
pletter, elastose, for tidlig aldring og konsekvenser af den akkumulerede
effekt af strålinger af huden.

Primære behandlingsområder

Tolerancen og effektiviteten af MESO LIFT AND PROTECT er testet under
dermatologiske kontroller.

• Ansigt
• Krop
• Hænder

MESO LIFT AND PROTECT er et multifunktionelt produkt. Ud over

Virkning

tilstedeværelsen af effektiv solbeskyttelse mod UVB- og UVA-stråler er

• Solblok med 3 virkninger
• Anti-age
•Beskyttelse mod UVB og AVA stråler
• Fugtighedsgivende
• Lindrende
• Reducering af rynker
• ALOE VERA (Beroligende effekt)

formlen beriget med værdifulde aktive ingredienser, der er egnet til at
garantere:
• Beskyttelse mod UV stråler
• Fugtighedsgivende
• Lindrende
• ALOE VERA

Tip

Den berømte Aloe Vera eller Aloe barbadensis er videnskabeligt testet
på alle former for forbrændinger, uanset om det er stråler, termiske eller
fra solen. Den har også vist sig at have en forebyggende effekt, når den

MESO LIFT AND PROTECT kan blandes med
foundation for at opnå effekt af BB creme i den
mest passende farve.

anvendes før, under og efter disse hudskader. Mange af fordelene ved AV
kan associeres med polysacchariderne, der findes i geleen fra bladene.
Men flere andre naturlige kemiske stoffer i Aloe Vera-ekstrakt er associeret
med nyttige sundhedsfremmende virkninger: Aminosyrer, anthraquinoner,
enzymer, organiske og uorganiske stoffer, fedtstoffer, kulhydrater, lignin,
salisylsyre, saponiner, steroler og vitaminer (B1, B2, B6, C, B-karoten, cholin,
folsyre og A–tocopherol).

HA lavmolekylær vægt (5-10 kDa)
Hyaluronsyre og mere generelt mucopolysaccharider, er blandt de
primære bestanddele i bindevævsstrukturerne. Hyaluronsyrens utroligt
lave molekylevægt (5-10 kDA) i MESO LIFT AND PROTECT forbedrer den
intrakutane penetrering og danner et nyt råmateriale til dannelse af en
medium molekylevægt af hyaluronsyre. Denne form for hyaluronsyre er især
egnet til at tilbageholde vand, både i bindevævet og i det dybere lag af
huden (og er derfor ansvarlig for en dybdegående hydrering). I de øverste
lag af huden reduceres det transepidermale væsketab (TEWL).

Collodial oatmeal
Colloidal oatmeal er blevet anvendt i tusindvis af år til behandling af
hudlidelser. Colloidal oatmeal er populært for sine

ugtighedsgivende,

rensende, antioxidante og antiinflammatoriske egenskaber, som skyldes
den kemiske heterogenitet. Det er bevist, at oatmeal-ekstrakt hæmmer
aktiviteten af nuklearfaktoren Kappa B (NF-kappa B) i keratinocytter og
frigivelsen af proinflammatorisk histamin af cytokiner.

Det frembringer

også arakidonsyre, den cytosoliske fosfolipase A2 og tumornekrose faktoralpha (TNF-alpha). Colloidal oatmeal har vist sig at være en sikker og effektiv
ingrediens i forskellige produkter til personlig pleje. Det indeholder en række
aktive bestanddele, inklusive polysaccharider, proteiner, lipider, saponiner,
enzymer, flavonider, vitaminer og avenantramider (polyfenoler).

Primære aktive ingredienser
PF 50+, Syn®-ake, Hyalluron-syre, Oat, Aloe

Indhold:
Æske = 1 x lufttom flaske á 50 mL

Varenr.:
MST110
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MESO PIGMENT REDUCE
optic effect

Melanogenese og usund hudfarve
Hudens farve er resultatet af tilstedeværelsen af forskellige pigmenter.

MESO PIGMENT REDUCE
optic effect

Hæmoglobinet i de røde blodceller, karoten som primært findes i adipocytterne.
Det pigment, der påvirker hudens farve mest, er melanin, som produceres af
specialiserede celler i epidermis og hedder melanocytter. Melanin regulerer
hudens farve via en kompleks mekanisme. Usund hudfarve er ændringer i

Primære behandlingsområder

hudens farve forårsaget af for meget melanin eller i nogle tilfælde aflejring af

Meso Pigment Reduce hjælper med at reducere
og forebygge pigmentforandringer og pletter i
ansigtet, på kroppen og på hænderne. Det giver den
mest intense, effektive og innovative behandling af
hyperpigmentering, melasma, solskader, alder pletter,
misfarvning og mørke cirkler.

andre pigmenter i epidermis. Denne ændring kan være på specifikke områder
af kroppen eller mere udbredt. Misfarvningerne eller pletterne på huden er
ikke alle sammen ens. Hver af dem har forskellig oprindelse og dybde.

Hvad er nøgleingredienserne i MESO PIGMENT REDUCE?
Glabridin: Er et isoflavonid, der udvindes og isoleres fra Glycyrrhiza glabra
L.-roden. In vitro- og in vivo-undersøgelser har vist, at dette phytoestrogen

Virkning

indeholder

• Hurtig blegningseffekt
• Hyperpigmenteringer
• Aldringspletter
• Mørke cirkler ved øjnene

en

række

egenskaber:

antioxidant,

anti-inflammatorisk,

neurobeskyttende, antiteratogen, antibakteriel og depigmenterende, når det
påføres på huden. Den depigmenterende aktivitet af glabridin skyldes en
multifunktionel virkning på de årsager, der medfører manifestationen af en
usund hudfarve.
Vitamin C: Askorbinsyre, et næsten ubikvitært molekyle af natur, er til
stede i mange citrusfrugter og grønbladede grøntsager og reducerer
melaninproduktionen, idet det er i stand til at reducere o-DOPAchinon til

Formlen indeholder mange stærkt koncentrerede
aktive ingredienser med stærkt depigmenterende
egenskaber.

det tidligere stof, DOPA, for forstyrrer oxidationsprocessen som medfører

Tip og behandlingsfrekvens

dannelsen af melanin. Dette viser sig rent faktisk at være mere stabilt i forhold

Påfør produktet to gange dagligt direkte på det
pågældende område. Produktet virker allerede
efter de første påføringer.

til oxidering og forbedrer dermed produktets virkning.
Arbutin: Et naturligt glucosid af Hydroquinone, kemisk kendt som
Hydroquinone-β-D-Glucopiranosid, virkningsmekanismen, derimod synes
anderledes, siden kliniske undersøgelser af dyrkning af humane melanocytter
åbner for muligheden for, at det ikke reagerer på en syntese eller på
enzymudtryk. Kliniske undersøgelser har bekræftet at dets påføring ikke
giver nogle bivirkninger i modsætning til hydroquinoner.
Kojicsyre: Hæmmer enzymet tyrosinase, chelaterer kobber i det aktive
område. Kliniske undersøgelser har vist, at kojicsyre og dets estere har
depigmenterende egenskaber og betragtes som sikkert og ikke giftigt.
Den hæmmende effekt på melanindannelsen skyldes både den hæmmende
aktivitet af transkriptionsfaktoren, der associeres med microphthalmia (MITF),
og hæmningen af den hormonstimulerende alpha-melanocyt aktivitet (alphaMSH).
Azelainsyre: De afblegende egenskaber af azelainsyre skyldes den
konkurrenceprægede tyrosinhæmmende virkning.
Niacinamid: Er det biologisk aktive amid af vitamin B3. Undersøgelser har
vist, at nicacinamid sammen med en passende solbeskyttelse kan give en
bedre klarhed sammenlignet med brugen af solbeskyttelse alene.
Vitamin A: Retinoidsyre virker også depigmenterende og kan give en
lysnende effekt, når den påføres huden. Virkningsmekanismen, som dog
ikke er fuldstændig afklaret, er på den ene side forbundet med en øget
celleudskiftning af keratinocytter og faciliterer dermed pigmenttab fra
epidermis. På den anden side giver den en indirekte styrkelse af den
cytotoksiske effekt på melanocytter ved nogle huddepigmenteringer ved
hæmning af afgiftningsveje (med en relativ stigning i giftige stoffer såsom
quinoner).
Pueraria (Kudzu): Roden og blomsten, som anvendes inden for traditionel

