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EKSTRAKT ZE SKÓRKI GORZKIEJ POMARAŃCZY

KASZTANOWIEC

50 ml / 500 ml

Mesofill Slim 
Formuła Mesofill Slim została zaprojektowana do zabiegów usuwania i redukcji 
złogów tłuszczu oraz do modelowania sylwetki. Mesofill Slim zawiera unikalną 
kompozycję składników aktywnych, które stymulują lipolizę – usuwanie komórek 
tłuszczowych, dzięki czemu możliwa jest redukcja nadmiernej tkanki tłuszczowej w 
szczególnie problematycznych miejscach. Ponadto, formuła ta zawiera wysoce 
aktywne składniki, które poprawiają jędrność i elastyczność skóry.

Wskazania stosowania Mesofill Slim

Wysoce aktywne naturalne składniki :

Cellulit, zlokalizowane złogi tłuszczowe.

Zapobiega wiotczeniu skóry oraz poprawia jej koloryt. Ponadto, ekstrakt ze skórki 
gorzkiej pomarańczy przyspiesza i wspomaga metabolizm lipidów i węglowodanów 
oraz znacząco przyczynia się do rozpadu i spalania tłuszczu, jak również hamuje 
katabolizm białek. Ponadto wpływa na poprawę ukrwienia i odżywienia tkanek.

Ekstrakt z kasztanowca bezpośrednio wpływa na poprawę stanu żył i naczyń 
włosowatych, dzięki czemu poprawia się cyrkulacja, a to prowadzi do prawidłowego 
funkcjonowania skóry. Powoduje wzmocnienie się całego układu żylnego oraz 
zapobiega kruchości naczyń, które są przyczyną powstawania obrzęków. Te 
natomiast są przyczyną powstawania cellulitu. 

MORSZCZYN
Zawiera liczne zbędne i niezbędne aminokwasy, takie jak prolina, glicyna czy lizyna, 
które występują we włóknach elastycznych skóry. Morszczyn zawiera również wysokie 
stężenie witaminy C i niewielkie ilości prowitaminy A, a także pierwiastków śladowych, 
głównie jodu (0,02 – 0,1%). Działa reminalizująco oraz przywraca skórze równowagę 
oraz odpowiednie nawilżenie. Dodatkowo powoduje przyspieszenie wydalania 
nadmiaru wody z organizmu oraz toksyn. 

L-KARNITYNA
W postaci naturalnej w organizmie, L-karnityna jest odpowiedzialna za metabolizm 
tłuszczu. Transportuje kwasy tłuszczowe o długich łańcuchach do mitochondriów 
gdzie ulegają spaleniu. Bierze udział także w zahamowaniu lipogenezy, czyli procesu 
tworzenia się tłuszczów. Ponadto składnik ten zwiększa mobilność trójglicerydów oraz 
przyspiesza ich podział. L-karnityna jest niezbędna do optymalnego spalania tłuszczu. 

KOFEINA
Kofeina zwiększa przepływ krwi oraz pobudza komórki tłuszczowe do uwalniania 
tłuszczu do układu krążenia w celu spalenia i wydalenia go w procesach 
metabolicznych organizmu. Co więcej, kofeina działa na skórę napinająco i 
tonizujaco, a także pomaga zredukować uporczywy cellulit. 
 

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

mezoterapii bezigłowej,
uultradźwiękami, sonoforezy.

www.mezoporacja.com


