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H Beaute Marine Group Of Companies ανταποκρινόμενη στην ζήτηση των πελατών της ανέλαβε την αντι-
προσωπεία της Ισπανικής εταιρείας MesoΙnstitute η οποία έχει εξειδίκευση στην έρευνα, παραγωγή και 
διακίνηση Mesococtails. Δεν είναι εταιρεία καλλυντικών αλλά ιατρικών παραφαρμακευτικών σκευασμάτων 

για αισθητική χρήση με έδρα την Βαρκελώνη. Με ξεκάθαρη γκάμα 17 έτοιμων σκευασμάτων μας την δυνατό-
τητα να τα χρησιμοποιήσουμε αυτούσια ή συνεργαζόμενα με συγκεκριμένο πρωτόκολλο.

Στην Beaute Marine πεποίθηση είναι ότι η Ιατρική Αισθητική συμβαδίζει απόλυτα με την Κλασική Αισθη-
τική.

Γι’ αυτό και υιοθετήσαμε τα νέα πρωτόκολλα εργασίας της Dr Med Chr. Schrammek που η ίδια η Δερματολόγος 
κλινική ιατρός Chr. Schrammek, με εξειδίκευση στην αντιγήρανση, μας προτείνει με τα προϊόντα από την σειρά 
Dermacosmetics. Τα προϊόντα τα οποία αγαπάτε και χρησιμοποιείτε με αποτέλεσμα και ασφάλεια  30 χρόνια μας 
δίνουν την βεβαιότητα ότι πριν και μετά την παρεμβατική αγωγή με τα Dermapen ή τις άλλες μεθόδους σε χρή-
ση με τα Mesococtails, ταυτοχρόνως θα φροντίσετε, θα προστατεύσετε και θα θωρακίσετε το δέρμα. Με το 
καλύτερο αποτέλεσμα αλλά και με την εμπιστοσύνη μίας ασφαλούς αγωγής.
Η ΜesoInstitute προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά σκευασμάτων που δημιουργούνται ελέγχονται και αναπτύσ-
σονται από  γιατρούς και  φαρμακοποιούς με την ελβετική βιοτεχνολογία και κατασκευάζονται στη Βαρκελώνη. 
Διαθέτει το δικό της αυτόνομο τμήμα R+D+I (Research and Development and Innovations) διαθέτοντας αυτόνομο 
τμήμα διαχείρισης και ανάπτυξης καινοτόμων μορφών έχοντας την επιστημονική οργάνωση εφαρμογών, ερευνών 
και πειραμάτων για καλύτερο ποιοτικό έλεγχο.
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Η MesoΙnstitute μας παρέχει γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις με προϊόντα για επαγγελματική χρήση 
αντιμετωπίζοντας σοβαρά αισθητικά  προβλήματα.
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Η εμφάνιση του προσώπου και του δέρματος συνήθως αλλάζουν 
με την ηλικία. Η απώλεια του μυϊκού τόνου και η αραίωση της 
επιδερμίδας προσδίδουν στο πρόσωπο μια διαφορετική και πιο 
γερασμένη χαλαρωμένη όψη. Σε μερικούς ανθρώπους, η χαλάρω-
ση των σιαγόνων μπορεί να δημιουργήσει την εμφάνιση ενός δι-
πλοσάγονου. Το δέρμα στεγνώνει και χάνει το υποκείμενο στρώμα 
λίπους, έτσι ώστε το πρόσωπο να μην έχει πλούσια, λεία επιφά-
νεια. Σε κάποιο βαθμό, οι ρυτίδες δεν μπορούν να  αποφευχθούν. 
Επίσης, η έκθεση στον ήλιο και το κάπνισμα είναι πιθανό να τα  
αναπτύξουν πιο γρήγορα.
Το mesoInstitute visage/03 είναι μια λύση κατά της γήρανσης 
που σχεδιάστηκε  για να διορθώσει σε βάθος τα πρώτα σημάδια 
γήρανσης του δέρματος για να αποκαταστήσει τη νεανική και υγιή 
εμφάνιση. Η ειδική εφαρμογή των πεπτιδίων καθώς και τα αμινο-
ξέα και τα ολιγοστοιχεία προερχόμενα από χαβιάρι που προέρχεται 
από μια πρωτότυπη διαδικασία, αυξάνει τα  αποτελέσματα και εί-
ναι ορατά από την πρώτη συνεδρία.
Για γυναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών.
Κύρια συστατικά
Εκχύλισμα Χαβιάρι, Βιταμίνη Ε, Δεξπανθενόλη, Ουρία.
Αποτελέσματα
• Επιδιόρθωση των ρυτίδων • Αποτοξίνωση • Τόνωση του δέρματος 
και των επιδερμικών κυττάρων • Αντιγήρανση • Αποδεδειγμένη 
ελαστικότητα • Λάμψη και Λεύκανση • Αναζωογόνηση του δέρματος
Πιθανές συνέργειες:  vit-F10 cocktail/18

Αριθμός θεραπειών Αρχική θεραπεία 4-6 συνεδρίες  
   Συντήρηση κάθε 3-4 μήνες

Η αφυδάτωση και η απώλεια σταθερότητας είναι σημάδια γήραν-
σης του δέρματος που οδηγούν σε σχηματισμό ρυτίδων και χαλά-
ρωση ορισμένων περιοχών προσώπου.
Το mesoInstitute anti-age/05 είναι μια ολοκληρωμένη φόρμουλα  
βιοαναζωογόνησης που σχεδιάστηκε για να διορθώσει σε βάθος 
το πρώτο στάδιο των εκφραστικών ρυτίδων. Είναι ένας βελτιωμέ-
νος τύπος βιο-αναζωογονητικών συστατικών σε μια συνεργιστική 
αναλογία. Η συμπερίληψη ενεργών βιολογικών πεπτιδίων από 
χαβιάρι είναι το κλειδί  των αποτελεσμάτων από την πρώτη συνε-
δρία. Αποκαθιστά την απώλεια υγρασίας και συγχρόνως διεγείρει 
τη σύνθεση κολλαγόνου Ι και το μεταβολισμό του δέρματος για 
να βελτιώσει τη νεανική και υγιή εμφάνιση. Συνεπώς, το δέρμα 
σφίγγεται σταδιακά και ενυδατώνεται. 
Για γυναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών.
Κύρια συστατικά
Βιταμίνη Α, βιταμίνη Ε, θειαμίνη, Εκχύλισμα Χαβιάρι
Αποτελέσματα
• Διορθώνει τις βαθιές εκφραστικές ρυτίδες • Διεγείρει τη σύνθε-
ση κολλαγόνου • Διεγείρει τα δερματικά και επιδερμικά κύτταρα  
• Προσφέρει αποτοξίνωση των κυττάρων του  δέρματος • Καθυ-
στερεί τη διαδικασία γήρανσης • Αναδομεί και ενυδατώνει το 
δέρμα • Ενισχύει τον τόνο και τη φωτεινότητα • Βελτιώνει την 
απαλότητα και την ελαστικότητα  του δέρματος
Πιθανές συνέργειες:  vit-F10 cocktail/18   
   anti-ROS solution/09

