


MesoAroma yra specializuotų mezoterapijos produktų linija, skirta estetinių problemų

sprendimui. Gamintojas, Italijos kompanija DermoAroma, kartu su Italijos kosmetologų ir

farmacininkų komanda, atliko išsamius tyrimus, padėjusius rasti geriausią sprendimą iš

daugelio novatoriškų ir pažangių profesionalaus gydymo formulių.

Sudedamosios dalys ir formulės puikiai suderintos, kad pasiekti išskirtinį rezultatą net ir

jautriausio tipo odai.

MesoAroma sėkmės paslaptis yra didelė veikliujų medžiagų koncentracija produktuose,

kurie per gana trumpą laiką duoda ypač gerų rezultatų.

Mes didžiuojamės galėdami pasakyti, kad mūsų produktų linijos sulaukė didelio

pripažinimo dėl jų kokybės ir efektyvumo.

MesoAroma siekia tapti vienu iš anti senėjimo terapijos pionierių, tuo pat metu

užtikrindama aukščiausią kokybę ir puikiausius rezultatus tiek profesionalams, tiek ir

galutiniams klientams.



ANTIAGE KOKTEILIS MA322

BIO OXIN  KOKTEILIS MA325

PLAUKŲ KOKTEILIS MA319

Hialurono rūgštis – tai veiklioji medžiaga, būtina dermos drėkinimui ir paruošimui; DNR

natrio druska, kuri stimuliuoja epidermio pagrindinio sluoksnio ląsteles, skatindama

medžiagų apykaitą. DMAE suteikia odai pakėlimo efektą ir atkuria fiziologinį odos

atspalvį. SLC (silicis), kuris laikomas jungiamojo audinio struktūriniu elementu, patenka į

pagrindinių molekulių, tokių kaip elastino, kolageno, proteoglikanų ir glikoproteinų,

pagrindą, skatindamas jų regeneraciją.  SLC skatina fibroblastų dauginimąsį,  ląstelių

dalijimąsį ir vitaminų A, B, C ir E įsisavinimą, gaivina, maitina odą, paspartindamas

biocheminius procesus, kurie vyksta mūsų odoje.

NAUDOJIMO BŪDAI:

Veidui, kaklui, priekinei rankų daliai, galvos odai.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS:

HIALURONO RŪGŠTIS, ARGIRELINAS, DMAE, L-KARNITINAS, PIRUVATAS.

5 ML. - 10 EURŲ

5 ML. - 10 EURŲ

5 ML. - 8 EURAI

Depigmentuojančios formulės kokteilis su antioksidantais ir natūraliais ekstraktais,

tokiais kaip glutationas. Glutationo yra ląstelėse, jis yra pagrindinis elementas,

neutralizuojantis laisvuosius radikalus. Jis taip pat potencialiai labai naudingas sveikatai,

nes jo galima rasti visų tipų ląstelėse, įskaitant ir imuninės sistemos ląsteles, kurių

užduotis yra apsaugoti organizmą nuo ligų, toksinų, virusų, teršalų, radiacijos, vaistų ir

oksidacinio streso. Superoksido dismutazė yra veiksmingas antioksidantas, kuris pakeičia

oksiduotas melanino formas ir sulėtina oksidacinį procesą virsdamas eumelaninu. Kudzu

šaknų ekstraktas yra veiksmingas antioksidantas ir priešuždegiminis ingredientas,

išgautas iš Pueraria lobata (Skiautėtojų puerarijų) augalo, kuris pasižymi ląstelių

proliferacijos stimuliavimo galimybėmis ir fitoestrogenine veikla. Taip pat apsaugo odą

nuo UVA ir UVB spindulių, apsaugodamas kolageną ir elastiną nuo skilimo.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Depigmentacijai, blizgiai odai, pagerina odos atspalvį.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS:

VANDUO, GLUTATIONAS, FOLIO RŪGŠTIS, SUPEROKSIDŲ DISMUTAZĖ,

HALIDRYS SILIQUOSA EKSTRAKTAS, PUERARIJOS SIMBIOZOMA (KUDZU

EKSTRAKTAS), KALIO SORBATAS.

