Zaproponuj swojemu klientowi
coś wyjątkowego!

Sugerowany cennik
zabiegów i produktów detalicznych
ZMARSZCZKI
mesoboost® therapy tHA (mycie skóry mesoboost® + aktywator + tHA + żel dezaktywująco-łagodzący) 250 PLN brutto

Codzienne mycie twarzy
żelem bazującym
na potrójnym HA.
BEZPIECZNY DLA OCZU

Mikrodermabrazja + mesoboost® tHA
Peeling kawitacyjny + sonoforeza mesoboost® tHA

150 PLN brutto
90 PLN brutto

Mezoterapia bezigłowa + mesoboost® tHA

170 PLN brutto

Mezoterapia mikroigłowa mesoboost® tHA
W cenę wliczony jest derma roller

300 PLN brutto

PRZEBARWIENIA
mesoboost® therapy haC
(mycie skóry mesoboost + aktywator + haC + żel dezaktywująco-łagodzący)

250 PLN brutto

Mikrodermabrazja + mesoboost® haC
Peeling kawitacyjny + sonoforeza mesoboost® haC

150 PLN brutto
90 PLN brutto

Mezoterapia bezigłowa + mesoboost® haC

170 PLN brutto

Mezoterapia mikroigłowa mesoboost® haC
W cenę wliczony jest derma roller

300 PLN brutto

PIELĘGNACJA DOMOWA
Stosować 1 × dziennie mesoboost® haC HOME EDITION 30 ml

200 PLN brutto

POPĘKANE NACZYNKA

Codzienna pielęgnacja

mesoboost® therapy capillar
(mycie skóry mesoboost + aktywator + capillar + żel dezaktywująco-łagodzący)

250 PLN brutto

Mikrodermabrazja + mesoboost® capillar
Peeling kawitacyjny + sonoforeza mesoboost® capillar

150 PLN brutto
90 PLN brutto

Mezoterapia bezigłowa + mesoboost® capillar

170 PLN brutto

Mezoterapia mikroigłowa mesoboost® capillar
W cenę wliczony jest derma roller

300 PLN brutto

PIELĘGNACJA DOMOWA
Stosować 1 × dziennie mesoboost capillar HOME EDITION 30 ml

200 PLN brutto

REWITALIZACJA SKÓRY
mesoboost® therapy collagen & elastin
(mycie skóry mesoboost + aktywator + collagen & elastin + żel dezaktywująco/łagodzący)

250 PLN brutto

Mikrodermabrazja + mesoboost® collagen & elastin
Peeling kawitacyjny + sonoforeza mesoboost® collagen & elastin

150 PLN brutto
90 PLN brutto

Mezoterapia bezigłowa + mesoboost® collagen & elastin

170 PLN brutto
300 PLN brutto

PRZEBARWIENIA

NACZYNKA

WIOTKOŚĆ SKÓRY

Mezoterapia mikroigłowa mesoboost® capillar, mesoboost® collagen & elastin
W cenę wliczony jest derma roller

mesoboost® haC HOME EDITION
Preparat nawilża skórę, redukuje przebarwienia,
poprawia jej elastyczność, wzmacnia efekty
wykonanych zabiegów w gabinecie.

mesoboost® capillar HOME EDITION
Preparat przeznaczony do pielęgnacji skóry
z popękanymi naczynkami.

mesoboost® collagen & elastin HOME EDITION
Preparat przeznaczony do poprawy elastyczności,
sprężystości skóry.

PIELĘGNACJA DOMOWA
Stosować 1 × dziennie mesoboost collagen & elastin HOME EDITION 30 ml

200 PLN brutto

POTRÓJNY POTENCJAŁ
KWASU HIALURONOWEGO

MEGANAWILŻANIE

mesoboost® to marka przeznaczona
dla profesjonalistów branży BEAUTY

Procedura samodzielnego zabiegu
mesoboost therapy

luczowym składnikiem produktów marki mesoboost® jest potrójny kwas hialuronowy,
zawierający małą, średnią i dużą cząsteczkę HA.
Produkty marki mesoboost® zawierają wysokie stężenie składników aktywnych, takich
jak: lewoskrętna witamina C, kwas laktobionowy, kolagen, elastyna, wyciąg z kasztanowca czy
miłorzębu japońskiego.
Seria mesoboost® powstała z myślą o pielęgnacji skóry ze zmarszczkami, przebarwieniami oraz
popękanymi naczynkami.

1

Wykonaj demakijaż żelem myjącym
mesoboost makup remover zawierającym potrójny kwas hialuronowy.

Produkty mesoboost mogą być stosowane w tzw. mesoboost therapy, jako:

2

Spryskaj skórę twarzy biotechnologicznym produktem bioTECH
ACTIVATOR SPRAY zwiększającym
przepuszczalność naskórka. Po jego
zastosowaniu na skórze może pojawić się rumień.

3

Poczekaj, aż aktywator się wchłonie.

4

Nałóż na powierzchnię skóry serum
mesoboost®, na 10–15 minut w zależności od problemu skóry.

5

Zmyj serum z powierzchni skóry
czystą wodą.

6

Spryskaj skórę produktem bioTECH
deactivator, który wyciszy skórę.
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samodzielny zabieg,
serum po mikrodermabrazji, peelingu kawitacyjnym,
serum do zabiegu jonoforezy,
serum do mezoterapii bezigłowej,
serum do mezoterapii mikroigłowej.

Wydajność: ok. 70 zabiegów z tuby 100 ml.

Dopasuj produkt mesoboost®
do odpowiedniego problemu skóry
GŁĘBOKIE
ZMARSZCZKI

mesoboost® tHA
Mezoterapia z 3% potrójnym
kwasem hialuronowym podnosi
poziom nawilżenia skóry, poprawia jej elastyczność, niweluje
zmarszczki.

POPĘKANE
NACZYNKA

PRZEBARWIENIA

mesoboost® haC
Mezoterapia z 1,5% potrójnym
kwasem hialuronowym,
kwasem askorbinowym
i glukonolaktonem. Witamina C
wspomaga proces syntezy
kolagenu, dzięki czemu wpływa
na jędrność i elastyczność skóry,
rozjaśnia skórę, glukonolakton
dodatkowo wygładza skórę
i zwęża pory.

WIOTKOŚĆ
SKÓRY

Wszystkie produkty
nawilżają potrójnie skórę:
– mała cząsteczka HA
działa w skórze właściwej,
– średnia cząsteczka HA
działa w naskórku,
– duża cząsteczka HA
działa na powierzchni skóry.

mesoboost® Capillar
Mezoterapia z 1,5% potrójnym
kwasem hialuronowym,
kwasem laktobionowym
i ekstraktem z miłorzębu
japońskiego wpływa na
redukcję popękanych naczynek,
wzmocnienie i poprawienie
elastyczności naczyń
krwionośnych.

mesoboost® collagen & elastin
Mezoterapia 1,5% potrójnym
kwasem hialuronowym
zawierającym kolagen
i elastynę. Produkt przeznaczony
do ujędrnienia skóry.

Produkty mesoboost® mogą być używane jako serum po takich zabiegach jak mikrodermabrazja, peeling
kawitacyjny. Idealnie pasują również do zabiegów typu sonoforeza czy mezoterapia bezigłowa/mikroigłowa.

