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50 ml

Mesofill Booster Serum EXAGE
Intensywne serum przeciwstarzeniowe EXAGE zawiera duże stężenie Matrixyl 3000, 
który odgrywa ważną rolę w syntezie kolagenu, fibronektyny i kwasu 
hialuronowego. W EXAGE znajdziemy ponadto krzem organiczny w wysokim 
stężeniu, który wzmacnia działanie preparatu pobudzając syntezę elastyny, która 
z kolei pozwala skórze na lepsze zachowanie naturalnej elastyczności. Dzięki 
kombinacji działania Matrixyl 3000 i krzemu organicznego, skóra uzyskuje nową, 
bardziej zwartą i pełniejszą strukturę. Niezwykle nowoczesny preparat EXAGE daje 
rórównież praktycznie natychmiastowy efekt wypełnienia i redukcji zmarszczek, 
dzięki mikronizowanemu kwasowi hialuronowemu.

Wskazania stosowania EXAGE

Wysoce aktywne składniki serum :

Starzenie się skóry – skóra dojrzała. 

KWAS HIALURONOWY 
Czysty, nieusieciowiony, mikronizowany kwas hialuronowy jest wysoce skutecznym 
środkiem nawilżającym skórę. Posiada on szczególną zdolność do przyciągania i 
wiązania cząsteczek wody, dzięki czemu wykorzystuje się go w celu poprawy 
nawilżenia i elastyczności tkanek skóry i naskórka. Stosowany miejscowo, kwas 
hialuronowy tworzy warstwę ochronnego filmu, przyjmując funkcję zatrzymania 
wody w macierzy międzykomórkowej tkanki łącznej skóry i w naskórku. 

KRZEM ORGANICZNY 
Krzem organiczny to element strukturalny tkanki łącznej, który nawilża, odnawia i 
regeneruje komórki. Reguluje i pobudza proliferację fibroblastów, zwiększa syntezę 
kolagenu oraz sprzyja regeneracji włókien odpowiedzialnych za elastyczność tkanki.

NMF (KWAS GLUTAMINOWY DI, PCA, ALANTOINA)  
Jest to naturalny czynnik nawilżający, który natychmiast zwiększa nawilżenie skóry, 
przez zapobieganie utraty wody z naskórka. 

HYDROLIZOWANY KOLAGEN  
Oprócz odżywienia skóry, hydrolizowany kolagen zatrzymuje wilgoć w skórze, 
poprawia gładkość, elastyczność i sprężystość skóry, jednocześnie tworząc większą 
liczbę włókien kolagenu i elastyny w skórze, poprzez naturalne pobudzenie ich syntezy. 

MATRIXYL 3000 
Stymuluje syntezę kolagenu typu I, III i IV. Matrixyl 3000 stymuluje fibroblasty do syntezy 
molekuł tkanki łącznej, kolagenu, fibronektyny i glikozaminoglikanów. W ten sposób 
regenerowana jest macierz skóry. Co więcej, zwiększa gęstość i grubość włókien 
elastynowych. Matrixyl 3000 to kompleks złożony z dwóch rodzajów peptydów. Łączą 
one receptory na fibroblastach, które stymulują produkcję kolagenu, fibronektyn
ii kwasu hialuronowego. Te dodatkowe peptydy działają łącznie w celu poprawy 
naturalnej zdolności skóry do poprawy elastyczności i odbudowy wewnętrznych 
wiązań strukturalnych, dzięki czemu głębokie zmarszczki wygładzają się a drobne linie 
znikają. Zawarte w tej formule peptydy pomagają przyspieszyć procesy odnowy skóry.

Anti-Aging
 Booster Serum

DEDYKOWANA NANOFORMUŁA
DO UŻYCIA W ZABIEGACH:
mezoporacji,
elektroporacji,
radiofrekwencji,

mezoterapii bezigłowej,
uultradźwiękami, sonoforezy.

www.mezoporacja.com


