
VOLUMINE

50 ml

Mesofill Booster Serum VOLUMINE
Rewelacyjne serum VOLUMINE to nowoczesny preparat powodujący zwiększenie 
objętości w pożądanych partiach ciała, przy użyciu własnych komórek 
tłuszczowych. Bazując na naturalnych pochodnych roślin, produkt ten stymuluje 
różnicowanie i proliferację (namnażanie) komórek tłuszczowych oraz ułatwia 
gromadzenie lipidów.  pomaga zwiększyć objętość tkanki tłuszczowej, dając 
bardziej pełną, kształtną i zgrabną sylwetkę. 
Testowany klinicznie, VOLUMINE jest zalecany do zabiegów zwiększenia objętości
ww okolicach pośladków, rąk, policzków lub twarzy. VOLUMINE  możemy również 
wykorzystać do powiększania biustu i korygowania wszelkich innych nierówności 
ciała. Mechanizm działania tego serum nie bazuje na hormonach i nie koliduje
z układem hormonalnym. Unikalna mieszanka składników i mikronizowany kwas 
hialuronowy mają zdolność do korygowania nierówności ciała, jednocześnie 
zapobiegając powstawaniu rozstępów oraz zwiększając elastyczność skóry. 

Wskazania stosowania VOLUMINE

Wysoce aktywne składniki serum :

Wszystkie części ciała wymagające zwiększenia objętości, np.: biust, pośladki, 
ręce, policzki.

KOMPLEKS VOLUFILINE 
Unikalny, o przetestowanym i sprawdzonym klinicznie działaniu kompleks Volufiline 
pomaga zwiększyć objętość określonych partii ciała poprzez stymulowanie tworzenia 
się tkanki tłuszczowej, dając efekt kosmetycznego lipofillingu, czyli modelowania ciała 
za pomocą przeszczepu własnych komórek tłuszczowych.

RUSZCZYK KOLCZASTY 
Ekstrakt z Ruszczyka kolczastego zawiera wiele cennych substancji aktywnych takich 
jak: steroidy saponinowe, flawonoidy (rutyna i hesperydyna). Wyłącznie w Ruszczyku 
znajdziemy - ruskogeninę, która stymuluje krążenie krwi, zwiększa elastyczność i 
wytrzymałość drobnych naczynek włosowatych. Związek ruskogeniny zapobiega 
obrzękom, obkurcza naczynka krwionośne i jednocześnie działa przeciwzapalnie.

MIĘTA PIEPRZOWA 
Olejek z Mięty pieprzowej ma bardzo silne działanie uspokajające podrażnienia 
występujące na skórze, zmniejsza jej swędzenie i suchość.

KWAS HIALURONOWY 
Czysty, nieusieciowany 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. Po nałożeniu na skórę, kwas hialuronowy tworzy 
warstwę ochronnego filmu, który powoduje zatrzymanie wody w naskórku. Co ważne, 
kwas hialuronowy działa również jako środek do transportu i zabezpieczenia innych 
aktywnych składników.
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DEDYKOWANA NANOFORMUŁA
DO UŻYCIA W ZABIEGACH:
mezoporacji,
elektroporacji,
radiofrekwencji,

mezoterapii bezigłowej,
uultradźwiękami, sonoforezy.

www.mezoporacja.com