Indhold:
Æske = 1 x lufttom flaske á 30 mL

medicin, har forskellige medicinske egenskaber. Utallige undersøgelser har vi
aktiviteten af dette planteekstrakt i forhold til Melanogenese. Aktiviteten i
forhold til at undertrykke Melanogenese er bekræftet visuelt ved farvningen

Varenr.:
MST108

af fontana-masson.
Brassica Napus Frø Ekstrakt: Rig på antioxidanter. In vitro- og in vivoundersøgelser har vist, at den aktive ingrediens er i stand til at reagere på
aldringstegn, reducere misfarvning af huden og en ensartet hudfarve.
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MESO PAIN REDUCE
desensitising the skin
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MESO PAIN REDUCE
MESO PAIN REDUCE er et desensibiliseringsmiddel til topisk anvendelse

MESO PAIN REDUCE
desensitising the skin

baseret på Eugenol, og specielt udvundet fra nellikeolie som har antiseptiske
og antibakterielle egenskaber men vigtigst af alt, bedøvende egenskaber.
MESO PAIN REDUCE anvendes som et topisk bedøvelsesmiddel før en

Primære behandlingsområder

æstetisk behandling, såsom filler, mesoterapi, laser, needling og andre
behandlinger der kan være smertefulde for patienten.

• Ansigt
• Krop

Dets sammensætning giver et lokal topisk sensorisk chok med omgående

Behandling afhjælper

virkning der virker i omrking 10 minutter. Nok tid til at foretage behandlingen.

• Anvendes som et topisk bedøvelsesmiddel før
en æstetisk behandling, såsom filler, mesoterapi,
laser, needling og andre behandlinger der kan
være smertefulde for patienten.
• Smertestillende / Bedøvende
• Antibakteriel virkning

Det hurtigvirkende effekt gør at det kan påføres igen hvis nødvendigt, så
behandleren kan fortsætte behandlingen uden arbejdsafbrydelser.

Bivirkninger
Ingen rapporteret.

Aktive ingredienser
Eugenol (specielt udvundet fra nellikeolie), Kamfer, Capsaicin

Tip og behandlingsfrekvens
 ennem den specielle dyse, påfør en eller flere
G
baner af ca. 1 cm (udover behandlingsområdet)
med en fugtig klud.

INDEHOLDER IKKE: Lidokain, Tetracain, Adrenalin

Masser blidt. Skyl ikke før efter behandlingen.

Indhold:
Æske = 1 x lufttom flaske á 50 mL

Varenr.:
MST100
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Homecare Produkter fra mesoskinline
EKSKLUSIVE FORMLER OG DERMATOLOGISK TESTEDE HOMECARE PRODUKTER

®

www.mesoskinline.com
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MESO 3D EYE CREAM
Ultimativ øjenpleje

Side 36 - 37

MESO BALANCING CLEANSER
Fjerner makeup uden at irritere huden

Side 38 - 39

MESO RETINOL DREAM
Effektiv mod rynker og hængende hud

Side 40 - 41

Banebrydende videnskabelig forskning og udvikling

mesoskinline
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Meso 3D EYE CREAM
Intensive treatment for the eye contour
36

MESO 3D EYE CREAM Meso 3D Eye Cream er en creme til intensiv behandling af området omkring øjnene. Øjenlåget løftes, området
omkring øjnene udglattes og lysnes, strukturen ændres og gør øjenkonturerne mere afstemte og faste.
Den specifikke sammensætning indvirker på de væsentligste årsager
til poser og mørke rande under øjnene og stimulerer mikrocirkulationen i huden, fremmer eliminering af blodafledt pigmentering og
hjælper med at forebygge tegn på periokulær ældning af huden.
Meso 3D Eye Cream contains a compilation of active ingredients consisting of triterpene saponins - (Escin) of Aesculus Hippocastanum
and lecithin, enriched with an anti-bags’ and anti-dark circles’ plant
complex based on silk tree extract.
Komplekset aktiverer den periokulære mikrocirkulation og understøtter reabsorption af hemoderivative pigmenter, der forårsager
mørke rande under øjnene.
Produktet modvirker ru hud og forbedrer den periokulære hudtone ved at stimulere regenereringen af de strukturelle komponenter,
hvormed et fornyet, strålende look reetableres.
Det giver lys og vitalitet til øjenkonturen, reducerer oxidation og aktiverer.

HOVEDINGREDIENSER
ESCIN
Kompleks af triterpene saponins (escin) fra Aesculus hippocastanum
og lecitin, med beroligende, nærende og vænetoniske egenskaber.

MESO 3D EYE CREAM
Intensiv behandling af
øjenkonturen

Fordelene:
• Huden fugtes og bliver mere elastisk
• Hjælper med at mindske linjer omkring øjnene
• Mindsker poser under øjnene og mørke rande
• Stimulerer kollagensyntese
• Har en øjeblikkelig udglattende effekt
Ingredienser:
• Vand
• Glycerin
• Propylenglycol, lecitin
• Natriumakrylat, CI77891
• Phenoxyetanol
• Ekstrakt af bark fra Albizia julibrissin
• Ekstrakt fra Centella asiatica
• Ekstrakt fra Aesculus hippocastanum-frø
• Tocopherylacetat
• Darutoside
• Hyaluronsyre
• Diglycerin
• Escin
• Panthenol
• Ethylhexylglycerin
• Triethoxycaprylsilan
• Ekstrakt fra Pinus pinaster

Det er med til øge blodcirkulationen, forbedrer den kapilære hudtone,
mindsker kapilær permeabilitet og dermed blodårenes skrøbelighed.
Det har en drænende virkning, der reducerer poser under øjnene, og
stimulerer mikrocirkulationen, hvormed mørke rande reduceres.
Ekstrakt fra Albizia julibrissin (albizzia) og Darutoside:

Beskytter, styrker og forbedrer egenskaberne ved dermis.
Det styrker det mikrovaskulare net og stimulerer afgiftning, hvorved
kapilær permeabilitet og akkumulering af glykotoksiske pigmenter,
der er ansvarlige for uensartet teint og et træt udtryk, mindskes,
hvilket har en løftende effekt på hængende øjenlåg.
Hyaluronsyre:

Takket være produktets ekstraordinære evne til at binde og lagre
store mængder vand mellem cellerne er det essentielt for optimal
hydrering af hudens væv.
Det er også værdifuldt, da det virker på både overfladen ved at løfte
overhuden og mere i dybden ved at stimulere den cellulære omsætning af vævet. Dermed bekæmpes hudens ældning og dannelsen af
rynker, så huden forbliver kompakt, elastisk og glat.