Svarbiausių antioksidacinių veikliųjų medžiagų, citoprotektorių ir biostimuliatorių

kokteilis, galintis pagerinti plaukų folikulų kraujotaką ir maitinimąsį, kad juos vėl

suaktyvintų. Jie taip pat gerina plaukų kokybę, sukuria geresnę keratino sudėtį, kuri ne tik

jį sustiprina, bet ir efektyviau atspindi tam tikrus šviesos spindulius. Jis skirtas naudoti

žmonėms, kovojantiems su plaukų slinkimu dėl netinkamų plaukų procedūrų, žmonėms,

turintiems mitybos ir endokrininių sutrikimų, kurie gadina plaukus, ir kaip pagalbinė

priemonė turint paveldimą alopeciją.  Pacientai, kuriems taikomas gydymas šiuo

produktu, pajaus teigiamus plaukų kokybės pokyčius, jie taps blizgesni ir geriau išsaugos

plaukų spalvą, taip pat plaukai pastebimai pradės augti tankesni.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Nuo plaukų slinkimo.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS:

PANTENOLIS, PIRIDOKSINAS, TIAMINAS, BIOTINAS, GELEŽIES GLIUKONATAS.



LIFTINGUOJANTIS KOKTEILIS MA316

REGENERUOJANTIS KOKTEILIS  SC MA324

HA KOMPLEKSAS MA326

Kokteilis su liftingo efektu, pagamintas iš hialurono rūgšties, pagrindinės veikliosios

priemonės, drėkinančios ir atkuriančios dermą, natrio DNR, trofiškai veikiančio odą, šiek

tiek modifikuojančio pagrindinio epidermio sluoksnio ląsteles, organinio silicio ir DMAE

su odą patempimo efektu, atkuriančiu odos atspalvį, ir tirpalo, pagaminto iš A, B, C ir E

vitaminų su atgaivinančiu, maitinančiu ir odai švytėjimo suteikiančiu poveikiu.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Veidui, kaklui, priekinei rankų daliai, galvos odai.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS:

VANDUO, NATRIO MANURONATO METILSILANOLIS, KAFEINAS, NATRIO

HIALURONATAS, NATRIO HIDROKSIDAS, NATRIO DNR, NATRIO BENZOATAS. 5 ML. - 10 EURŲ

5 ML. - 10 EURŲ

5 ML. - 15 EURŲ

Sinerginis kokteilis, kuris atgaivina odą ir lėtina senėjimo procesą. Kokteilyje yra iš augalų

išgaunamų liposomų, kurios stimuliuoja odą, suaktyvina fibroblastų dauginimąsi odoje ir

padidina kolageno gamybą,  slopindamas endogeninę kolagenazę. Praturtintas DNR natrio

druska, gerai absorbuojantis vandenį, šis produktas yra veiksmingas antioksidantas,

neutralizuojantis laisvuosius radikalus, slopinantis kolageno, elastino ir hialurono rūgšties

skaidymąsį. Be to, formulėje matoma sinergija tarp ferulo rūgšties ir Q10, veiksmingų

antioksidantų, kurie apsaugo ir atitolina matomus odos senėjimo požymius. Ferulo rūgštis

neutralizuoja laisvuosius radikalus ir apsaugo odą nuo UV spindulių pažeidimų. Q10

pagerina deguonies įsisavinimą ląstelėse.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Veidui, kaklui, galvos odai, strijoms, randams.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS:

VANDUO, NATRIO CHLORIDAS, NATRIO DNR, FERULIO RŪGŠTIS, UBIKINONAS

(Q10), CERAMIDAS 3, BUTYROSPERMUM PRAKII (TAUKMEDŽIŲ SVIESTAS),

SKVALENAS, FITOSTEROLIAI, OLEA EUROPEA VAISIŲ ALIEJUS, LECITINAS,

HIDROLIZUOTI KVIEČIŲ BALTYMAI.

HIALURONO RŪGŠTIS

Sudėtyje yra 2% hialurono rūgštis (100 mg).

Intensyvus drėkinimas bet kokio amžiaus žmonėms. Maža molekulinė masė (<100 kDa)

palengvina produkto įsiskverbimą į odą, atkuria odos atspalvį ir odos drėgmę. Labai

rekomenduojamas brandžios odos atgaivinimui, mišrios arba riebios, pažeistos ir

dehidratuotos odos procedūroms. HA prisijungia prie kolageno molekulių, kad padėtų

išsaugoti tarpląstelinės medžiagos vientisumą. Užpildo mažas odos raukšleles. Giliai

drėkina odą. Įrodyta, kad atkuria pažeistos ar sausos odos drėgmės lygį.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Odos drėkinimui, odą jauninančioms procedūroms, veidui, kaklui,

pilvo sričiai, rankoms, vidinėms šlaunų dalims.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS:

VANDUO, NATRIO HIALURONATAS.



