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Mesofill Cell 
Bardzo bogata formuła Mesofill Cell zawiera mieszankę skutecznych składników 
aktywnych podanych w dawkach leczniczych. Ułatwia drenaż, tym samym 
usuwając uporczywy tłuszcz. Zapewnia gładkość i poprawę elastyczności skóry, 
a także niewiarygodnie skutecznie redukuje cellulit.  

Wskazania stosowania Mesofill Cell

Wysoce aktywne naturalne składniki :

Cellulit, zlokalizowane złogi tłuszczowe.

WĄKROTKA AZJATYCKA
Posiada doskonałe właściwości przeciwutleniajace oraz przyczynia się do poprawy 
jędrności i elastyczności skóry, tym samym poprawiając ogólny wygląd skóry. Ponadto 
wzmacnia ściany naczyń krwionośnych. Wąkrotka azjatycka, podobnie jak estrogeny, 
pozytywnie wpływa na metabolizm fibroblastów, pobudzając je do syntezy kolagenu
i elastyny. Ponadto, ma zdolność modyfikowania struktury skóry i warstwy podskórnej, 
zmienia strukturę blizn, dzięki czemu można je wygładzić i zmniejszyć ich przebarwienie.

EKSTRAKT Z ANANASA
Wykazuje doskonałe właściwości przeciwzapalne oraz pobudza krążenie krwi, dzięki 
czemu inne składniki są lepiej wchłaniane przez skórę. Jest pomocny w usuwaniu 
zbędnych produktów przemiany materii oraz złogów tłuszczowych. Ananas jest 
szczególnie ważny ze względu na: zawartość bromelainy i kwasów organicznych, które 
delikatnie złuszczają martwy naskórek; obecność witaminy C, której działanie polega 
na wzmacnianiu naczyń krwionośnych; występowanie minerałów, które odżywiają 
skórę. Bromelaina ma dodatkowo działanie przeciwobrzękowe i przeciwzapalne.

KASZTANOWIEC
Ekstrakt z kasztanowca bezpośrednio wpływa na poprawę stanu żył i naczyń 
włosowatych, dzięki czemu poprawia się cyrkulacja, a to prowadzi do prawidłowego 
funkcjonowania skóry. Kasztanowiec powoduje wzmocnienie całego układu żylnego 
oraz zapobiega kruchości naczyń, które są przyczyną powstawania obrzęków. Te 
natomiast są przyczyną powstawania cellulitu. Przyczynia się także do hamowania 
kolagenazy i elastazy – enzymów niszczących włókna kolagenowe i elastynowe, w ten 
sposób prowadzi również automatycznie do poprawy struktury skóry. 

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 i 
odpowiednie nawilżenie, powoduje przyspieszenie wydalania toksyn z organizmu.  

OCZAR WIRGINIJSKI 
Wykazuje działania kojące, oczyszczające i tonizujące.  Wyciąg z oczaru wirginijskiego 
szczególnie doskonale działa na krążenie krwi. Dzięki zawartym w wyciągu 
flawonoidom wzmacnia i chroni ściany naczyń krwionośnych i je uszczelnia oraz 
zmniejsza ich kruchość. Ma działanie antyoksydacyjnie - taniny, flawonoidy wykazują 
działanie antyutleniające - przeciwrodnikowe. 

L-KARNITYNA 
Składnik ten zwiększa mobilność trójglicerydów oraz przyspiesza ich podział. 
L-karnityna bierze udział w transporcie kwasów tłuszczowych oraz hamuje lipogenezę, 
czyli proces tworzenia się tłuszczów.  

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