Indhold:
Æske = 1 lufttæt 30 ml flaske
Varenr.
MST130
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MESO BALANCING CLEANSER
Ideel til at fjerne alle spor af makeup
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MESO BALANCING CLEANSER
Er en afbalanceret gel til fjernelse af makeup. Den har en dybderensende
virkning uden at udtørre eller irritere huden, så huden efterlades strålende, fugtmættet og ekstremt blød.
Formlen, der er beriget med vegetabilske olier, udvalgt for deres indhold
af fedtsyrer, nærer i dybden, hvilket øger hudens elasticitet, giver en mere
blød hud og mindsker rødme. Gelen er særligt velegnet til følsom hud, da
den fjerner makeuprester fra ansigt og øjne uden at svie.
Daglig brug sikrer hudens fysiologiske hydrering, hvilket giver en øjeblikkelig behagelig fornemmelse.
MAIN INGREDIENTS
Mandelolie:
Gelen er blandt de produkter med det forholdsvist højeste indhold af umættede og flerumættede fedtstoffer, som udgør gelens blødgørende og
plejende egenskaber og gavner huden.
Takket være de nærende egenskaber opretholdes hudens naturlige fugtfedt-balance, hvilket bidrager til fornyelsen af cellevæv
Olivenolie:
Olivenolien er en kraftigt virkende antioxidant. Den beskytter mod de
skadelige virkninger fra frie radikaler og har en udglattende effekt.
Der er tale om en rig, blødgørende olie, der nærer huden i dybden og regulerer dens naturlige hydrering. Den har også en beroligende virkning på
rødme og irritation og kan bruges på selv meget følsom hud.
Borage Seed Oil:
Hjulkroneolie er den mest righoldige vegetabilske kilde til gammalinolensyre, en flerumættet fedtsyre, som er meget gavnlig for hudens elasticitet, fylde og ungdommelighed.

MESOBALANCINGCLEANSER
Ideel til at fjerne alle spor af
makeup

Fordelene:
•R
 efreshing Cleanser
• Makeup Remover
• Toner
Ingredienser:
• Vand
• Glycerin
• PEG-40 hærdet ricinusolie
• Dinatriumcocoamphodiacetat
• Akrylater/C10-30 alkylacrylat-krydspolymerer
• Frugtolie fra Olea europea (oliven)
• Olie fra Prunus amygdalus dulcis (mandler)
• Olie fra Linum usitatissimum (hør)
• Natriumklorid
• Natriumlauroylsarcosinat
• Cocamidopropyl-trimetylglycin
• Ammoniumlaurilsulfa
• Olie fra Borago officinalis
• Kaliumsorbat
• Natriumbenzoat
• Parfume, dinatrium-EDTA
• Tocopheroler
• Natriumhydroxid
• CI 42051
• CI 44090.

Oliens genopbyggende effekt tilfører huden fugt, har en udglattende
virkning og øger hudens beskyttende egenskaber, samtidig med at betændelsestilstande bekæmpes.
Hørfrøolie:
Hørfrøolie er rig på essentielle fedtsyrer fra omega-3, -6 og -9, de såkaldte
„sunde fedtstoffer“ og betragtes som en af de mest fortrinlige præparater mod ældning af huden.
Indholdet af linolsyre har en elastisk effekt og hjælper huden med at genvinde fugt og blødhed. Dens antioxiderende effekt nærer huden og fremmer iltning af cellerne og deres naturlige fornyelse.

Contents:
1 Box = 150 ml bottle
Varenr.
MST132
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MESO RETINOL DREAM
Opstrammer og gendanner hudens volumen og struktur
40

MESO RETINOL DREAM
Meso Retinol Dream er en creme med kraftigt virkende ingredienser, der er med til at korrigere og forebygge de væsentligste tegn
på aldring.
Den har en synergieffekt på hudens overflade og virker i dybden,
takket være den kombinerede virkning af aktive ingredienser som
retionol, alfaliponsyre og yderst effektive antioxidante vitaminkomplekser, der modvirker rynker og fremmer udglatning af huden
It helps to reduce the appearance of fine and marked wrinkles. It
also helps to minimise the visibility of spots and pores, giving a
brighter complexion. It works in depth by nourishing the skin. It
gives tone, vitality and renewed elasticity thanks to the synergy of
active plant extracts and molecules that can support the epidermis
in its self-regeneration processes.

MESO RETINOL DREAM
Opstrammer og gendanner
hudens volumen og struktur

Fordelene:
• Virker mod ældning af huden og reducerer rynker
• Forbedrer hudens tekstur og bindevæv
• Kraftigt virkende effekt mod dannelse af radikaler
• Forbedrer hudtone og fasthed
• Gør huden mere blød, hvilket giver et mere undommeligt udseende
• Reducerer hudlidelser og giver en mere jævn
ansigtsfarve

MAIN INGREDIENTS
Retinol:
En A-vitamintype og et meget effektivt og multifunktionelt antirynkemiddel: elasticitet og hudton stimuleres, rynker reduceres og
dannelsen af nye celler fremmes – hudens naturlige fornyelsescirkel.
Produktionen af collagen og elastin stimuleres, hudens volumen og
tekstur genoprettes, og ansigtet remodulleres, så det kommer til at
se yngre ud.
Liponsyre:
Liponsyre er et aktivt antioxidant og et hjælpestof i forbindelse
med bekæmpelse af hudens ældning.
Det indeholder iltbindende stoffer og indgår i kroppens forskellige
antioxidante mekanismer, såsom regenerering af C- og E-vitaminer
samt CoQ10.
Ekstrakt fra Acmella oleracea:
Stoffet er kendt for sine naturlige botulinum-lignende egenskaber
og betragtes derfor som en meget effektiv behandling mod ældning af huden og for reduktion af rynker. Det anvendes især mod
smilerynker.
Det har en forebyggende og beroligende virkning.
Vitamin E:
Takket være indholdet af frie radikaler, som har en rensende virkning, beskytter E-vitamin huden mod udefrakommende påvirkninger (forurening, UV-A og UV-B), som kan være skadelige for huden
og forårsage tidlig ældning.

Ingredienser:
• Vand
• Cetearylalkohol
• Kapryl-/kaprintriglycerid,
• Glycerin
• Butyrospermum parkii-smør
• Saft fra Aloe barbadensis-blade
• Propylenglycol, dicaprylylether
• Dimethicone
• Glycerylstearat
• Phenoxyethanol
• Frugtolie fra Olea europea (oliven)
• Olie fra Prunus amygdalus dulcis (mandel)
• Olie fra Linum usitatissimum (hørfrø)
• Hvedeprotein fra Potassium palmitoyl hydrolyzed
• Ekstrakt fra Acmella oleracea
• Thioctsyre
• Tocopherylacetat
• Diglycerin
• Olie fra Borago officinalis-frø
• Retinylpalmitat
• Ethylhexylglycerin
• Dinatrium EDTA
• Parfume
•E
 kstrakt fra Pinus pinaster
• Tokoferol
• Triethanolaminsalt
• Kaliumsorbat
•N
 atriumbenzoat, BHA, BHTN
Contents:
Æske = 1 lufttæt 50
ml flaske
Varenr.
MST131
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Needling & Meso
Mekanisk hudbiostimulation
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MESOpower® pen MP-5000
Det nyeste hudterapisystem

Side 45

MESO 3-Point Nano Modul
Til MESOpower® pen

Side 46

MESO 11-Point Micro Module
Til MESOpower® pen

Side 46

MESO 24-Point Non-traumatisk modul
Til MESOpower® pen

Side 47

MESO 36-Point Maxi Module
Til MESOpower® pen

Side 47

MESO POWER DEVICE MS-3
Transformationens kraft

Side 48

MESO HÅNDSTYKKE
Resultater med høj effekt

Side 50

MICROLIFTING MODUL
MESO modul med 18 stimuleringspunkter

Side 52

MICRONEEDLING MODULE
Patenteret microneedling modul

Side 53

NEEDLE ROLL 540
Mikro nåle med smertefri spids

Side 54

NEEDLE ROLL 540 RECHARGE
Mikro nåle med smertefri spids

Side 56

®

mesoskinline
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MESOpower® pen MP-5000
Det nyeste hudterapisystem!
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MESOpower® pen
MP-5000

MESOpower Pen® Ledningstilsluttet og trådløs 2-i-1
Designet af mesoskinline i Danmark

• Nålelængde 0,25 mm - 1,0 mm
• Hits pr. minut 18.000 RMP (op til 300 hits pr. sekund)

Det nyeste hudterapisystem!