HA-VITCOMPLEX MA327

NUTRICOMPLEX MA329

VIT COMPLEX MA328

HIALURONO RŪGŠTIS, 4 MINERALAI, 8 VITAMINAI

Sudėtyje yra 0,5% hialurono rūgšties (XS, 25 mg).

Sudarytas iš mažos molekulinės masės hialurono rūgšties ir didelio vitaminų ir

mikroelementų kiekio, HA vitaminų kompleksas yra veiksmingas antioksidantas,

detoksikuojantis, drėkinantis ir atgaivinantis odą. Tinkamas naudoti jauniems nuo 25 iki

35 metų amžiaus žmonėms.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Veidui, kaklui, iškirptei, pilvui, plaštakoms ir rankoms.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS:

VANDUO, NATRIO ASKORBATAS, PEG-35 RICINOS ALIEJUS, RETINILO

PALMITATAS, NATRIO HIALURONATAS, NIACINAMIDINIS PANTENOLIS,

TOKFERILAS ACETATAS, TIAMINO NITRATAS, NATRIO RIBOFLAVINO

FOSOFATAS, PIRIDOKSINO HCI, KALIO GLIUKONATAS, MAGNIO GLIUKONATAS,

NATRIO GLIUKONATAS, GLICINAS, METILSILANOLIO MANURONATAS, NATRIO

BENZOATAS, KALIO SORBATAS.

5 ML. - 15 EURŲ

5 ML. - 20 EURŲ

5 ML. - 15 EURŲ

HYALURONO RŪGŠTIS, 4 MINERALAI, 9 VITAMINAI, 4 AMINO RŪGŠTYS,

NATRIO DNR, DMAE.

Sudėtyje yra 1% hialurono rūgšties (XS, 50 mg).

Sinerginis kokteilis senstančiai ar gyvybingumą praradusiai odai dėl patirto streso, nuo

toksinų, UV spindulių ir bendro odos senėjimo proceso. Vitaminais, mineralais ir amino

rūgštimis praturtinta formulė, kartu su DMAE, hialurono rūgštimi ir natrio DNR, veikia

kaip puiki priemonė, apsauganti odą nuo senėjimo. Pagerina odos kapiliarų

mikrocirkuliaciją ir aprūpina odą mikroelementais, būtinais kolagenui susidaryti. Šis

produktas atkuria odos gyvybingumą, spindesį, tvirtumą ir jaunatvišką spindesį.                                                                                                          

Rekomenduojama naudoti žmonėms nuo 35 iki 40 metų ir vyresniems.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Veidui, kaklui, iškirptei, pilvui, vidinei rankų daliai ir išorinei.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS:

VANDUO, NATRIO ASKORBATAS, PEG-35 RICINOS ALIEJUS,

RETINILPALMITATAS, NATRIO HIALURONATAS, NIACINAMIDO

PANTHENOLIS, DIMETILMEA, TOKFERILACETATAS, TIAMINO NITRATAS,

NATRIO RIBOFLAVINO FOSOFATAS, PIRIDOKSINO HCI, NATRIO DNR,

ARGILERINO HCL, KALIO GLIUKONATAS, MAGNIO GLIUKONATAS, NATRIO

OGLIUKONATAS, GLICINAS, ASPARTO RŪGŠTIS, PROLINAS,

HIDROKSIPROLINAS, BIOTINAS, METILSILANOLIO MANURONATAS, NATRIO

BENZOATAS, KALIO SORBATAS.

4 MINERALAI, 8 VITAMINAI

Tai multivitaminų kokteilis ir veiksmingas odos antioksidantas. Pagalbinė  priemonė

veido odos liftingui ir odos senėjimą stabdančioms procedūroms. Pagerina mišrios ir

riebios odos išvaizdą. Atgaivina sausą odą.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Veidui, kaklui, iškirptei, pilvui, plaštakoms ir rankoms.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS:

VANDUO, NATRIO ASKORBATAS, PEG-35 RICINOS ALIEJUS, RETINILO

PALMITATAS, NIACINAMIDO PANTENOLIS, TOKFERILO ACETATAS, TIAMINO

NITRATAS, NATRIO RIBOFLAVINO FOSOFATAS, PIRIDOKSINO HCI, KALIS

GLIUKONATAS, MAGNIO GLIUKONATAS, NATRIO GLIUKONATAS, GLICINAS,

METILSILANOLIO MANNURONATAS, NATRIO BENZOATAS, KALIO SORBATAS.