Αριθμός θεραπειών Αρχική θεραπεία 5-6 συνεδρίες  
   Συντήρηση κάθε 3-4 μήνες
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Η γήρανση του δέρματος είναι μια σύνθετη βιολογική διαδικασία 
που επηρεάζεται από το συνδυασμό ενδογενών (γενετική, κυττα-
ρικός μεταβολισμός, ορμόνες και μεταβολικές διεργασίες) και 
εξωγενείς  παράγοντες (πρόωρη φωτογήρανση, ρύπανση, ιονίζου-
σα ακτινοβολία, χημικές ουσίες, τοξίνες).
Το mesoInstitute collagen/06 είναι μια λύση που έχει σχεδιαστεί 
για να μειώνει τα σημάδια της χαλάρωσης του δέρματος με την 
τόνωση της επιδερμίδας να ανανεώνεται. Τα βιοενεργά αμινοξέα 
από το εκχύλισμα χαβιαριού που λαμβάνεται με μια πρωτότυπη  
διαδικασία καθώς και από το κολλαγόνο και τα υπόλοιπα δραστικά 
στοιχεία, μας επιτρέπουν να παρέχουμε τα βασικά συστατικά στους 
ινοβλάστες για να αυξήσουμε τη σύνθεση του κολλαγόνου και την 
αντιοξειδωτική τους δράση. Αποκαθιστά τη νεανική και υγιή εμφά-
νιση. Ιδανικό για δέρματα με χαλαρότητα και ελαστικότητα. 
Για γυναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών.
Κύρια συστατικά
Κολλαγόνο, DMAE, Βιταμίνη C, Εκχύλισμα Χαβιάρι.
Αποτελέσματα
• Βιο-αναζωογονεί το δέρμα • Μειώνει τις ρυτίδες • Καθυστερεί τη 
διαδικασία γήρανσης • Μειώνει τις ρυτίδες • Αποτοξινώνει τα κυττά-
ρων του δέρματος • Διεγείρει τα δερματικά και επιδερμικά κύτταρα 
• Βελτιώνει την ελαστικότητα και τη σταθερότητα • Μειώνει τις 
ελεύθερες ρίζες
Πιθανές συνέργειες:  vit-F10 cocktail/18

Αριθμός θεραπειών Αρχική θεραπεία 4-6 συνεδρίες  
   Συντήρηση κάθε 4-5 μήνες

Το 90% της ορατής γήρανσης του δέρματος μπορεί να αποδοθεί 
στην έκθεση στον ήλιο, στο ξηρό κλίμα, στο κάπνισμα και στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση.
Η μεσοθεραπεία με το anti-rides/11 είναι ένα κοκτέιλ δραστικών 
ουσιών που έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τα σημάδια των ρυτί-
δων της επιδερμίδας με την τόνωση της ανανέωσης του δέρματος. 
Αποκαθιστά τη νεανική και υγιή εμφάνιση. Το χαμηλό μοριακό 
βάρος του υαλουρονικού οξέος γεμίζει τις ρυτίδες και τα βιολογικά 
ενεργά αμινοξέα από εκχύλισμα χαβιαριού καθώς και ελαστίνη, 
μας επιτρέπουν να παρέχουμε τα βασικά στοιχεία στους ινοβλά-
στες για να αυξήσουμε την παραγωγή τους κολλαγόνου.
Επίσης, είναι μια σημαντική αντιοξειδωτική δραστηριότητα.
Για γυναίκες και άνδρες όλων των  ηλικιών.
Κύρια συστατικά
Υαλουρονικό οξύ, βιταμίνη C, βιταμίνη Ε, ελαστίνη, Εκχύλισμα 
Χαβιάρι, βιταμίνη Β
Αποτελέσματα
• Βιο-αναζωογονεί το δέρμα • Μειώνει τις ρυτίδες • Διεγείρει τα 
δερματικά και επιδερμικά κύτταρα • Ανακουφίζει τη διαδικασία 
γήρανσης • Βελτιώνει την ελαστικότητα και τη σταθερότητα  
• Αντιοξειδωτική δράση • Μειώνει τις ελεύθερες ρίζες
Πιθανές συνέργειες:  3.5% hy-ac low viscosity solution/17   
   2% hy-ac low viscosity solution/28  
Αριθμός θεραπειών Αρχική θεραπεία 4-6 συνεδρίες  
   Συντήρηση κάθε 4-5 μήνες
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Συχνές αιτίες των μαύρων κύκλων κάτω από τα μάτια είναι: η 
κόπωση, αλλεργίες, κληρονομικότητα, έκθεση στον ήλιο. Επίσης, 
η αραίωση του δέρματος και η απώλεια λίπους και κολλαγόνου 
μπορεί να καταστήσει πιο εμφανή τα κοκκινωπά μπλε αιμοφόρα 
αγγεία κάτω από τα μάτια.
Το MesoInstitute anti-cernes/12 είναι μια φόρμουλα που έχει 
σχεδιαστεί για να μειώνει τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια 
με την τόνωση της μικροκυκλοφορίας, αυξάνοντας την πρόσληψη 
οξυγόνου και ελαφρύνοντας την περιοχή παρεμποδίζοντας την 
παραγωγή μελανίνης. Επίσης τα αμινοξέα από το εκχύλισμα χαβια-
ριού βοηθούν στην ανανέωση της επιδερμίδας. Η αντιοξειδωτική 
δραστικότητα των συστατικών καθώς και η παρουσία ουσιών που 
εμποδίζουν την παραγωγή μελανίνης μαζί με το υαλουρονικό οξύ 
και την ελαστίνη παρέχει τα βασικά στοιχεία για να φωτίζουν τους 
κύκλους και να διεγείρουν τους ινοβλάστες για να αυξήσουν τον 
σχηματισμό κολλαγόνου και την αντιοξειδωτική τους δράση.
Για γυναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών.
Κύρια συστατικά
Βιταμίνη C, Εκχύλισμα Χαβιάρι, Κοτζικό οξύ, αζελαϊκό οξύ, υαλου-
ρονικό οξύ, καφεΐνη.
Αποτελέσματα
• Μειώνει το σκούρο χρώμα κάτω από τα μάτια • Αποτοξινώνει τα 
κυττάρα του δέρματος • Διεγείρει τα δερματικά και επιδερμικά κύτ-
ταρα • Αυξάνει τη μικροκυκλοφορία • Μειώνει τις ελεύθερες ρίζες  
• Αντιρυτιδική δράση
Αριθμός θεραπειών Αρχική θεραπεία 4-6 συνεδρίες  
   Συντήρηση κάθε 4-5 μήνες

Το υαλουρονικό οξύ είναι ένας φυσικός πολυσακχαρίτης με απί-
στευτες ιδιότητες. Λειτουργεί σαν ένα σφουγγάρι στα μόρια του 
νερού που βοηθά στην έλλειψη αφυδάτωσης (παγιδεύει μέχρι 
1000 φορές το βάρος τους).
Το MesoInstitute 2% hy-ac low viscosity solution/28 είναι ένα 
μη διασταυρωμένο υαλουρονικό οξύ χαμηλού μοριακού βάρους 
που δρα ως αντιγηραντική θεραπεία βελτιώνοντας την υφή του 
δέρματος, τις λεπτές ρυτίδες και τις ουλές στην περιοχή του προ-
σώπου και του λαιμού. Όταν διανέμονται στο μεσόδερμα διευκο-
λύνουν την παροχή άλλων ουσιών στο δέρμα. Το χαμηλό ιξώδες 
επιτρέπει την καλύτερη κατανομή μέσω του δερματικού στρώμα-
τος, βελτιώνοντας την υφή και την ενυδάτωση του δέρματος 
αποφεύγοντας την απώλεια νερού και συγχρόνως τονώνει τη 
σύνθεση του κολλαγόνου Ι. Συνεπώς, το δέρμα συσφίγγεται 
σταδιακά και ενυδατώνεται. Είναι πλέον νεότερο, ωραιότερο, ευέ-
λικτο και σταθερό. 
Για γυναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών.
Κύρια συστατικά
Υαλουρονικό οξύ (ΗΑ χαμηλού μοριακού βάρους).
Αποτελέσματα
• Μειώνει τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές • Διεγείρει τη σύνθε-
ση κολλαγόνου • Αναδομεί στο δέρμα • Ενυδατώνει • Βελτιώνει 
την απαλότητα του δέρματος • Μειώνει την ερυθρότητα
Πιθανές συνέργειες:  vit-F10 cocktail/18   
   detox solution/07     
   anti-OX solution/08   
   anti-ROS solution/09