• To litiumbatterier (driftstid 6 timer, når de er fuldt opladet)

3D Innovation
MESOpower® pen er et specialudviklet, professionelt

Specifikationer

mesobehandlingshåndstykke med et ergonomisk design. Den kan justeres, så

• Microlifting

• Elektrisk MESOpower®-pen med sterile engangsnålemoduler
• Ergonomisk design og CE-mærket
• Nålestørrelserr: 3/11/24/36 nåle pr. modul
• Needle number: 3/11/24/36 needles per module
• Adapter: 5 V, 1000 mA
• Hastighed: Maks. 300 hit/sekund
• Inkl. 2 genopladelige litiumbatterier, oplader, håndstykke bordholder, bærbar aluminiumskuffert og 40
nålemoduler.

Trådløs og praktisk

Funktioner

Det professionelle håndstykke kan også bruges trådløst, hvilket er en mærkbar

• Automatisk hastighedsregulering med et enkelt
klik (100-300 hit/sekund)
• Forskellige nålemoduler til stimulering af huden: til
behandling af fine linjer, ar eller store områder
• Vibration og mild microneedling skaber perfekt
biostimulation af huden, så den straks absorberer
anti-aging-produkter under behandlingen og uden
større læsioner
• Ingen downtime eller blå mærker
• Mere end 50 % forbedring af strækmærker og ar
efter akne
• Bedøvelse med lidokain er ikke nødvendig
• Ikke-traumatisk behandling. Det er muligt at
udføre behandlinger med 10-14 dages mellemrum.

den passer til flere brugere, har energivisualisering i realtid og dobbelt innovativ
teknologi med Smart Memory, der lever op til dine krav.
MESOpower® Pen er perfekt til en række anti-age-behandlinger, hvor serummer/
mesococktails indføres i huden ved hjælp af blide trykbevægelser og vibrationer.
Det drejer sig bl.a. om:
• Non-invasiv mesoterapi
• Microneedling

fordel for behandlere over hele verden. Transportér dit udstyr i en stilfuld aluminiumskuffert til det sted, hvor du udfører behandlingen – klinik, spa, messe.
Udfører du mange behandlinger om dagen? Bare rolig – batteriet kan oplades,
mens du arbejder. Når batteriet er fuldt opladet (maks. 2 timer), kan det bruges i
op til 6 timer uden afbrydelse.

Sikker og effektiv
Uanset land opfylder MESOpower® pen alle regler og krav til nålelængde. Det
betyder, at den er sikker at bruge på ansigt og krop, hvor du kan justere nålelængden fra 0,25 mm til 1,0 mm i henhold til det område, der behandles, og formålet med behandlingen.
Nålemodulet har en perfekt størrelse og er praktisk til behandling af smalle områder som omkring næse, øjenområde eller mundområde.
Hastigheden kan reguleres i 6 niveauer for at opnå en behagelig og passende
behandling til enhver hudtype, hudtykkelse eller hudfølsomhed. Hastigheden kan

Garanti

justeres med 100-300 hit/sekund.

• 1 års garanti.

Hvert nålemodul er sterilt og pakket enkeltvis. Nålene i modulet er dækket med
et aftageligt beskyttelseslåg af plast, så du undgår risiko for kontaminering under
udpakning eller ved bortskaffelse af nålemodulet.

3D individuelt drev
MESOpower® Pen består af 3 individuelle drevsystemer, som giver 3 gange beskyttelse af kernekomponenterne, forhindrer kontaminering af udstyret, forhindrer
overophedning af håndstykket og opretholder det perfekte vibrationsniveau.

MESOpower® pen Technology
The MESOpower® Pen er den nyeste udvikling af microneedling-penne.
Teknologien har udviklet sig og erstatter brugen af rollers, som er runde redskaber

Indhold:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x MESOpower pen MP-5000
2 x Genopladelige batterimoduler
1 x Adapter til ledningsforbindelse
1 x Power kabel
1 x Bord holder til MESOpower Pen MP5000
1 x Brugermanual på engelsk
10 x 3-Point Microneedling Needle Moduler, Sterile
10 x 11-Point Microneedling Needle Moduler, Sterile
10 x 36-Point Microneedling Needle Moduler, Sterile
10 x 24-Point Microlifting Plastik Moduler, Sterile
Alt pakket i en eksklusiv bærbar aluminiumskuffert

med små nåle over overfladen, der rulles på huden for at forårsage mikroskader.
Der findes andre, lignende produkter på markedet, herunder SkinPen eller Dermapen, men de er alle baseret på det samme koncept – at udføre kontrollerede
og ensartede hudskader for at stimulere hudfornyelsen.
MESOpower®-pen kan endda behandle meget sarte områder, som ikke kan
behandles med en rollers.Når du udfører anti-age-behandling med MESOpower® pen, skal du holde den lodret mod huden og justere dybden og hastigheden

Varenr.: MST2000

af nålene på apparatet i henhold til det område og den hudtype, du behandler
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MESO 3-Point Nano Modul
(Til MESOpower® pen) Varenr: MST3001
Product description (1 box):

• 10 individuelt pakkede nålemoduler
• Steril og kun til engangsbrug
• Ultratynd 0,18 mm
• Rustfrit titaniumstål
• Steriliseret med gammastråler og til engangsbrug
• Produktionsdato, udløbsdato og LOT-nummer på hver nål
• Justerbar afstand mellem nålene og huden (0,25 mm-1,0 mm).
Ved hjælp af mikroperforeringer i huden indfører mikronålene de
aktive anti-aging-ingredienser (mesoskinline mesococktails) og

Et specielt Meso-microneedling 3-punkts modul til
behandling af dybe linjer og efterligner rynker.
Det innovative 3-punkts Nano Modul er den mest avancerede kliniske
microneedling-enhed på markedet. Med det avancerede modul kan du
stimulere og åbne hudens øverste lag. Brug den sammen med passende
mesoskinline cocktails eller lignende produkter
Modulet består af tre sikre mikronåle, som stimulerer hudens øverste
lag (epidermis) på en skånsom og effektiv måde og samtidig sikrer nem
adgang til vanskelige områder takket være dens lille størrelse og vipbare nåleplade.

Dobbelt effekt med MESO 3-punkts Nano Modul

sikrer en naturlig og næsten smertefri cellefornyelse.

Nålene danner usynlige mikroskopiske huller, som aktiverer hudens

Cellefornyelsen efter en mesobehandling med microneedling

Det øger naturligt hudens spændstighed.

gør huden fastere, forbedrer dens udseende og reducerer rynker og mindre skønhedsfejl.

egen naturlige helingsproces og producerer mere kollagen og elastin.

Imens flyder mesoskinline mesococktails ind i huden under behandlingen og ikke efter behandlingen (i modsætning til mange andre microneedling-behandlinger). Huden optager derfor alle vitaminer og aminosyrer fra produkterne optimalt, samtidig med at den fornyer sig selv.
Det forbedrer behandlingsresultatet med ca. 30 % og sikrer optimal absorption af de aktive ingredienser i de rigtige mængder og i de rigtige
hudlag.
Eftersom hudbarrieren er blevet åbnet for de aktive anti-aging-ingredienser, absorberes yderligere aktive ingredienser fra MESO ANTI-AGE
MASK, der anvendes efter behandlingen, mere effektivt.

MESO 11-Point Micro Module
(Til MESOpower® pen) Varenr: MST3002

Til mimiske rynker (til tynd hud & sensitive områder).
Et klassisk rundt mikronålhoved til effektiv anti.
age behandlinger.
Det innovative MESO 11-Point Micro Modul er et af de sikreste og mest

Product description (1 box):

• 10 individuelt pakkede nålemoduler
• Steril og kun til engangsbrug
• Ultratynd 0,18 mm
• Rustfrit titaniumstål
• Steriliseret med gammastråler og til engangsbrug
• Produktionsdato, udløbsdato og LOT-nummer på hver nål
• Justerbar afstand mellem nålene og huden (0,25 mm-1 mm)
Ved hjælp af mikroperforeringer i huden indfører mikronålene de aktive anti-aging-ingredienser (mesoskinline mesococktails) og sikrer en naturlig og næsten smertefri cellefornyelse.

effektive nålemoduler på markedet. Med det avancerede modul kan
du stimulere, aktivere og åbne hudens øverste lag. Takket passende
afstand mellem nålene, bliver huden behandlet korrekt – uden risiko for
ar dannelse.
Brug dette nålemodul på mimiske rynker, strækmærker eller acne-ar
sammen med passende mesoskinline cocktails eller lignende produkter..

