
visage

WITAMINA A

KOMPLEKS WITAMIN: C , E

EKSTRAKT Z PLACENTY

KWAS HIALURONOWY

50 ml / 500 ml

Mesofill Visage
Wysoce efektywna, przeciwstarzeniowa (anti-aging) formuła Mesofill Visage 
oferuje naturalne, progresywne wyniki, które są widoczne już po pierwszym 
zabiegu. Mesofill Visage umożliwia rewitalizację oraz głębokie nawilżenie skóry. 
Ponadto skutecznie radzi sobie ze skórą pozbawioną blasku rozjaśniając ją, a 
także zdecydowanie poprawia sprężystość oraz jędrność skóry. 
MMesofill Visage to unikalna formuła stanowiąca podstawę zabiegów 
zwiększających nawilżenie i odżywienie skóry, jednocześnie dostarcza sporej 
dawki antyoksydantów, które niwelują oznaki starzenia. 

Wskazania stosowania Mesofill Visage

Wysoce aktywne naturalne składniki :

Croaging - starzenie się skóry związane z wytwarzaniem wolnych rodników.
Fotoaging - fotostarzenie się skóry związane z powstawaniem wolnych rodników w 
wyniku uszkodzenia słonecznego.
Wiotkość skóry, przebarwienia, drobne zmarszczki, głębokie bruzdy, worki i cienie 
pod oczami.

Witamina A (Retinol) działa jako przeciwutleniacz, który neutralizuje wolne rodniki 
będące przyczyną uszkodzenia komórek i tkanek. Powoduje stopniowe wygładzenie 
zmarszczek, poprawę wilgotności i sprężystości skóry, a także zmniejsza “świecenie się” 
skóry oraz uszkodzenia posłoneczne. Witamina A przyspiesza odnowę komórkową, 
jednocześnie zwiększając produkcję kolagenu, a co za tym idzie - nadaje skórze 
młodszego wyglądu.

Witamina C jest bardzo skutecznym przeciwutleniaczem, który neutralizuje wolne 
rodniki – niestabilne cząsteczki, które pojawiają się w wyniku zanieczyszczenia 
środowiska, palenia tytoniu oraz ekspozycji na słońce. Hamuje syntezę melaniny, 
odbudowuje płaszcz hydrolipidowy skóry, a także zwiększa syntezę kolagenu -  bardzo 
ważnego dla skóry białka, które wzmacnia wsparcie strukturalne oraz poprawia 
elastyczność skóry.
WWitamina E jest pomocna w przypadku uszkodzeń posłonecznych, wygładza 
zmarszczki powstałe w wyniku fotostarzenia się skóry, a także zapobiega nadmiernej 
utracie wody z naskórka. Jest dobrze przyswajana przez skórę, a ponadto wspomaga 
penetrację innych składników. Odgrywa także istotną rolę w zapobieganiu 
nadmiernej degeneracji DNA komórki. 

Zastosowany w tej formule ekstrakt z placenty to substancja czynna, która w 
widoczny sposób wpływa na wzrost wilgotności i elastyczności skóry. 

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. 

KOENZYM Q10
Regeneruje naskórek oraz skórę właściwą, zmniejszając uszkodzenia wywołane przez 
wolne rodniki. Zastosowanie koenzymu Q10, przy systematycznym stosowaniu, 
pozwala zdecydowanie poprawić elastyczność i  jędrność skóry. 

KOMPOZYCJA SYNERGICZNIE DZIAŁAJĄCYCH SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH
Kompozycja nawilżająca zawierająca w swoim składzie: glukozę, sorbitol, glutaminian 
sodu, mocznik, glicynę i kwas mlekowy. Wszystkie te substancje działają w sposób  
synergistyczny, zwiększając efektywność każdego zabiegu.

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

mezoterapii bezigłowej,
uultradźwiękami, sonoforezy.

www.mezoporacja.com