Αριθμός θεραπειών Αρχική θεραπεία 6-8 συνεδρίες  
   Συντήρηση κάθε 4-5 μήνες
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Το υαλουρονικό οξύ είναι ένας φυσικός πολυσακχαρίτης με απί-
στευτες ιδιότητες. Λειτουργεί σαν ένα σφουγγάρι στα μόρια του 
νερού (παγίδες μέχρι 1000 φορές το βάρος τους).
Το MesoInstitute 3,5% hy-ac low viscosity solution/17 είναι 
ένα μη διασταυρωμένο υαλουρονικό οξύ διαφορετικών μοριακών 
βαρών που δρα ως αντιγηραντική θεραπεία και χρησιμοποιείται 
για τη βελτίωση της υφής του δέρματος, τις λεπτές ρυτίδες και τις 
ουλές στην περιοχή του προσώπου και του λαιμού. Οταν διανέμο-
νται μεσοδερμικά διευκολύνουν την παροχή άλλων ουσιών στο 
δέρμα. Το χαμηλό ιξώδες επιτρέπει την καλύτερη κατανομή 
μέσω του δερματικού  στρώματος, βελτιώνοντας την υφή και 
την ενυδάτωση του δέρματος,  αποφεύγοντας την απώλεια 
νερού και συγχρόνως τονώνει τη σύνθεση του  κολλαγόνου 
Ι. Συνεπώς, το δέρμα συσφίγγεται σταδιακά και ενυδατώνεται. 
Είναι πλέον νεότερο, ωραιότερο, τόσο ευέλικτο όσο και σταθερό. 
Για γυναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών.
Κύρια συστατικά
Υαλουρονικό οξύ (συνδυασμός ΗΑ υψηλού και μικρού μοριακού 
βάρους)
Αποτελέσματα
• Μειώνει τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές • Διεγείρει τη σύνθεση 
κολλαγόνου • Αναδομεί στο δέρμα • Ενυδατώνει • Βελτιώνει την 
απαλότητα του δέρματος • Μειώνει την ερυθρότητα
Πιθανές συνέργειες:  vit-F10 cocktail/18

   detox solution/07  
   anti-OX solution/08  
   anti-ROS solution/09

Αριθμός θεραπειών Αρχική θεραπεία 6-8 συνεδρίες  
   Συντήρηση κάθε 4-5 μήνες

Οι υπερμελαγχρώσεις λόγω ηλικίας είναι αποτέλεσμα της υπερβο-
λικής παραγωγής Μελανίνης, της έκθεσης στον ήλιο ή άλλες 
μορφές έκθεσης σε υπεριώδες (UV) ακτίνες. Συνήθως εμφανίζο-
νται σε εκτεθειμένες στον ήλιο περιοχές του δέρματος.
Το MesoInstitute lighten skin/10 είναι ένα ισχυρό σκεύασμα που 
έχει μελετηθεί και σχεδιαστεί για να περιορίζει την έκταση της 
υπερ-χρωματισμού ή υπερμελάγχρωσης του δέρματος που εμφα-
νίζεται στην εγκυμοσύνη, από την ηλικία και άλλους παράγοντες.
Επίσης καταπολεμά την υπερμελάγχρωση του δέρματος που 
προκαλείται από τη  διαδικασία φωτογήρανσης (καφέ κηλί-
δες) και τον ήλιο. 
Στο μείγμα υπάρχουν διαφορετικοί αναστολείς μελανίνης σε 
διαφορετικά επίπεδα, σε μια αναλογία που προσφέρει μέγιστη 
δράση. Αλλά και χαμηλότερες δόσεις άλλων πολύτιμων στοιχείων, 
καθώς και προσθήκη του εκχυλίσματος χαβιαριού που μας  παρέ-
χουν τους συνδυασμούς που βοηθούν τον μεταβολισμό των κυτ-
τάρων να αποκαταστήσει το δέρμα.
Για γυναίκες και άνδρες όλων των  ηλικιών.
Κύρια συστατικά
Αρβουτίνη, Εκχύλισμα Χαβιάρι, Κοτζικό οξύ, τοκοφερόλη
Αποτελέσματα
• Αναστέλλει τη διαδικασία μελάχρωσης • Μειώνει τον αποχρωμα-
τισμό του δέρματος • Μειώνει τη σύνθεση μελανίνης • Έχει ένα 
ορατό άμεσο αποτέλεσμα • Μειώνει υπερχρωματικά τοπικά σημεία 
• Μειώνει τις ελεύθερες ρίζες • Ενυδατώνει και αναζωογονεί το 
δέρμα
Αριθμός θεραπειών Αρχική θεραπεία 4-5 συνεδρίες  
   Συντήρηση κάθε 3-4 μήνες

3,5% hy-ac low viscosity solution/ 
17 lighten skin/ 
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Η αιθαλομίχλη μπορεί να είναι η κύρια αιτία γήρανσης του δέρμα-
τος σε μολυσμένες πόλεις. Η ατμοσφαιρική ρύπανση γερνά πρό-
ωρα τα πρόσωπα των κατοίκων της πόλης, επιταχύνοντας τις 
ρυτίδες και τα σημεία ηλικίας.
Το MesoInstitute detox solution/07 είναι ένας πλήρης αντιοξει-
δωτικός και αντιγηραντικός ορός για την αποκατάσταση του κυτ-
ταρικού μεταβολισμού. Διεγείρει τη φυσική άμυνα του δέρματος. 
Στην αντιοξειδωτική δράση των διαφόρων συστατικών του σκευ-
άσματος, έχουμε συμπεριλάβει βασικές ουσίες χαβιαριού που βο-
ηθούν στην αποκατάσταση της ανοσολογίας του κυτταρικού με-
ταβολισμού και του δέρματος.
Για γυναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών.
Κύρια συστατικά
Βιταμίνη C, βιταμίνη Ε, ταυρίνη, Εκχύλισμα Χαβιάρι
Αποτελέσματα
• Βιο-αναζωογονεί το δέρμα • Καθυστερεί την διαδικασία γήραν-
σης • Βελτιώνει την ελαστικότητα • Μειώνει τις ρυτίδες • Διεγείρει 
τα δερματικά και επιδερμικά κύτταρα • Αποτοξινώνει τα κύτταρα 
του δέρματος
Πιθανές συνέργειες:  3.5% hy-ac low viscosity solution/17   
   2% hy-ac low viscosity solution/28