Sådan bruger du produktet:
Åbn den sterile sikkerhedspakke, og tag modulet ud. Pas på ikke at
berøre nålene. Drej modulet ind i Meso Power-håndstykket, indtil det
sidder fast, og fjern derefter plastsikkerhedshætten fra nålene.
Hold knappen „Turn on“ på håndstykket nede i 2 sekunder for at
aktivere det, og juster nålelængden ved at dreje på håndstykket. Du
kan ændre nålenes hastighed (tryk pr. sekund) med et enkelt tryk på
„Turn on“-knappen.
Nu er du klar til at starte behandlingen. Behandl huden med vinkelrette
bevægelser, og oprethold en 90° vinkel, som sikrer en jævn nåledybde
og kun forårsager minimale læsioner i huden.

Forsigtig:
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The following areas may not be treated with any type of needles:
Open wounds, active acne, irritated skin, eczema, skin cancer, moles!

Et sikkert plastnålemodul, der er designet til
at stimulere blod- og lymfekredsløbet og øge
produktets indtrængen i huden med op til 97 %.
Med MESO 24-punkts non-traumatisk modul kan du effektivt be-

MESO 24-Point
Non-traumatisk modul

(Til MESOpower® pen) Varenr: MST3003

handle alle områder af huden med hyaluronsyre eller mesoskinline
meso-cocktails.
Det innovative MESO 24-punkts non-traumatiske modul består af
en plastplade med 24 stimulationspunkter (0,7 mm), som aktiverer
hudens øverste lag (epidermis) på en mild og effektiv måde.
Dette er et særligt modul til non-invasiv mesoterapi, der anvendes til
ansigt, krop og hovedbund. De 24 stimuleringspunkter absorberer

Produktbeskrivelse (1 æske):

• 1 0 individuelt pakkede nålmoduler
•S
 teril og kun til engangsbrug
• Specialdesignet modul med 24 x 0,7 mm pyramideformede
stimulationspunkter i plast
•S
 teriliseret med gammastråler og til engangsbrug
•P
 roduktionsdato, udløbsdato og LOT-nummer på hver nål
•N
 ålenes længde kan justeres (0,25 mm-0,7 mm)

de aktive mesoskinline meso-cocktails i huden, hvilket fører til naturlig cellefornyelse.

Cellefornyelse efter non-invasiv mesoterapibehandling resulterer i
strammere hud, forbedring af hudens udseende, reduktion af rynker

Når du kører MESO 24-punkts non-traumatisk modul hen over hu-

og mindre skønhedsfejl, aktivering af blodcirkulationen omkring hår-

den, aktiverer du hudens naturlige helingsproces. Under helings-

folliklerne efter mesoterapi mod hårtab.

processen dannes der mere kollagen og elastin, hvilket gør huden
mere modstandsdygtig. Det gør huden mere modtagelig for antiaging-ingredienser fra de forskellige mesoskinline merso-cocktails.
Behandling af huden med MESO 24-punkts ikke-traumatisk modul kræver ikke bedøvelse og forårsager ikke synlig helings- eller
skorpedannelse, og der er derfor ingen risiko for ardannelse eller
hudskader. Selv sensitiv hud kan tåle non-invasiv mesoterapibehandling med dette modul.

36-punkts modulet er det største i sortimentet
og velegnet til behandling af dybe rynker, strækmærker, kirurgiske ar og ar efter akne.
Det innovative MESO 36-Point Maxi-modul er den mest avancerede

MESO 36-Point Maxi Module
(Til MESOpower® pen) Varenr: MST3004

kliniske enhed på markedet. Med det avancerede modul kan du stimulere og åbne hudens øverste lag. Brug den sammen med passen-

Product description (1 box):

de mesoskinline cocktails eller lignende produkter.

• 1 0 individuelt pakkede nålemoduler
• Steril og kun til engangsbrug
• Ultratynd 0,18 mm
• Rustfrit titaniumstål
• Steriliseret med gammastråler og til engangsbrug
•P
 roduktionsdato, udløbsdato og LOT-nummer på hver nål
• Justerbar afstand mellem nålene og huden (0,25 mm-1 mm)

Modulet består af 36 sikre mikronåle, som stimulerer hudens øverste
lag (epidermis) på en skånsom og effektiv måde og samtidig sikrer
nem adgang til vanskelige områder takket være dets lille størrelse.

Nålemodulets funktion:
Mesoskinline-nålemoduler inkluderer alle typer moduler – fra det
lille 3-punkts- til 36-maxipunktsmodulet.

Ved hjælp af mikroperforeringer i huden indfører mikronålene de
aktive anti-aging-ingredienser (mesoskinline mesococktails) og

Antallet af nåle baseres på det problemområde, der skal behand-

sikrer en naturlig og næsten smertefri cellefornyelse.

les, og sikrer den mest nøjagtige og egnede behandling, en behandler kan udføre.

Cellefornyelsen efter en mesobehandling med microneedling
gør huden fastere, forbedrer dens udseende og reducerer ryn-

Meget fine Ø 0,18 mm titaniumstålnåle kombineret med anti-age-

ker og mindre skønhedsfejl.

mesococktail tilfører huden de nødvendige sunde ingredienser og
aktiverer kollagenproduktionen takket være mikroskaderne på huden.
Det kan punktere mere end 300.000 mikrohuller i hudens yderste
lag på fem minutter, hvilket skaber et effektivt næringstilførselssystem mellem over- og underhuden.
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VYTAL POWER DEVICE MS-3
Multifunktionel udstyr
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MESO POWER
DEVICE MS-3

MESO POWER DEVICE MS-3 FOR PROFESSIONELLE
Med MESO POWER DEVICE MS-3 kan du tilbyde professionel •non
invasiv mesoterapi og microneedling med optimal hygiejne og sikkerhed.
Specieldesignet styreenhed er fremstillet af høj kvalitet materialer og er

Multifunktionel udstyr

beskyttet børstet aluminium. Den slanke styreenhed er fastgjort til det
rustfrit stål design-udklipsholder ved hjælp af to små magneter.MESO
POWER DEVICE MS-3 har et højt niveau af håndværk og dens ergonomiske

Driftsbetingelser

håndstykke genererer næsten ingen støj eller vibrationer og passer let

• Omgivelsestemperatur: +10 ° C til +35 ° C
• Relativ luftfugtighed: 30% til 75%
• Bredde x højde x dybde: 230 x 45 x 185 mm
• Vægt af håndstykke: ca. 100 g
• Samlet vægt: 1100 g

i hånden. Dens moduler kan betjenes med en hastighed på op til 150 slag
/ sekund. Enheden er kendt inden for klinisk mikroneedling og non-invasiv
mesoterapi. MESO POWER DEVICE MS-3 er produceret i Tyskland med vægt
på kvalitet, præcision og sikkerhed. Desuden har moduler en patenteret
sikkerhedsmembran, som skaber de mest sikre rammer for både behandler
og klient.