BTX LIKE MA321

DMAE MA311

HA1 MA303 

                     IR HA2 MA304

ARGIRELINAS 10%

Argirelinas / Acetyl hexapeptide-3 yra sintetinis, priešraukšlinis kosmetikos ingredientas.

Tai yra peptidas, kuris yra sutrumpinta botulino toksino (Botokso) versija. Argirelinas yra

naudojamas, stengiantis sumažinti matomus senėjimo požymius, sumažindamas gilias

raukšles ir linijas, atsirandančios aplink kaktą ir akis.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Raukšlių ir odos įdubimų gydymui su bioliftingo efektu.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS :

VANDUO, ACETILHEXAPEPTIDAS 8.  2ML. - 4 EURAI

5 ML. - 2,5 EURŲ

HA2 5 ML. - 12 EURŲ

DMAE sumažina matomas smulkias raukšleles ir veikia kaip preparatas nuo raukšlių, nes

skatina acetilcholino, cheminės medžiagos, sukuriančios raumenų tonusą, gamybą. Dėl

didesnio raumenų tonuso veido oda tampa stangresnė, lygesnė. DMAE papildai padidina

organizmo gaminamą acetilcholino kiekį. Papildomas acetilcholinas yra ypač naudingas,

kai senstant organizmui natūraliai mažėja acetilcholino atsargos. DMAE taip pat

naudojamas dėl savo antioksidacinių savybių, membranos stabilizavimui ir slopinimui bei

baltymų kryžminių reakcijų atkūrimui, aiškiai dalyvaujančių senėjimo reiškiniuose. Tai

sustiprina kolageno ir elastino palaikymą ir lėtina dermos senėjimą. DMAE sukelia

matomą odos „pakėlimo efektą“. Toks sutraukimo efektas gali būti matomas jau po 20-30

minučių panaudojus produktą ant odos.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Veido tvirtumui, smulkių odos linijų sumažinimui, odai bioliftingui bei nuo odos senėjimo.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS:

VANDUO, DIMENILAMINOETANOLIO BITARTRATAS, NATRIO CHLORIDAS,

NATRIO HIDROKSIDAS.

Hialurono rūgštis gali padidinti odos drėgmės kiekį ir padėti išvengti drėgmės trūkumo.

Hialurono rūgštis turi galimybę išlaikyti didelį vandens kiekį, net iki tūkstančio kartų

didesnę vandens masę negu jos pačios. Štai kodėl ji naudojama epidermio drėkinimui ir

odos audinių atstatymui, kurie sulaiko odos audinius, užkerta galimybes susidaryti

raukšlėms ir užpildo jas bei padeda sulaikyti vandenį, ir išlygina odos raukšleles. Vidutinio

ir ilgo laikotarpio trukmėje hialurono rūgštis skatina kolageno gamybą, kuri pratęsia ir

paspartina atjauninamąjį rezultatą.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Priešraukšlinis, odos drėkinimui, nuo odos senėjimo, gilių raukšlių užpildymui naudokite

HA 2.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS :

VANDUO, NATRIO HIALURONATAS, NATRIO BENZOATAS.

HA1 5 ML. - 10 EURŲ



Q10 MA302

SLC: ORGANIC SILICA MA306

SLC/DMAE MA312

Kofermentas Q10 taip pat žinomas kaip ubikinonas, jis yra panašus į vitaminą, riebaluose

tirpstanti medžiaga, esanti visose žmogaus ląstelėse. Ji yra atsakinga už ląstelių apsaugą ir

kūno energijos gamybą. Nedaugelis tyrimų parodė, kad Q10 gali turėti įtakos odai ir

raukšlių atsiradimui, visų pirma sumažindamas UV spindulių žalą, skatindamas sveiką

kolageno gamybą ir mažindamas pažeistoje odoje esančias medžiagas, kurios sunaikina jos

atramos struktūrą.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Sudirgusiai odai, antioksidantai, nuo odos senėjimo, odos raukšlių  ir raukšlelių,

detoksikuoja streso, nikotino ir saulės spindulių paveiktą odą.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS:

VANDUO, DIMENILAMINOETANOLIO BITARTRATAS, HIDROKSIDECILAS

UBIKINONAS.