Αριθμός θεραπειών Αρχική θεραπεία 4-6 συνεδρίες  
   Συντήρηση κάθε 4-5 μήνες

Το οξειδωτικό στρες συμβαίνει όταν η ποσότητα των ελεύθερων 
ριζών υπερβαίνει την ποσότητα των αντιοξειδωτικών και έχει ως 
αποτέλεσμα την οξείδωση η οποία βλάπτει τα κύτταρα, τις πρω-
τεΐνες και το DNA (γονίδια).
Το Μesoinstitute anti-OX solution/08 είναι ένα αντιγηραντικό 
διάλυμα  σχεδιασμένο για να διορθώνει το οξειδωτικό στρες και να 
αποτρέπει την πρόωρη γήρανση του δέρματος.
Στα εξισορροπημένα συστατικά του διαλύματος που έχουν την 
ισχυρότερη αντιοξειδωτική δύναμη, η προσθήκη ορυκτών, αμινο-
ξέων, πεπτιδίων και κυττοκινών από χαβιάρι που λαμβάνεται με 
πρωτότυπη μέθοδο αυξάνει την πρόληψη της πρόωρης γήρανσης 
του δέρματος. 
Για γυναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών.
Κύρια συστατικά
Βιταμίνη C, βιταμίνηΑ, νικοτιναμίδη, δεξπανθενόλη, ριβοφλαβί-
νη, Εκχύλισμα Χαβιάρι.
Αποτελέσματα
• Αντιοξειδωτική δράση • Αποτοξίνωση των κυττάρων του δέρμα-
τος • Βιο-αναζωογονεί το δέρμα • Καθυστερεί τη διαδικασία γή-
ρανσης • Βελτιώνει την ελαστικότητα • Μειώνει τις ρυτίδες  
• Ενώνει τον τόνο και τη φωτεινότητα
Πιθανές συνέργειες:  3.5% hy-ac low viscosity solution/17   
   2% hy-ac low viscosity solution/28

Αριθμός θεραπειών Αρχική θεραπεία 4-6 συνεδρίες  
   Συντήρηση κάθε 4-5 μήνες

detox solution/ 07 anti-OX solution/ 
08
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Τα ενεργά είδη οξυγόνου (ROS) είναι επικίνδυνα μόρια οξυγόνου 
που παράγονται από τις υπεριώδεις ακτίνες και την ρύπανση. Tο 
οξειδωτικό στρες που προκαλείται από το ROS παίζει σημαντικό 
ρόλο στη διαδικασία της γήρανσης του ανθρώπινου δέρματος. Τα 
μιτοχόνδρια είναι η κύρια πηγή κυτταρικού οξειδωτικού στρες και 
εμπλέκονται ευρέως  στη γήρανση του δέρματος. 
Τα ROS καταπολεμά και αντιδρά με τα σταθερά μόρια των κυττά-
ρων του δέρματος, προκαλώντας διασταυρούμενη σύνδεση του 
κολλαγόνου και της ελαστίνης (την αιτία των ρυτίδων). Μειώνει 
την ικανότητα του δέρματος να αναδομείται. Οι εξωτερικοί παρά-
γοντες  επιδερμικού άγχους όπως η υπεριώδης ακτινοβολία (UVR), 
οι παράγοντες ρύπανσης και του τρόπου ζωής είναι επίσης διεγέρ-
τες στην παραγωγή ROS και δημιουργούν οξειδωτικό στρες.
Το ΜesoInstitute anti-ROS solution/09 είναι μια αντιοξειδωτική 
φόρμουλα για την επιβράδυνση της κυτταρικής γήρανσης λόγω 
οξειδωτικού στρες με τη μείωση της κυτταρικής οξείδωσης στο 
δέρμα. Η εμφάνιση του δέρματος βελτιώνεται μέσω μειωμένης 
διασύνδεσης πρωτεϊνών και  επιτάχυνσης της σύνθεσης κολλαγό-
νου. Αποτρέπει επίσης την υπερμελάγχρωση λόγω ορμονικών 
παραγόντων ή φωτογήρανσης. 
Για γυναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών.
Κύρια συστατικά
Γλουταθειόνη, Βιταμίνη C, Βιταμίνη Ε
Αποτελέσματα
• Αντιοξειδωτική θεραπεία • Κατά των ελεύθερων ριζών • Αποτο-
ξίνωση των κυττάρων του δέρματος • Διεγείρει τα δερματικά και 
επιδερμικά κύτταρα • Καθυστερεί την διαδικασία γήρανσης • 
Βελτιώνει την ελαστικότητα • Κατά της υπερμελάγχρωσης • Ενώ-
νει τον τόνο και τη φωτεινότητα
Πιθανές συνέργειες:  3.5% hy-ac low viscosity solution/17   
   2% hy-ac low viscosity solution/28  
Αριθμός θεραπειών Αρχική θεραπεία 4-5 συνεδρίες  
   Συντήρηση κάθε 3-4 μήνες

Το Μesoinstitute vit-F10 cocktail/18 βιταμινών A, B, C, D και E 
είναι η συνολική αντιμετώπιση για θεραπεία κατά της γήρανσης 
του δέρματος, των ελεύθερων ριζών, της υπερμελάγχρωσης και 
της λεύκανσης του δέρματος. Η βιταμίνη Α, η βιταμίνη C και η βι-
ταμίνη Ε είναι πολύ ισχυρά αντιοξειδωτικά. Οι βιταμίνες Β διαδρα-
ματίζουν σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό των κυττάρων και εί-
ναι χρήσιμες για την παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα. Αποτρέ-
πουν τη βλάβη από τις ελεύθερες ρίζες, τη σημαντικότερη αιτία 
της γήρανσης του δέρματος. Ο συνδυασμός βιταμίνης Α, βιταμίνης 
C και βιταμίνης Ε συνεργάζεται αρμονικά για να παρέχει ένα ισχυρό 
αμυντικό σύστημα κατά της γήρανσης. Η βιταμίνη D ρυθμίζει τη 
διαδικασία διαφοροποίησης (εξειδίκευση των κυττάρων  για συγκε-
κριμένες λειτουργίες) γνωστές ως διαδικασίες κερατινοποίησης 
που αναδομούν το δέρμα. Οι ελεύθερες ρίζες μπορούν στη συνέ-
χεια να απομακρυνθούν, η σύνθεση του κολλαγόνου αποκαθίστα-
ται και η παραγωγή της μελανίνης μειώνεται σημαντικά.
Για γυναίκες και άνδρες όλων των  ηλικιών.
Κύρια συστατικά
Ρετινόλη, θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, νικοτιναμίδιο, πανθενόλη, πυρι-
δοξίνη, ασκορβικό οξύ, χολοκαλσιφερόλη, άλφα τοκοφερόλη
Αποτελέσματα
• Αποτρέπει τη γήρανση του δέρματος • Μειώνει το λιπαρό δέρμα 
και την ακμή • Μειώνει τη δραστηριότητα της Α τυροσυνάσης • 
Διεγείρει την αναγέννηση του δέρματος • Εξουδετερώνει τις 
ελεύθερες ρίζες • Ενισχύει τη σύνθεση κολλαγόνου • Βελτιώνει 
την απαλότητα του δέρματος
Πιθανές συνέργειες:  3.5% hy-ac low viscosity solution/17   
   2% hy-ac low viscosity solution/28