MESO POWER DEVICE MS-3 har mange fordele
• Sofistikeret og sikker klinisk microneedling og non-invasiv mesoterapi
• Engangs moduler med patenteret sikkerhedsmembran
• Velegnet til behandling af lysere og mørkere hudtoner (Fitzpatrick I - V)
• Nålenes længde kan justeres ved at dreje håndstykket
• Håndstykket når ikke meget høje temperaturer, selv efter langvarig brug.
• Ingen ablation eller synlig skade på huden
• Justerbar nålehastighed. Frekvensen kan indstilles til 11 niveauer, fra 50-150
NPS (nålelift pr. Sekund)

Tekniske parametre
• Tekniske parametre
• Type: AD-1.3-MN-MP
• Nominel spænding: 15 V - (DC)
• Frekvens: 50 Hz
• Strømindgang: 5,7 V A maks
• Arbejdsfrekvens: kan vælges fra 50 - 150 hits /
sekund
• Drev: precision DC motor
• Driftstilstand: kontinuerlig drift

• Den valgte nålfrekvens vises digitalt

Garanti

• Mulighed for tilslutning af et ekstra håndstykke

• 2 års garanti på maskine og håndstykke.

• Minimal regenereringstid på huden
• Lav risiko for PIH (Post-inflammatorisk hyperpigmentering)
• Lav støj og lav vibration
• Fremstillet i Tyskland af MT.DERM

CERTIFIKATER OG REGISTRATIONER
GARANTI FOR KVALITET
MT.DERM lægger stor vægt på kvalitet og sikkerhed. Derfor er certificeringen
af vores kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 13485 vurderet meget
højt i vores firma. ISO 13485 er en standard, der repræsenterer kravene
til et omfattende kvalitetsstyringssystem inden for udvikling, produktion,
kundeservice og samling af medicinsk udstyr.

Vores certifikater (mikropigmentering / microneedling)
EG-certifikat: G1 17 05 67752 012
ISO 13485 Certifikat: Q1N 17 05 67752 011

Indhold:
•
•
•
•
•

MESO POWER DEVICE MS-3 enhed med LED display
Vytal Meso håndstykke
Fodpedal for at styre håndstykket
Holder til håndstykket
Brugervejledning på engelsk og tysk

Varenr.: MST201
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VYTAL MESO HÅNDSTYKKE
Resultater med høj effekt
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VYTAL MESO
HÅNDSTYKKE

VYTAL MESO HÅNDSTYKKE
Produktinformation
Vytal Meso Håndstykke er specielt udviklet af MT Derm, til non-invasiv
mesoterapi og microneedling. Håndstykket genererer næsten ingen

Resultater med høj effekt

lyd eller vibration og passer let i hånden. Microneedling og Microlifting
moduler kan betjenes med en hastighed fra 50 op til 150 hits / sekund.
Vores højkvalitets håndstykke har overbevisende præcision og stilhed.
Sikkerhedsmembranen forhindrer tilbagestrømning af væskerne og

Følgende nålemoduler passer til
VYTAL MESO HÅNDSTYKKE:

ingen risiko for kontaminering af håndstykket. Udvalg af microneedling
nålemoduler og mesomoduler giver dig mulighed for at vælge passende
nål til hver behandling. Passende nålestørrelse giver bedre resultater.
Hældningsnålpladen tilpasser sig til overfladen af huden = nålene følger
hudoverfladen i jævn dybde med minimalt trauma i epidermis.
De enkelte nåle giver højere indtrængningskraft og ingen smerte for
klienten.

• Vytal Microneedling-module, 6-punkts
nåleplade, Justerbar nålelængde - maks. 0,7 mm)
• Vytal Microlifting Module, 18-punkts
plastnåle plade 0,5 mm

Garanti
• 2 års garanti på håndstykke.

Fordele
Vytal Meso Håndstykke tilbyder alsidige muligheder inden for non-invasiv mesoterapi og microneedling.
• Non-Invasiv mesoterapi behandlinger og microneedling
• Behandling af acne arvæv
• Ingen ablation / dramatisk synlig skade på epidermis
• Lav risiko for PIH
• Behandling af hudtyper Fitzpatrick I - V
• Lav støj og vibrationer
• To års garanti
• Produceret Tyskland

Vytal Meso Håndstykke passer også til andre enheder som for eksempel:
• MESO POWER DEVICE MS-3
• LaBina PL-1000 Mobil
• LaBina PL-2000 Premium
og andre lignende enheder.
Husk at vælge den rigtige ledningstilslutning. Hvis vi ikke har den der
passer til din maskine, bedes du kontakte os.

Indhold:
• Pakke med Vytal Meso Håndstykke
• Tilslutningskabel

Varenr.:
CMN50X1: Håndstykke med (Firewire Plug)
CMN50X2: Håndstykke med (Jack Plug)
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5135

VYTAL
MICROLIFTING MODUL
MESO modul med 18 stimuleringspunkter
Til MESO POWER DEVICE MS-3

Med Microlifting Module er det muligt at
behandle alle områder af huden effektivt
med hyaluronsyre og mesoskinline® mesococktails.
Modulet består af en plast plade med 18 stimuleringspunkter
som aktiverer hudens øverste lag (epidermis) på en mild og effektiv måde. Dette er et specielt modul til non-invasiv mesotera-

Passer til:

Vytal and og ligende håndstykker

pi, som bruges i ansigtet, på kroppen og i hovebunden.

MESO POWER DEVICE MS-3
Indhold:
Varenr.:

Pakke med 8 moduler

De 18 stimuleringspunkter indsluser aktive mesoskinline® me-

(18 x 0,5 mm plastik stimuleringspunkter)

so-cocktails i huden, hvorved der skabes naturlig cellefornyelse.

EKNPA361805
Cellefornyelse

efter

non-invasiv

mesoterapi

behandling

medfører opstramning af huden, forbedring af hudens udseende, reducering af rynker og hudens ujævnheder, aktivering af

ADVANCED and SYMPHONY
MICROLIFTING MODUL
MESO modul med 18 stimuleringspunkter
Til LaBina PL-500 PL-1000 / PL-2000

blodcirkulation omrking hårsække ved mesoterapi mod hårtab.
Når man fører modulet hen over huden, aktiveres hudens egen
naturlige helingsproces. Under helingsprocessen dannes der
mere kollagen og elastin, som får huden til at blive mere spændstig.
Huden er hermed modtagelig for aktive anti-aging ingredienser,

Passer til:

ADVANCED og andre ligende håndstykker

der tilføres fra de forskellige mesoskinline® meso-cocktails.

LaBina PL-1000 Mobil / LaBina PL-2000 Premium
Indhold:
Varenr.:

Pakke med 8 moduler

Behandling af huden med Vytal Microlifting Module eller med

(18 x 0,5 mm plastik stimulerings-punkter)

Vytal Microlifting Module kræver ingen bedøvelse og medfører

E-MM0001

ikke synlig heling eller skorpedannelse, hvorfor der ingen risiko
er for ar eller hudskade. Selv sart hud tåler non-invasiv mesote-

Passer til:

SYMPHONY og ligende håndstykker

rapi behandling med dette modul.

LaBina PL-500 Control
Indhold:

Pakke med 8 modules
(18 x 0,5 mm plastik stimulerings-punkter)

Varenr.:

E-MM0020

a:3:{s:5:“width“;i:600;s:6:“height“;i:596;s:4:“size“;i:62567;}

5252

VYTAL
MICRONEEDLING MODUL
Patenteret microneedling modul
Til MESO POWER DEVICE MS-3

Passer til: Vytal og ligende håndstykker
MESO POWER DEVICE MS-3

Indhold: Pakke med 8 moduler
(6 x 0,3 mm metal nåle)

Varenr.: EMNPA360603
Passer til: Vytal og ligende håndstykker
MESO POWER DEVICE MS-3

Indhold: Pakke med 8 moduler
(6 x 0,7 mm metal nåle)

Varenr.: EMNPA360607

Vytal and Advanced Microneedling Module

ADVANCED
MICRONEEDLING MODUL

Microneedling Modul med nåleplade
6 x 0,3 mm eller 6 x 0,7mm nåle.
Afstanden mellem nålene og huden er justerbar.
• Med “state of the art” modulet er det muligt at stimulere, åbne

Patented microneedling module
Til LaBina PL-1000 / PL-2000

det øverste hudlag og effektivt behandle individuelle dele af
huden.
• Det benyttes sammen med egnede mesoskinline® meso-cock-

Passer til: Advanced and ligende håndstykker

tails eller ligende produkter.