 2ML. - 6 EURAI

5 ML. - 2,5 EURŲ

5 ML. - 3 EURAI

Silicis taip pat žinomas kaip grožio mineralas, todėl yra labai naudingas sveikatai. Silicis yra

gyvybiškai svarbus mikroelementas, reikalingas organizmui, kad būtų stiprūs ir lankstūs

sąnariai, švytinti oda ir stipresni kaulai. Iš esmės jis yra žmogaus organizme silanato arba

silicio rūgšties eterio darinio pavidalu. Taip pat jis yra būtinas mitybos racione. Silicio

trūkumo simptomai yra gana akivaizdūs, kadangi jis veikia jungiamuosius audinius, todėl jo

trūkumas taip pat sukelia plaukų slinkimą, raukšlių susidarymą ir odos senėjimą. Apsaugo

nuo alopecijos: alopecija arba plaukų slinkimas, atsiranda dėl to, kad vartojamas rafinuotas

maistas, kuriame trūksta maistinių medžiagų ir ypač silicio. Silicis naudingas sveikatai, nes

skatina storų ir sveikų plaukų augimą. Jis taip pat suteikia plaukams blizgesio ir švytėjimo.

Palaiko odos švytėjimą: neleidžia odai suglebti ir atkuria natūralų odos švytėjimą. Suteikia

skaistumo akims. Be to apsaugo nuo įvairių odos problemų.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Celiulitui, nuo odos senėjimo, nuo plaukų slinkimo, odos stangrinimui. 

 

SUDEDAMOSIOS DALYS:

VANDUO, NATRIO CHLORIDAS, METIL-SILANOLIO MANNURONATAS.

Tai odos patempimo efektą turintis serumas suglebusiai veido ir kūno odai. Stimuliuoja

kolageno sintezę, stangrina odą, suteikia elastingumo ir lankstumo. Puikus pagalbinis

vaistas odą jauninančioms procedūroms.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Veido ir kūno stangrinimui, bioliftingui bei nuo odos senėjimo.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS:

VANDUO, NATRIO CHLORITAS, METIL-SILANOLIO MANNURONATAS,

DIMETILAMINOETANOLIS, NATRIO HIDROKSIDAS.



GLUTATIONAS GSH MA316

HYDROVITAMIN (VIT. C) MA301

VITA ABCE MA305

Glutationas yra tripeptidas, sudarytas iš L-cisteino, L-glutamo rūgšties ir glicino. Tai labai

įdomi, labai maža molekulė, kurią gamina pats organizmas ir jo yra kiekvienoje ląstelėje.

Tai svarbiausias organizmo antioksidantas, nes jis yra ląstelės viduje. Antioksidantai, iš

kurių labiausiai žinomi yra vitaminai C ir E, yra svarbūs naudingi sveikatai, nes jie

neutralizuoja laisvuosius radikalus, kurie gali susidaryti ląstelėse ir padaryti žalą. Kadangi

glutationo yra ląstelėse, svarbiausia jo užduotis yra neutralizuoti laisvuosius radikalus. Jis

taip pat gali būti labai naudingas sveikatai, nes jo galima rasti visų tipų ląstelėse, įskaitant

imuninės sistemos ląsteles, kurių užduotis yra apsaugoti organizmą nuo ligų, toksinų,

virusų, teršalų, radiacijos, vaistų ir oksidacinio streso. Kai žala jau padaryta, ši molekulė

nedelsdama pradeda tvarkyti laisvųjų radikalų padarytą žalą ir reaktyvius deguonies

junginius, palaikydama antioksidantų, tokių kaip C ir E vitaminų, priežiūrą.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Procedūroms nuo odos senėjimo bei depigmentacijos. 

 

INGRIDIENTAI

VANDUO, GLUTATIONAS, NATRIO CHLORIDAS.

 5ML. - 6 EURAI

5 ML. - 4 EURAI

5 ML. - 5 EURAI

Askorbo rūgštis / vitaminas C yra vandenyje tirpus vitaminas, kuris laikomas stipriu

antioksidantu odai. Įrodyta, kad jis padidina kolageno gamybą (įskaitant odos kolageną,

kuris svarbus raukšlėms mažinti), sumažina odos spalvos pasikeitimus, sustiprina odos

apsauginę reakciją, paspartina odos atsistatymo procesus, sumažina uždegimą ir padeda

odai geriau atlaikyti saulės spindulių poveikį, apsisaugojus nuo saulės ar ne.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Nuo odos senėjimo, melazmoms gydyti, nuo dermatito, psoriazės, plaukų slinkimo.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS:

VANDUO, ASKORBO RŪGŠTIS, NATRIO BIKARBONATAS, DINATRIO EDTA.