   hair solution/14 visage/03  
   collagen/06   anti-rides/11  
   lighten skin/10

Αριθμός θεραπειών Αρχική θεραπεία 5-6 συνεδρίες  
   Συντήρηση κάθε 3-5 μήνες

anti-ROS solution/ 
09 vit F-10 cocktail/ 

18
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Η δεξπανθενόλη είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του 
επιθηλιακού ιστού. Λειτουργεί ως ενυδατικό, μειώνοντας τη δια-
δερμική απώλεια νερού, βοηθάει στη διαχείριση των αρνητικών 
αποτελεσμάτων που έχει το οξειδωτικό stress στο δέρμα, όπως η 
κοκκινίλα, οι λεπτές γραμμές και η τραχύτητα του δέρματος και 
ενεργοποιεί τον πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών και αυξάνει την 
επανεπιθηλιοποίηση στην επούλωση των πληγών.
Η mesoinstitute vitamin B5/33 είναι ιδιαίτερα ευεργετική για τη 
θεραπεία του λιπαρού δέρματος και της ακμής αλλά είναι και πολύ 
αποδοτική στη βελτίωση της κατάστασης των μαλλιών.
Για άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών και όλων των τύπων 
δέρματος.
Κύρια συστατικά
Πανθενόλη, Χλωριούχο νάτριο.
Αποτελέσματα
• Διεγείρει τον μεταβολισμό των κυττάρων • Μεγαλύτερη διάρκεια 
αναγεννητικής φάσης • Αναστέλλει τη διαδικασία γήρανσης του 
ωοθυλακίου • Αποτρέπει την απώλεια μαλλιών • Βελτιώνει τη μι-
κροκυκλοφορία του τριχωτού της κεφαλής • Βοηθά στην επιτά-
χυνση της ανάπτυξης των τριχών
Πιθανές συνέργειες:  Hair solution/04  
   lighten skin/10 
   3,5% hy-ac low viscosity solution/17  
   3,5% hy-ac Ultra low viscosity solution/19 
   vit F-10/18

Αριθμός θεραπειών Αρχική θεραπεία 4-5 συνεδρίες  
   Συντήρηση κάθε 3-4 μήνες

hair-solution/ 04 vitamin B5/ 
33
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Η τριχόπτωση μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, τόσο 
στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας. Η αλω-
πεκία χωρίζεται σε μη ουλώδης (το θυλάκιο των τριχών δεν κατα-
στρέφεται, αλλάζει μόνο η λειτουργικότητά του) και σε ουλώδης 
(το θυλάκιο των τριχών μπορεί να καταστραφεί ή να έχει δυσμορ-
φίες προκαλώντας την πτώση και την ασθενή παρουσία του). Τέ-
λος, οι περισσότερες μορφές τριχόπτωσης προκαλούνται από την 
ανισορροπία των ορμονών μέσα και γύρω από το θυλάκιο των τρι-
χών, την έλλειψη σωστών θρεπτικών ουσιών και τη μειωμένη κυ-
κλοφορία του αίματος.
Το διάλυμα ΜesoInstitute hair solution/04 είναι μια λύση που έχει 
σχεδιαστεί για την ενίσχυση των βολβών των μαλλιών και την τό-
νωση της τριχοφυΐας για την πρόληψη της τριχόπτωσης. Έχει ένα 
μίγμα από ισχυρά αντιοξειδωτικά που βελτιστοποιούν την μεταβο-
λική απόδοση των καταβολικών και αναβολικών οδών και της πρω-
τεϊνικής σύνθεσης. Επιδιώκει μια μεγαλύτερη  διάρκεια της αναγε-
νητικής φάσης. Η ειδική διαδικασία εκχύλισης χαβιαριού μας επι-
τρέπει να παρέχουμε ενεργά αμινοξέα σε ελεύθερη μορφή ή ως 
βασικά πεπτίδια βασικά σε διεργασίες ενεργοποίησης και διέγερσης 
κυττάρων, έχοντας στο τέλος διέγερση της κυκλοφορίας του αίμα-
τος και ως αποτέλεσμα το θυλάκιο των τριχών μπορεί να αναπτυ-
χθεί και να επιβιώσει.
Κύρια συστατικά
Εκχύλισμα Χαβιάρι, κυστεΐνη, σίδηρο, θειαμίνη.
Αποτελέσματα
• Διεγείρει τον μεταβολισμό των κυττάρων • Μεγαλύτερη διάρκεια 
αναγεννητικής φάσης • Αναστέλλει τη διαδικασία γήρανσης του 
ωοθυλακίου • Αποτρέπει την απώλεια μαλλιών • Βελτιώνει τη μι-
κροκυκλοφορία του τριχωτού της κεφαλής • Βοηθά στην επιτάχυν-
ση της ανάπτυξης των τριχών
Πιθανές συνέργειες:  vit-F10 cocktail/18

Αριθμός θεραπειών Αρχική θεραπεία 6-8 συνεδρίες  
   Συντήρηση κάθε 3-4 μήνες

Η βιοτίνη, γνωστή και ως βιταμίνη H, είναι απαραίτητη για την 
κυτταρική ανάπτυξη, παραγωγή των λιπαρών οξέων και για το 
μεταβολισμό των λιπών και των αμινοξέων.
Επηρεάζει τη σύνθεση της κερατίνης και ενισχύει το σχηματισμό 
των ενδοκυτταρικών λιπιδιακών διπλοστοιβάδων μέσω της αυξη-
μένης λιπιδικής σύνθεσης, το οποίο βελτιώνει τη λειτουργία του 
φυσικού φραγμού του δέρματος και παρέχει μια αξιοσημείωτη 
μείωση των λεπτών ρυτίδων του δέρματος.
Η mesoinstitute vitamin B7/34 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε 
να ανακουφίσει τα συμπτώματα της σμηγματορροικής δερματίτι-
δας, του εκζέματος και του ξηρού δέρματος, αλλά και στην κατα-
πολέμηση της τριχόπτωσης και των γκρίζων τριχών.
Η βιοτίνη είναι τόσο αποτελεσματική ενάντια στην απώλεια τρι-
χών και βοηθά στην αύξηση των υγιών μαλλιών. Χάρη στη βιταμί-
νη τα μαλλιά παραμένουν υγιή, δυνατά και λαμπερά.
Για γυναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών και όλων των τύπων 
δέρματος.
Κύρια συστατικά
Βιοτίνη, Χλωριούχο νάτριο.
Αποτελέσματα
• Ενεργοποιεί την ανάπτυξη των μαλλιών 
• Καταπολεμά την ακμή
• Βοηθά στην αναζωογόνηση του δέρματος
• Αντιγηραντικό αποτέλεσμα

vitamin B7/ 
34

Πιθανές συνέργειες:  Hair solution/04  
   lighten skin/10 
   3,5% hy-ac low viscosity solution/17  
   3,5% hy-ac Ultra low viscosity solution/19 
   vit F-10/18

Αριθμός θεραπειών Αρχική θεραπεία 4-5 συνεδρίες  
   Συντήρηση κάθε 3-4 μήνες
Χρόνος μεταξύ συνεδριών: 7-10 μέρες
Εμφανή αποτελέσματα:   αυτή η θεραπεία έχει συσσωρευτικό 