LaBina PL-1000 Mobil / LaBina PL-2000 Premium

Indhold: Pakke med 8 moduler

•M
 est avancerede kliniske microneedling enhed på markedet
•Engangs sterielt nålemodul med patenteret sikkerhedsmembran

(6 x 0,7 mm metal nåle)

Varenr.: E-MM0001

• Velegnet til behandling af alle hudfarver.
Med Modulet er det muligt effektivt at behandle alle områder af
huden med hyaluronsyre eller med mesoskinline® meso-cocktails

Fordele for klienten

produkter. Modulet består af 6 sikre mikronåle, som stimulerer

• rødmen forsvinder kort efter behandlingen

hudens øverste lag (epidermis) på en mild og effektiv måde.

• meget lav risiko for infektioner på grund af meget hurtige mikro-

Mikronåle indsluser, via mikroperforeringer i huden, aktive antiaging ingredienser

(mesoskinline®

meso-cocktails) og på denne

perforeringer, så huden kan ”lukke” sig med det samme
• ngen bivirkninger

nærmest helt smertefrie måde skabes den naturlige cellefornyelse.

• hurtig heling uden tydelige skader

Cellefornyelse efter microneedling meso behandling medfører

• langvarige resultater

opstramning af huden, forbedring af hudens udseende, reducering

Fordele for professionelle

af rynker og hudens ujævnheder.

• udstyret med en sikkerhedsmembran for at opfylde de højeste

Dobbel effekt med microneedling modulet:

hygiejnekrav

Nålene laver usynlige mikroskopiske huller, der aktiverer hudens

• maksimal ergonomiske moduler på markedet, da mikronåle er

egen naturlige helingsproces, hvorved der bliver produceret mere

placeret på en vippeplade, som følger hudens form og hermed

kollagen og elastin. Dette øger naturligt hudens spændstighed.

udføres mikroperforering jævnt og lige dyb
• sterile og kun til engangsbrug for at udelukke kontaminering

Samtidig indsluses mesoskinline® meso-cocktails i huden allerede

• patenteret og derfor garanterer høj kvalitet

under behandling og ikke efter behandlingen, (som ved mange

• produceret i Tyskland efter de skarpeste regler og kontrol

andre microneedling behandlinger). Huden optager derved
optimalt alle vitaminer og aminosyrer fra produkterne under sin
genopbygning.
Da

hudbarrieren

ingredienser,

er

optages

blevet

åbnet

yderligere

for

aktive

ingredienser

anti-aging-

effektivt

fra

MESO ANTI-AGE-MASKEN, der benyttes efter behandlingen.
Dette

forbedrer

behandlingsresultatet

med

ca.

30

%.

På den måde sikres en yderst høj optagelse af de aktive ingredienser
i den rigtige mængde og i det rigtige hudlag.

Fordele for professionell
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NEEDLE ROLL 540
Mikro nåle med smertefri spids
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NEEDLE ROLL 540
Mikro nåle
med smertefri spids
Indhold: • (1 æske = 1 needleroll-ergonomisk

håndtag + 2 needleroll recharges, 540
nåle)
Varenr.:

Nr005

Nålehoveder/Recharges fås med 540 nåle
i følgende længder:
0,3mm, 0,5mm, 1,0mm, 1,5mm, 2,0mm

NEEDLE ROLL 540
Skin Needling er en regenerativ dermatologisk teknik. Den kan trygt
udføres på alle hudfarver og hudtyper. Der er ingen risiko for efhedsfunktion, der adskiller Skin Needling fra andre invasive proce-

Sterile engangshoveder bestående af
540 mikronåle i rustfrit stål

durer til behandling af rynker og ar.

Needle Roll 540-hovedet med sine 540 mikronåle gør det

terfølgende inflammeret hyperpigmentering. Det er denne sikker-

muligt at dække et større penetrationsområde på kortere
Teknikken er baseret på et simpelt princip: Den normale helingsreak-

tid og kan generere 1000 mikrokanaler pr. kvadratcenti-

tion starter i det øjeblik, der sker skade på vævet. Blodkomponenter

mer på ti minutter.

invaderer skadesområdet, og blodpladerne får kontakt til den ekstracellulære matrix.

Derved øges effektiviteten af proceduren væsentligt.

Denne kontakt trigger blodpladerne, så de frigiver koagulations-

Rustfrit stål er videnskabeligt bevist som værende guld-

faktorer, essentielle vækstfaktorer og cytokiner. Når det skadede

standarden af værktøjer til penetrering af huden.

område er renset, migrerer fibroplasterne til skadesområdet og producerer og afgiver ny ECM. Den nye kollagenmatrix bliver herefter

Needling Recharges har samme indgangsvinkel som sub-

tværbundet og organiseret i den sidste remodelleringsfase, som kan

kutane nåle, mens Needle Roll 540 er diamantformet.

fortsætte, i op til 12 måneder efter at skaden er opstået.
Beskyttelseskappen giver dig 100 % beskyttelse mod muSkin Needling med en skin roller producerer hundredvis af bittesmå

lige smittekilder.

skader i huden. Hver lille skade trigger den normale helingsproces i
huden, og ved gentagne behandlinger opbygges nyt kollagen grad-

Det er korrekt professionel etik at bruge engangsnåleho-

vist og udfylder dermed de dybe ar og linjer.

veder for at reducere risici for infektioner.

Generisk regenerativ ansigtsstimulering reducerer tegn på photo-aging og ansigtsrynker (bløde rynker)

NEEDLE ROLL 540
• Nåle fra 0,3 mm
• Generisk regenerativ ansigtsstimulering
• Reduktion af rynker
• Reduktion af strækmærker
• Reduktion af unormal pigmentering
• Reduktion af ar
• Reduktion af porøsistet
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NEEDLE ROLL
540 RECHARGE
Mikro nåle med smertefri spids
Indhold:

Pakke med 6 stk. engangs nålehoveder
med 540 nåle

Varenr.:

Nr006
Vælg nålelængde
(0,3 mm, 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm)

NEEDLE ROLLER RECHARGE
MED 540 NÅLERHOVEDER
Sterile nålehoveder til engangsbrug bestående af 540
mikronåle i rustfrit stål.

Med nåle på 0,5 mm
• Generisk regenerativ facial stimulus
• Reducer tegnene på billeddannelse
• Reduktion af ansigtslinjer (bløde rynker)

0,3 mm

1,5 mm

0,5 mm

2,0 mm

Med nåle fra 1,0 mm
• Generisk regenerativ facial stimulus
• Reduktion af rynker
• Reduktion af stregmærker
• Reduktion af unormal pigmentering
• Reduktion af ar
• Reduktion af porøsitet og kontrastens justering

NEEDLE ROLLER 540 NÅLEHOVEDER
540 mikronåle giver mulighed for at dække et større penetrationsområde på mindre tid og genererer 1.000 mikrokanaler pr. kvadratcentimeter på ti minutter, hvilket væsentligt
øger effektiviteten af behandlingen. Det er videnskabeligt
bevist, at rustfrit stål er guldstandarden for værktøjer til
hudgennemtrængning
Hovedet i NEEDLE ROLLER 540 NÅLEHOVEDER Recharge er udført i titanium med en ny type 200 mikronåle, hvilket
gør det muligt at reducere smerte og ubehag i behandlingen
sammenlignet med standard dermaroller med runde nåle.
Engangs nålehovederne reducere risikoen for infektioner.
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1,0 mm