Veiksmingas antioksidantas visai odai, pagalbinė priemonė odos pakėlimui, nuo odos

senėjimo, pagerina riebios odos išvaizdą, atgaiviną sausą odą.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Veidui, kaklui, iškirptei, pilvui, plaštakoms ir rankoms.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS :

BCAE MULTIVITAMINAS. RETINOLIO PALMITATAS, ALFA-TOKFEROLIS

ACETATAS, TIAMINAS, RIBOFLAVINO FOSFATO NATRIS, PIRIDOKSINAS.



MULTIVITAMINS MA1334

GLIKOLIO RŪGŠTIS 1% MA1333

TRACE: MINERALŲ MIŠINYS MA1335

Vitaminai naudojami mezoterapijoje odos atjauninimui ir gydymams, skatinantiems

plaukų ataugimą. Naudojami vitaminai A, C, E ir K. Vitaminas A reguliuoja ląstelių odos

apykaitą ir jos keratinizaciją; Vitaminai C yra gyvybiškai svarbūs kolageno sintezei, taip

pat yra žinoma, kad sumažina hiperpigmentaciją, kadangi slopina melanino gamybą.

Vitaminas E yra stiprus antioksidantas ir padeda senstančiai odai. Vitaminas K žinomas

kaip veikiantis kraujo krešėjimo mechanizmus (jis padeda susidaryti krešuliui), reguliuoja

odos mikrocirkuliaciją.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Veiksmingas antioksidantas visai odai, pagalbinis vaistas odos pakėlimui, nuo odos

senėjimo, pagerina mišrios ir riebios odos išvaizdą, atgaivina sausą odą, veidą ir rankas.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS :

TIAMINO HCL, RIBOFLAVINO FOSFATO NATRIS, PIRIDOKSINAS

HIDROHLORIDAS, ASKORBO RŪGŠTIS, NIKOTOTAMIDAS, VANDUO, NATRIO

BENZOATAS, KALIO SORBATAS, BENZILO ALKOHOLIS, VITAMINAS A,

VITAMINAS B, VITAMINAS E, POLISORBATAS 80.

 10ML. - 12 EURŲ

 10ML. - 10 EURŲ

 10ML. - 15 EURŲ

Glikolio rūgštis yra aktyviausia ir naudingiausia iš alfa-hidroksi rūgščių (AHA), gaunamų

iš cukranendrių. Jos molekulinė struktūra yra mažiausia iš visų AHA rūgščių, taigi turi

didžiausią galimybę įsiskverbti. Ląstelės viduje ji stimuliuoja kolageno ir elastino skaidulas

dermoje, pagerindama raukšlių, smulkių linijų ir kitaip saulės pažeistos odos išvaizdą. Dėl

šio unikalaus veikimo mechanizmo glikolio rūgštis taip pat yra naudinga ir

hiperkeratinizacijos gydymui, t.y. psoriazės, ichtiozės, spuogams, sausai odai ir t.t.

Kiekvienam, turinčiam šių odos sutrikimų, būtų labai naudinga panaudoti glikolio rūgštį.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Veidui, kaklui, krūtinei, rankoms, priešlaikiniam odos senėjimui, spuogams.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS:

VANDUO, GLIKOLIO RŪGŠTIS, NATRIO BIKARBONATAS.

 

SVARBU NAUDOTI TIK SU MIKRO ADATOMIS ARBA ADATINIU VOLELIU.

Žinoma, kad mineralai ir mikroelementai yra svarbūs, palaikant normalias sveiko žmogaus

kūno ląstelių funkcijas, o taip pat yra svarbūs reguliuojant odos ląstelių apykaitą ir jų

atkūrimą. Šių mineralų ir mikroelementų derinys, vadinamas MTE-5, jame yra nedidelis

kiekis cinko (Zn), vario (Cu), seleno (Se), chromo (Cr) ir mangano (Mn), tam, kad

sumažintų matomus odos senėjimo požymius, sumažinant gilias raukšleles ir linijas.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Veidui, kaklui, priekinėms rankų dalims, galvos odai, nuo plaukų slinkimo.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS:

