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Mesofill Tone 
Mesofill Tone to wysoce skoncentrowana formuła, która nawilża i doskonale 
rewitalizuje skórę. Zawiera aktywne składniki, które udoskonalają wygląd 
estetyczny i ścisłość naskórka wykazując silne działanie ujędrniające. Zaleca 
się do stosowania w okolicach brzucha, ud, bioder, pośladków i innych 
problemowych okolic. Dzięki temu produktowi skóra natychmiast zyskuje gładszy, 
zdrowszy i młodszy wygląd. Mesofill Tone jest nowoczesnym preparatem 
liftingującym oraz ujędrniającym stosowanym do twarzy i całego ciała. 

Wskazania stosowania Mesofill Tone

Wysoce aktywne naturalne składniki :

Wiotkość skóry twarzy i ciała, w celu ujędrnienia biustu.

OLEJEK ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW 
Doskonały środek, który dzięki zdolnościom zatrzymywania wody w naskórku, sprawia, 
że staje się ona miękka i ukojona. W jego skład wchodzi głównie kilka leczniczych 
kwasów: kwas oleinowy (65 – 68%), kwas linolowy (24 – 26%), kwas palmitynowy (6 – 
8%) oraz kwas stearynowy (1 – 2%). Oprócz kwasów w olejku migdałowym znajdziemy 
także wiele witamin (A, B1, B2, B6, E i D) oraz składników mineralnych. Dodatkowo 
wzbogaca komórki skórne w witaminy A, E, D oraz witaminy z grupy B.  

HYDROLIZOWANA ELASTYNA I KOLAGEN
Kolagen i elastyna są to podstawowe białka tkanki łącznej skóry. Kolagen ułatwia 
regenerację komórek, zdecydowanie wpływa na ujędnienie skóry. Elastyna natomiast 
pomaga skórze utrzymać naturalną elastyczność i sprężystość przez zatrzymanie wody. 

WITAMINA A, E
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.
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.

KOENZYM Q10
Koenzym Q10 działając długookresowo regeneruje naskórek oraz skórę właściwą, 
zmniejszając uszkodzenia wywołane przez wolne rodniki. Zastosowanie koenzymu Q10 
prowadzi do znacznej poprawy wytrzymałości, elastyczności, a także jędrności skóry. 
Ponadto, Koenzym Q10 jest odpowiedzialny za dostarczenie komórkom energii, jest 
również doskonałym antyutleniaczem chroniącym przed szkodliwym wpływem 
wolnych rodników.  Koenzym Q10 aktywizuje energię komórek, a tym samym ich 
regenerację - zmarszczki w widoczny sposób wygładzają się.

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

mezoterapii bezigłowej,
uultradźwiękami, sonoforezy.

www.mezoporacja.com