αποτέλεσμα
Τα πρώτα αποτελέσματα μπορεί να φανούν μετά από 4-5 εβδομά-
δες
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Η «κυτταρίτιδα» ή η «επιφανειακή λιποδυστροφία» είναι μια συ-
στάδα υποδερμικού λίπους και επηρεάζει το 80-90% όλων των 
γυναικών. Η επιστημονική του ονομασία είναι η panniculopathy 
oedematous fibro schlerosis (PEFS) χαρακτηρίζεται από το οίδημα 
του λιπώδους ιστού. Είναι η αύξηση του πάχους του υποδερμικού 
ιστού σε συνδυασμό με την αύξηση του πάχους του δερμο- υπο-
δερμικού ιστού και η υπερβολική τοπική πάχυνση του επιφανεια-
κού λιπώδους ιστού. Η κυτταρίτιδα χαρακτηρίζεται από μια ορατή 
δερματική εμφάνιση, κοινώς γνωστή ως «φλούδα πορτοκαλιού». 
Το περιττό λίπος αποθηκεύεται, τα διογκωμένα λιποκύτταρα μπο-
ρούν να αυξηθούν έως και 50 φορές τον αρχικό όγκο τους.
Το Μesoinstitute drainageNN/14 είναι ένας έντονος αντικυττα-
ριδικός, απισχναντικός ορός που έχει σχεδιαστεί για να θεραπεύει 
το σώμα στις περιοχές με τάση συσσώρευσης λιπωδών κυττάρων 
και ανάπτυξης κυτταρίτιδας. Ειδικό μείγμα ουσιών φυτικής προέ-
λευσης, που επεξεργάζονται με μια ειδική μέθοδο και προκαλεί 
την αύξηση της δραστηριότητάς τους, καθώς και συμπληρωματι-
κές ουσίες που διεγείρουν τη μικροκυκλοφορία δίνοντας ένα 
εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα.
Για γυναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών.
Κύρια συστατικά
L-καρνιτίνη, καφεΐνη, Hydrocotyle asiatica, λιποειδές οξύ, Ginkgo 
biloba
Αποτελέσματα
• Ενεργοποιεί τη λιπόλυση • Μειώνει το πάχος των κυττάρων του 
λίπους • Μειώνει την εμφάνιση κυτταρίτιδας • Αποτρέπει την ανά-
πτυξη λιποκυττάρων • Ενεργοποιεί τη μικροκυκλοφορία • Επανα-
διαμορφώνει την σιλουέτα
Αριθμός θεραπειών Αρχική θεραπεία 4-6 συνεδρίες  
   Συντήρηση κάθε 3-4 μήνες

Η μεσοθεραπεία περιλαμβάνει μικροσκοπικές βελόνες που επενερ-
γούν στο  στρώμα του μεσοδερμικού (στρώμα λίπους κάτω από το 
δέρμα), όπου το υπερβολικό λίπος, τα οιδήματα ή η κυτταρίτιδα 
προκαλούν αντιαισθητικά προβλήματα.
Το ΜesoInstitute silhouetteNN/15 είναι ένα λιπολυτικό διάλυμα 
που έχει σχεδιαστεί για να αδυνατίζει το σώμα. Επαναπροσδιορίζει 
και ορίζει το σχήμα του σώματος.
Διαθέτει ειδικό μίγμα φυτικών εκχυλισμάτων, βιταμινών καθώς και  
ορυκτών στοιχείων που ενισχύουν τη βασική μικροκυκλοφορία 
όταν ενεργοποιείται η λιπόλυση. 
Για γυναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών.
Κύρια συστατικά
L-καρνιτίνη, εκχύλισμα αγκινάρας, βιταμίνη Ε, μαννουρονικό με-
θύλ σιλανόλη.
Αποτελέσματα
• Ενεργοποιεί τη λιπόλυση • Μειώνει το πάχος των κυττάρων του 
λίπους • Αποτρέπει την ανάπτυξη λιποκυττάρων • Ενεργοποιεί τη 
μικροκυκλοφορία • Επαναδιαμορφώνει σιλουέτα
Πιθανές συνέργειες:  3.5% hy-ac low viscosity solution/17   
   2% hy-ac low viscosity solution/28

Αριθμός θεραπειών Αρχική θεραπεία 4-6 συνεδρίες  
   Συντήρηση κάθε 3-4 μήνες

drainageNN/ 14 silhouetteNN/ 
14
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Γνωστή ως needle-free ή No-Needle Mesotherapy. Είναι ένας όρος 
που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια νέα τεχνική που επι-
τρέπει τη μεσοθεραπεία χωρίς βελόνες ή βολές. Επιτυγχάνει τα 
ίδια αποτελέσματα με την κλασσική ενέσιμη μεσοθεραπεία. Οι 
τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι οι:
Electroporation, Iontophoresis, Sonophoresis, Oxygen 
Mesotherapy, Dermaroller, Dermapen.

Τα Mesoinstitute μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με Classic 
Mesotherapy δηλαδή με ενέσιμη Μεσοθεραπεία.

Εlectroporation 
 Συνίσταται στην εκπομπή ηλεκτρομαγνη-
τικών κυμάτων τα οποία μεταβάλλουν 
προσωρινά τη διαπερατότητα της κυτταρι-
κής πλασματικής μεμβράνης, επιτυγχάνο-
ντας την είσοδο δραστικών ουσιών στο 
δέρμα. 

Μπορεί να διεισδύσει προϊόν έως και στα 3 - 4mm βάθος.
Τρόπος εφαρμογής: Απλώνεται το κατάλληλο φιαλίδιο πάνω στο 
δέρμα με μία πιπέτα. Εφαρμόζεται το electroporation σε όλη την περι-
οχή για 10-20 λεπτά με μία μέτρια ένταση. 

Ιοντοφόρηση
Χρησιμοποιεί γαλβανικό ρεύμα, που χαρακτηρίζεται κυρίως από 
φυσικές και χημικές εναλλαγές που είναι η αρχή των φυσιολογικών 
επιδράσεων, για την εισαγωγή ορισμένων ουσιών στο εσωτερικό 
του δέρματος και επηρεάζεται από το PH και την πολικότητα του 
προϊόντος. Μπορεί να διεισδύσει προϊόν έως και τα 2mm βάθος.
Τρόπος εφαρμογής: Απλώνεται το επιθυμητό φιαλίδιο πάνω στο δέρ-
μα με μία πιπέτα. Εφαρμόζεται την ιοντοφόρεση σε όλη την περιοχή 
για 10-20 λεπτά με μία μέτρια ένταση. Επιλέγεται την αρνητική πολι-

κότητα όταν χρησιμοποιήσετε το Hair solution/04 και την θετική πολι-
κότητα για όλα τα υπόλοιπα φιαλίδια της Mesoinstitute.

Sonophoresis  
Χρησιμοποιεί υπερηχητική ενέργεια για την εισαγωγή ουσιών στο 
εσωτερικό του δέρματος. Μπορεί να διεισδύσει προϊόν έως και στα 
2mm βάθος.
Τρόπος εφαρμογής: Απλώνεται το επιθυμητό φιαλίδιο πάνω στο δέρ-
μα με μία πιπέτα. Εφαρμόζεται την Sonophoresis σε όλη την περιοχή 
για 10-20 λεπτά με μία μέτρια ένταση.