CINKO SULFATAS, VARIO GLIUKONATAS, MANGANAZĖS SULFATAS, NATRIO

SELENITAS, CHROMO CHLORIDAS, NATRIO CHLORIDAS, NATRIO BENZOATAS,

KALIO SORBATAS, YPAČ GRYNAS VANDUO



FIRM KOKTEILIS MA318

REGEN KOKTEILIS MA320

MESODIL PLAUKŲ MIŠINYS MA1336

Šio rinkinio veikliosios medžiagos patenka į pačius giliausius odos sluoksnius, atlieka

lokalią odos ląstelių regeneraciją, aktyviai stimuliuoja kolageno gamybą, suteikia

visapusišką mitybą ir ilgalaikį drėkinimą. Vitaminas C, veikdamas laisvuosius radikalus,

apsaugo ląsteles nuo oksidacijos.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Veidui, kūnui.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS :

Elastin – 5%; DMAE – 3%, natrio askorbatas. (vit.C)

 5ML. - 5 EURAI

 5ML. - 5 EURAI

 10ML. - 20 EURŲ

Kokteilis padeda mažinti transepiderminį vandens netekimą ir padeda palaikyti natūralų

odos minkštumą bei elastingumą. Taip pat kokteilis spartina ląstelių atsinaujinimą. Azijinė

centelė padeda spręsti problemas susijusiąs su odos senėjimu, strijomis ir celiulitu.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Veidui, kūnui. 

 

SUDEDAMOSIOS DALYS:

Methyl silanol mannuronate (SLC); Dexpantenol Panthenol; Centella asiatica extract;

Elastin; Mimosa tenuiflora leaf extract.

Minoksidilas 2% naudojamas plaukų augimui skatinti ir sulėtinti plikimą. Gerina

kraujotaką ir plaukų folikulų aprūpinimą deguonimi bei maistinėmis medžiagomis. Jis

efektyviausias vyrams iki 40 metų ir moterims, kenčiančioms nuo plaukų slinkimo. 

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Galvos odai, nuo plaukų slinkimo.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS:

Aqua, Glycolic Acid, Sodium Bicarbonate; Minoxidil 2%.



RUTINA MA315

GBE (GINKMEDŽIO EKSTRAKTAS 4%) MA314

Rutinas – tai natūralus rutino bioflavonoidas su antioksidantintiniu efektu, stiprinantis

kapiliarus, palaikantis kraujagyslių sienelių funkcijas. Gerina mikrocirkuliaciją celiulito

pažeistose zonose. Rutino ir Meliloto mišinys sujungia meliloto ekstraktą su rutinu,

bioflovanoidu, taip pat žinomu kaip vitaminas P. Šių dviejų aktyviųjų medžiagų mišinys

sumažina kraujagyslių trapumą ir pralaidumą vazokonstriktorių pagalba. Rutino ir

meliloto ekstrakto tonizuojantis mišinys apsaugo vitaminą C nuo skaidymo dėl oksidacijos

organizme, tuo pat metu kovojant su kolageno praradimu.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Edeminė celiulito forma; venų nepakankamumas; venų edema; sunkumo pojūtis kojose; o

limfedema; potrauminė ir pooperacinė edema; mezodrenažas.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS :

Cumarinas 0,05. Trokserutinas 0,05.  2ML. - 2,5 EURŲ

 2ML. - 3,50 EURŲ

Serume esančios medžiagos gerina kraujo cirkuliaciją ir padeda stiprinti kraujagyslių

sieneles. Taip pat kokteilyje esančios medžiagos padeda kovoti su plaukų slinkimu ir

padeda mažinti tamsias zonas aplink akis.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Veidui, kaklui, krūtinei, rankoms, priešlaikiniam odos senėjimui, spuogams.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS:

VANDUO, GLIKOLIO RŪGŠTIS, NATRIO BIKARBONATAS.

 

SVARBU NAUDOTI TIK SU MIKRO ADATOMIS ARBA ADATINIU VOLELIU.



MesoAroma

Anti Cellulite & Body



ALEs KOKTEILIS MA310

CA/IVY KOKTEILIS MA309

CARBOXY MA307

Padeda sumažinti esantį celiulitą ir riebalų sankaupas.  Gerina limfos tekėjimą  ir turi

detoksikuojantį poveikį. Artišokai mobilizuoja riebalų sankaupas iš audinių ir supila šiuos

riebalus į kraują, per kurį jos vėliau pašalinamos iš oranizmo.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Veidui, kūnui.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS :

Vanduo, artišokų ekstraktas 2%, natrio hidroksidas, natrio chloridas.