Alle meso-cocktails er:
• TESTET PRODUKT TIL NON-INVASIV MESOTERAPI
• DERMATOLOGISKT TESTET

mesoskinline® meso-cocktails er produceret
på følgende råmaterialer:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARGININ
ARGININ HCL
ASPARAGINSYRE
BIOTIN
CITRONSYRE
CITRULLIN
DIMETHYLAMINOETHANOLBITARTRAT
DINATRIUMEDETAT
DIPEPTID DIAMINOBUTYROYL
BENZYLAMIDE DIACETATE
EKSTRAKT AF CENTELLA ASIATICA
EKSTRAKT AF PANAX GINSENG
EKSTRAKT FRA SAVPALMEFRUGT
ESTRAKT AF CHLORELLA VULGARIS
ETHYLHEXYLGLYCERIN
FENYLALANIN
GLUKOSAMIN HCI
GLUKOSAMIN-SULFAT
GLUKOSE
GLYCERIN
GLYCERYL LINOLEAT
GLYCERYL LINOLEAT
GLYCIN
HAVVAND
HISTIDIN
HYALURONSYRE
HYDROLYSERET ELASTIN
HYDROLYSERET HVEDEPROTEIN
HYDROLYSERET KOLLAGEN
HYDROLYSERET SOJAPROTEIN
ISOLEUCIN
KALCIUMGLUKONAT
KALIUMGLUKONAT
KALIUMSORBAT
LECITIN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LØGEKSTRAKT FRA ALLIUM
CEPA
MAGNESIUMGLUKONAT
MENTHYLNICOTINAT
MENTOL
METHYLSILANOL MANNURONAT
METYLSULFONYLMETAN
MONONATRIUMGLUTAMAT
MÆLKESYRE
NATRIUMBENZOAT
NATRIUMHYDROXID
NATRIUMKALCIUMASKORBYLFOSFAT
NATRIUMLAKTAT
NATRIUM-PCA
NIACINAMID
ORNITHIN HCL
PANTHENOL
PENTYLENGLYCOL
PHENOXYETHANOL
POLYKVATERNIUM-11
PROLIN
PROPANEDIOL
PROPYLENGLYCOL
PYRIDOXIN
RETINYLPALMITAT
SERIN
SODIUMCHONDROITINSULFAT
SORBINSYRE
SORBITOL
TETRANATRIUMGLUTOMATDIACETAT
THREONIN
TOCOPHERYLACETAT
UREA
VALIN
VAND
XANTHANGUMMI
ZINK-PCA
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Om mesoskinline®
Om mesoskinline®
Non-invasiv mesoterapi

Om mesoskinline® meso produkter til
non-invasiv mesoterapi

mesoskinline® er vores specialdesignede koncept indenfor meso-

Der findes efterhånden utallige anti-age serummer på markedet,

terapi og anti-age behandling - uden brug af medicinske indgreb

som du sikkert allerede kender fra eksempelvis microneedling,

og de risici, disse medfører. Vores koncept er baseret udelukkende

laser- og ultralyds-teknologier. mesoskinline® meso-cocktails ads-

på 100% sikre, testede og certificerede meso produkter og udstyr

killer sig markant i sin formel fra de eksisterende.

fra EU – det er din garanti for imponerende resultater.
Gennem mere end fem år har vi sammen med laboratorier og ekDet er afgørende for os, at vore kunder føler tryghed ved de pro-

sperter i Danmark, Tyskland og Italien, testet en række forskellige

dukter og udstyr, vi tilbyder til behandling. Kun på den måde kan

meso-cocktails til brug med den non-invasive metode.

du give samme tryghed og tillid videre til dine kunder.
Gennem vores tests er vi kommet frem til en kombination af ingreKernen i

•
•
•

mesoskinline®

specialdesignede koncept består af:

dienser, der skaber de hurtigste resultater for vores kunder efter
kun få behandlinger uanset alder, hudtype, genetik og alder.

Dansk innovativ tænkning og vores sikre tilgang til behandlingsformer

På den baggrund har vi skabt en serie af målrettede produkter

Tysk kvalitet og deres kompromisløse tilgang til at producere

mod en række problemer – fine og dybe linjer i huden, ar, pigmen-

kvalitetsudstyr

tering, strækmærker, hårtab samt slap og dehydreret hud.

Italiensk fokus på skønhed og specialfremstillede formler til
alle vore produkter

mesoskinline® meso-cocktails-formel er efterfølgende blevet testet og forbedret yderligere på et anerkendt italiensk laboratorium

På baggrund af vores specialdesignede koncept er vi i stand til at

for at øge effektiviteten og synergien af ingredienserne. Det bety-

tilbyde de bedst tænkelige behandlingsmuligheder med en sikker-

der en forbedret optagelse i huden og dermed også en forbedring

hed for de resultater, vore kunder drømmer om.

af det endelige resultat
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Salgs- og leveringsbetingelser
PRODUKT HOT-LINE

BETALING

Hvis du har spørgsmål til vores produkter inden du bestiller me-

Betaling skal ske ved ordreafgivelse. Betaling kan ske med kredit-

so-skinline®

kort, PayPal eller bankoverførsel.

produkter, er du velkommen til at kontakte os.

Alle vore produkter indeholder allerede en teknisk instruktion til

Da mesoskinline® kun sælger til Distributører, forhandlere eller

brugen.

købere der bruger produkterne i erhvervsøjemed er der ingen afbestillings- eller fortrydelsesret.

Mere detaljerede oplysninger om vore produkter finder
du på www.mesoskinline.com

GARANTI
For mangler på varer er garantiperioden 2 år fra levering af varerne

Du kan ansøge om at blive oprettet som bruger på www.mesoskinli-

til køber, dog ikke længere en dato for ”Mindst holdbar til”.

ne.com, således du kan se priser, rabatter og afgive ordre.
Tydelige mangler eller forkert forsendelse skal indberettes til me-

LEVERING OG LEVERINGSTID

soskinline® inden for 3 dage efter modtagelsen af varerne.

Levering af ordrer sker normalt med TNT eller GLS, inden for 3-4
arbejdsdage efter at ordren er modtaget.

OPHAVSRET
mesoskinline® er varemærkebeskyttet og må kun bruges til rekla-

mesoskinline® påtager sig intet ansvar for overholdelse af den

meformål med skriftlig tilladelse fra mesoskinline®.

ønskede og forventede leveringstid.

Det samme gælder for ethvert tekst- og copyrightbeskyttet billede,
der bruges til reklameformål.

I tilfælde af forsinkelse skal Køber reklamere straks.

PARTNER ELLER DISTRIBUTØR
Køber kan herefter alene hæve købet, såfremt Sælger ikke har le-

Er du interesseret i at samarbejde med mesoskinline® i dit land eller

veret senest 10 hverdage efter skriftligt påkrav til Sælger fra Køber.

din region og blive partner eller distributør af mesoskinline®?

Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning som følge af forsinkelse.
Kontakt os og hør om dine muligheder:

FORSENDELSESOMKOSTNINGER
Alt køb til minimum kr. 2.500,00 er fragtfrit.

E-mail: sales@mesoskinline.com

Ved køb under kr. 2.500,00 oplyses estimerede fragtomkostninger

www.mesoskinline.dk

online på www.mesoskinline.com
før endelig afgivelse af ordre . (Alle priser er netto).

PRISER
Alle angivne priser er uden gældende moms. Moms opkræves ikke til
firmaer i EU uden for Danmark, der har et gyldigt momsnummer eller
til købere i lande uden for EU.
De leverede varer forbliver vores ejendom, indtil alle krav mod køberen er afregnet.
mesoskinline® forbeholder sig ret til ændring af priser uden varsel.
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Hovedkontor, salg, distribution og showroom
mesoskinline®
mesoskinline ApS
Juelsmindevej 57
DK-7120 Vejle
Danmark
(+45) 71 74 11 08
sales@mesoskinline.com
www.mesoskinline.dk

Innovative
non-invasive
mesoterapi løsninger
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