Dermaroller  
Το Dermaroller χρησιμοποιείται για την επιδι-
όρθωση ή την αναζωογόνηση του δέρματος, 
κάτι που γίνεται με την τόνωση της ανάπτυ-
ξης του κολλαγόνου και της ελαστίνης. Τα 
Dermarollers έχουν από 180 έως 1000 μι-
κρο-βελόνες και η πιο συνηθισμένη ποσότητα 
είναι οι 540 βελόνες. Το μήκος των βελονών 
παίζει μεγάλο ρόλο στη λειτουργία του 

Dermaroller. Μπορεί να κυμαίνεται από 0,1mm έως 3,0mm σε 
μήκος. Γενικά, για πιο ευαίσθητες περιοχές, συνιστάται να χρησι-
μοποιείτε βελόνες μικρότερου μήκους και για σκληρότερο δέρμα 
όπως στους μηρούς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν Dermarollers 
1mm και άνω. Χρησιμοποιώντας το Dermaroller, εφαρμόστε ένα 
φιαλίδιο μεσοθεραπευτικού προϊόντος 
Τρόπος εφαρμογής: Eφαρμόσετε κάθετες, οριζόντιες και διαγώνιες 
κινήσεις με το Dermaroller μέχρι την πλήρη απορρόφηση του προϊό-
ντος. Μόλις γίνει η εφαρμογή, συνιστάται η χρήση μίας ελαφριάς 
κρέμας ή μίας μάσκας υαλουρονικού οξέος για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας ενυδάτωσης. Εφαρμόζετε μια φορά την εβδομάδα.

Εικονική Μεσοθεραπεία
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Dermapen  

Η προηγμένη τεχνολογία των Dermapen χρησιμοποιεί πολλαπλές 
βελόνες που διαπερνούν κάθετα το δέρμα με μια αυτόματη δονη-
τική λειτουργία. Όταν μετακινείται στην επιφάνεια του δέρματος, 
διεγείρει τη φυσική αναπαραγωγή του κολλαγόνου, επιτρέποντας 
ταυτόχρονα τη δημιουργία λεπτών καναλιών στο δέρμα.
Οι δίαυλοι μπορούν να μεταφέρουν τοπικά μέχρι και 80% περισ-
σότερα θρεπτικά συστατικά, επιτρέποντας την απελευθέρωση της 
θεραπείας βαθιά μέσα στους ινοβλάστες του δέρματος για να 
τροφοδοτήσει τα υποκείμενα κύτταρα που βρίσκονται στο χόριο 
και στο βασικό στρώμα. Αυτή η αυξημένη απορρόφηση των δρα-
στικών συστατικών στο δέρμα δημιουργεί γρήγορη αποκατάσταση 
και ταχύτερα αποτελέσματα.
Το Dermapen προκαλεί λιγότερα τραύματα και έχει ελάχιστη 
επιδερμική βλάβη, μειώνοντας έτσι τον πόνο και την ταλαιπωρία 
και καθιστώντας την ασφαλέστερη πιο αποτελεσματική θεραπεία. 
Οι βελόνες μιας χρήσης εξαλείφουν τον κίνδυνο διασταυρούμενης 
μόλυνσης, ενώ τα ρυθμιζόμενα βάθη της βελόνας επιτρέπουν μια 
εφαρμογή προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες
Η λειτουργία αυτόματου κραδασμού επιτρέπει τη δημιουργία μέ-
χρι και 1.300 μικρο-καναλιών ανά δευτερόλεπτο στο δέρμα. Τα 
κανάλια επιτρέπουν τη μεταφορά μέχρι και 80% περισσότερων 
τοπικών θρεπτικών ουσιών. Αυτό επιτρέπει στις δραστικές ουσίες 

επεξεργασίας να φθάσουν σε βαθύτερα στρώματα. Αυτή η αύξη-
ση στην απορρόφηση επιταχύνει τη διέγερση και την αναπαραγω-
γή των κυττάρων. Eπιλέγουμε  το κατάλληλο Mesococtails αναλό-
γως του προβλήματος και δουλεύουμε σύμφωνα με το πρωτόκολ-
λο.  Η αίσθηση πόνου, εάν υπάρχει, είναι μειωμένη και ελεγχόμε-
νη. Η συχνότητα της θεραπείας με το Dermαpen γίνεται μια 
φορά την εβδομάδα εάν οι βελόνες είναι πλαστικές και 1 φορά 
στις 10-15 ημέρες αν οι βελόνες είναι μεταλλικές. 4 έως 8 συνε-
δρίες.

ΚΥΚΛΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
  Τα αποτελέσματα της Μεσοθεραπείας έρχονται αθροιστικά.
  Η σωστή αλληλουχία είναι ένα κύκλος 4-8 συνεδριών ανά 10-

15 ημέρες. Γίνεται παύση για 2-3 μήνες και επαναλαμβάνουμε 
3-4 συνεδρίες ανά 10-15 ημέρες. Γίνεται πάλι παύση 3 μηνών 
και επαναλαμβάνουμε 1-2 συνεδρίες ανά 10-15 ημέρες.

Να θυμάστε πάντα: 
Το αποτέλεσμα επηρεάζεται άμεσα από τους εξής παράγοντες:
  Το βάθος των βελόνων
  Το είδος και η ποσότητα του υλικού
  Η πυκνότητα των μικρο-οπών που ανοίγονται
  Τα φιαλίδια εφόσον ανοιχτούν με τον τρόπο που περιγράφηκε 

μπορούν να διατηρηθούν για 10 ημέρες σε θερμοκρασία δω-
ματίου, σε περιβάλλον χωρίς υγρασία

ΤΎΠΟΣ ΔΈΡΜΑΤΟΣ (τύπος & επίπεδο ατέλειας) ΣΎΝΔΎΑΣΜΟΊ

Δέρματα με τα πρώτα σημάδια γήρανσης
(Μέτριες ρυτίδες, ατονία, ξηρότητα, ήπια υπερμελάγχρωση) Visage/3  +  VitF10 cocktail/18

Δέρματα με βαθιές πρώιμες ρυτίδες, ατονία, τάση για 
πρόωρη χαλάρωση, Φωτογήρανση

Anti-age/05   + VitF10 cocktail/18            
                   ή  Anti-ROS Solution/09

Δέρματα με χαλάρωση Collagen/06  +  VitF10 cocktail/18

NEW! Δέρματα με χαλάρωση, βαθιές ρυτίδες, πτώση βλεφάρου

DMAE 
+ 3,5% hy-ac low viscosity solution/17 
ή 3,5% hy-ac U-low viscosity solution/19

ή 2% hy-ac low viscosity solution/28

Δέρματα με βαθιές ρυτίδες

Anti-rides/11  
+ 3,5% hy-ac low viscosity solution/17 
ή 3,5% hy-ac U-low viscosity solution/19

ή 2% hy-ac low viscosity solution/28

Άτονα, θαμπά δέρματα, με χαμηλό μεταβολισμό και για θεραπεία και 
προστασία ενάντια στη μόλυνση του περιβάλλοντος

Anti-ROS solution/09  
+ 3,5% hy-ac low viscosity solution/17 
ή 3,5% hy-ac U-low viscosity solution/19

ή 2% hy-ac low viscosity solution/28

Δέρματα με ατροφία και ουλές

Collagen/06  
+ 3,5% hy-ac low viscosity solution/17 
ή 3,5% hy-ac U-low viscosity solution/19

ή 2% hy-ac low viscosity solution/28

Οξειδωτικό Stress, άτομα που καπνίζουν πολύ, νεαρότερες ηλικίες, 
πρόληψη

anti-OX solution/08  
+ 3,5% hy-ac low viscosity solution/17 
ή 3,5% hy-ac U-low viscosity solution/19