 5ML. - 3,5 EURŲ

 2ML. - 3,5 EURAI

 5ML. - 5 EURAI

CA IVY yra išgrynintų azijinės centelos, fukuso ir gebenės augalų ekstraktų derinys.

Centela skatina ir stimuliuoja veninio kraujo nutekėjimą, padidina odos stangrumą ir

elastingumą. Fukuso ekstraktas padidina lipidų metabolizmą, palengvinantį lipolizę ir

riebalų rūgščių oksidaciją. Gebenės ekstraktas, turtingas rutinu, padeda aktyvinti kapiliarų

kraujotaką,  pasižymi aktyvumu, stiprinančiu kapiliarų atsparumą, pašalina toksinus ir

stangrina bei tonizuoja odą.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

 Kūnui. 

 

SUDEDAMOSIOS DALYS:

Vanduo, azijinės centelės ekstraktas 1%, fukuso ekstraktas 0,5%, gebenių lipikių ekstraktas

1%, natrio chloridas.

L - karnitinas atsakingas už riebalų asimiliaciją. Po sukauptų riebalų skaidymo jis

aktyvuoja riebalines rūgštis kraujotakoje, tokiu būdų prie jų prisijungdamas ir juos

skaidydamas. L - karnitino riebalų transportavimo mišinys svarbus optimaliam riebalų

deginimui.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Kūnui. 

 

SUDEDAMOSIOS DALYS:

Vanduo, L-karnitinas, natrio chloridas, natrio hidroksidas.



PC 100MG/ML MA1330

PC 50MG/ML MA308

L-CARNITINE 500 MA1332

Phosphatidylcholinas, kurio natūraliai gausu ląstelių memebranose, skaido riebalinėse

ląstelėse susikaupusius riebalus.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Kūnui.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS :

Vanduo, fosfatidilcholinas 5%; Sodium desoxycolate – 2,5%.

 10ML. - 8 EURAI

 5ML. - 5 EURAI

 10ML. - 6 EURAI

Phosphatidylcholinas, kurio natūraliai gausu ląstelių memebranose, skaido riebalinėse

ląstelėse susikaupusius riebalus.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Kūnui. 

 

SUDEDAMOSIOS DALYS:

Vanduo, fosfatidilcholinas, Sodium desoxycolate .

L - karnitinas atsakingas už riebalų asimiliaciją. Po sukauptų riebalų skaidymo jis

aktyvuoja riebalines rūgštis kraujotakoje, tokiu būdų prie jų prisijungdamas ir juos

skaidydamas. L - karnitino riebalų transportavimo mišinys svarbus optimaliam riebalų

deginimui.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Kūnui. 

 

SUDEDAMOSIOS DALYS:

Vanduo, L-karnitinas , natrio chloridas, natrio hidroksidas.



CL KOKTEILIS MA317

LOCAL CL KOKTEILIS MA308

Phosphatidylcholinas, kurio natūraliai gausu ląstelių memebranose, skaido riebalinėse

ląstelėse susikaupusius riebalus. Kofeinas skatina adipocitus atlaisvinti riebalus (vyksta

lipolizė).  Artišoko ekstraktas šalina susikaupusius skysčius, kartu ir toksinus, mažina

apimtis ir sunkių kojų pojūtį.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Klubai, pilvas, šlaunys, dvigubas smakras ir rankos.

 

SUDEDAMOSIOS DALYS :

Kofeinas 5%, fosfatidilcholinas 1%, natrio deoksicholatas 1%, artišokų ekstraktas 3%.

 5ML. - 6 EURAI

 5ML. - 6 EURAI

Phosphatidylcholinas, kurio natūraliai gausu ląstelių memebranose, skaido riebalinėse

ląstelėse susikaupusius riebalus. Ruskuso ir hamamelio ekstraktai - stiprina kraujagyslių

sieneles ir teigiamai veikia limfos tekėjimą bei toksinų pašalinimą.

 

NAUDOJIMO BŪDAI:

Pilvas, klubai, šlaunys, sėdmenys, dvigubas smakras, vidinės rankos. 

 

SUDEDAMOSIOS DALYS:

Vanduo, hamamelio ekstraktas 2%, fosfatidilcholinas, natrio hidroksidas, dygiųjų

pelžiedžių ekstraktas 2%.