ή 2% hy-ac low viscosity solution/28
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ΤΎΠΟΣ ΔΈΡΜΑΤΟΣ (τύπος & επίπεδο ατέλειας) ΣΎΝΔΎΑΣΜΟΊ

Λεύκανση, καταπολέμηση υπερμελαγχρώσεων και αντιγήρανση lighten skin/10

vit F10 cocktail/18

NEW!   Λεύκανση σε δέρματα με τα πρώτα σημάδια γήρανσης 
(Μέτριες ρυτίδες, ατονία, ξηρότητα, ήπια υπερμελάγχρωση)

Vitamin C 20% /32     
+ Visage/3

NEW!   Λεύκανση σε δέρματα με χαλάρωση Vitamin C 20% /32     
+ collagen/06  

NEW!   Λεύκανση σε δέρματα με αφυδάτωσή ή βαθιές ρυτίδες

Vitamin C 20% /32

+ 3,5% hy-ac low viscosity solution/17 
ή 3,5% hy-ac U-low viscosity solution/19

ή 2% hy-ac low viscosity solution/28

Αποτοξίνωση, ενεργοποίηση, τόνωση, νεαρά δέρματα, κατάλληλο 
για όλους τους τύπους δέρματος και όλες τις ηλικίες

detox solution/07

+ 3,5% hy-ac low viscosity solution/17 
ή 3,5% hy-ac U-low viscosity solution/19

ή 2% hy-ac low viscosity solution/28

Περιοχή των ματιών. Μαύροι κύκλοι, ρυτίδες anti-cernes/12

Περιοχή του λαιμού, Διπλοσάγονο silhouetteNN/15

Ανάπλαση Μαλλιών hair solution/04

vit F10 cocktail/18

Καταπολέμηση της κυτταρίτιδας drainageNN/14

Αδυνάτισμα, Λιπογλυπτική silhouetteNN/15

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ 
Η Μεσοθεραπεία ενεργοποιεί τους βολβούς και δυναμώνει 
τις υπάρχουσες τρίχες.
• Αριθμός βελονών: Κεφαλή με 12 βελόνες
• Επιλογή Mesococktail: hair solution/04 + vit F10 cocktail/18

•  Ποσότητα Mesococktail: 2,5ml - 5.00ml   
Βάθος βελονών: 0,50mm - 1.00mm

• Διάρκεια συνεδρίας: 15-20 λεπτά
•  Κατεύθυνση εφαρμογής: Δουλεύουμε από μπροστά προς τα 

πίσω, με αργή κίνηση και χαμηλή συχνότητα παλμού
•  Αριθμός συνεδριών: 6 συνεδρίες κάθε 10 ημέρες με επανάλη-

ψη κύκλου μετά από 6 μήνες.
• Δεν υπάρχει αποτέλεσμα σε χρόνια αλωπεκία.

ΖΩΝΗ ΜΑΤΙΩΝ
Δράση λευκαντική στους μαύρους κύκλους και αντιρυτιδική
• Αριθμός βελονών: Κεφαλή με 9 ή 12 βελόνες
• Επιλογή Mesococktail:  anti-cernes/12
•  Ποσότητα Mesococktail: 1.00ml - 1.50ml    

Βάθος βελονών: 0.25mm
• Διάρκεια συνεδρίας: 5 λεπτά
•  Κατεύθυνση εφαρμογής: Δουλεύουμε από μέσα προς τα έξω 

με επιμονή στις ρυτίδες
•  Αριθμός συνεδριών: 6 συνεδρίες κάθε 10 ημέρες με επανάλη-

ψη μισού κύκλου μετά από 3 μήνες.

ΥΠΕΡΜΕΛΑΓΧΡΩΣΕΙΣ
Mπλοκάρισμα της τυροσυνάσης, λεύκανση
• Αριθμός βελονών: Κεφαλή με 12 ή 24 βελόνες
• Επιλογή Mesococktail: lighten skin/10 + vit F10 cocktail/18

•  Ποσότητα Mesococktail: 1,00ml - 3,00ml ανάλογα με την έκταση 
 Βάθος βελονών: 0.25mm - 1,0mm ανάλογα τη ζώνη στην οποία 
βρίσκεται το πρόβλημα

• Διάρκεια συνεδρίας: 10-20 λεπτά ανάλογα με την έκταση
•  Κατεύθυνση εφαρμογής: Δουλεύουμε κάθετα και κυκλικά πά-

νω στο πρόβλημα
•  Αριθμός συνεδριών: 4-8 συνεδρίες κάθε 10 ημέρες με επανά-

ληψη μισού κύκλου μετά από 2 μήνες.

ΖΩΝΗ ΛΑΙΜΟΥ
Λιποδιαλυτική, συσφικτική δράση
• Αριθμός βελονών: Κεφαλή με 12 ή 24 βελόνες
•  Επιλογή Mesococktail: για σύσφιγξη λαιμού collagen/06, για 

λιποδιάλυση στο διπλοσάγονο silhouetteNN/15
•  Ποσότητα Mesococktail: 1.00ml - 1.50ml  

Βάθος βελονών: 0.25mm - 0,5mm 
• Διάρκεια συνεδρίας: 10
•  Κατεύθυνση εφαρμογής: Δουλεύουμε πρώτα καθοδικά και 

μετά ανοδικά
•  Αριθμός συνεδριών: 4-8 συνεδρίες κάθε 10 ημέρες με επανά-

ληψη μετά από 2 μήνες.

ΣΩΜΑ
Για αύξηση μεταβολισμού, καύση του λίπους, αντικυτταριδι-
κή δράση 
• Αριθμός βελονών: Κεφαλή με 24 ή 36 βελόνες
•  Επιλογή Mesococktail: για λιποδιάλυση σε τοπικό πάχος 

silhouetteNN/15, για κυτταρίτιδα drainageNN/14

•  Ποσότητα Mesococktail: 3,00ml - 5,00ml ανάλογα με την 
έκταση. Βάθος βελονών: 1,5mm

•  Διάρκεια συνεδρίας: 15-30 λεπτά ανάλογα με την έκταση, 5-10 
λεπτά σε κάθε ζώνη.

•  Κατεύθυνση εφαρμογής : Δουλεύουμε με κατεύθυνση λεμφι-
κής παροχέτευσης

•  Αριθμός συνεδριών: 6 συνεδρίες κάθε 10 ημέρες με επανάλη-
ψη μισού κύκλου μετά από 2 μήνες.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΖΩΝΕΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
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Απολυμαντικό κεφαλών βελονών Dentodrill AF 2lt  
Έτοιμο προς χρήση, αυτόματο απολυμαντικό και καθαριστικό για 
περιστρεφόμενα όργανα, συμπεριλαμβανομένων των οργάνων 
των ριζών. Εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση, αλδεΰδη και 
χωρίς φαινόλη. Φάσμα δραστηριότητας βακτηριοκτόνο, φυματι-
νοκτόνο, μυκητοκτόνο, απενεργοποίηση HBV / HIV / HCV, προφύ-
λαξη από νοσοκομειακό σύστημα.  Βυθίζετε την κεφαλή για 15 
λεπτά και ξεβγάζετε με άφθονο νερό. Στεγνώνετε και φυλάσσετε 
για ατομική χρήση.


