
POTRÓJNY POTENCJAŁ
KWASU HIALURONOWEGO

MEGANAWILŻANIE



Produkty mesoboost ® mogą być stosowane w tzw. mesoboost therapy, jako:
● samodzielny zabieg, 
● serum po mikrodermabrazji, peelingu kawitacyjnym,
● serum do zabiegu jonoforezy,
● serum do mezoterapii bezigłowej,
● serum do mezoterapii mikroigłowej.

Wszystkie produkty
nawilżają potrójnie skórę:

–   mała cząsteczka HA 
działa w skórze właściwej,

–  akzcetsązc ainderś HA 
działa w naskórku,

–  duża cząsteczka HA 
działa na powierzchni skóry.

     to zaawansowane terapie skóry 
pobudzające potencjał młodości

misję marki mesoboost®  wpisana jest innowacyjność, dążenie do stałe-
go doskonalenia i ponadprzeciętna skuteczność oferowanych terapii 
przeciwstarzeniowych, aktywnie poprawiających stan skóry, redukują-
cych zmarszczki, przywracających gęstość, jędrność i blask skóry.

Z tą myślą tworzymy produkty nowej generacji, których kluczowym składnikiem 
jest trójwymiarowy kwas hialuronowy. Dzięki doświadczeniu w branży medycz-
nej oraz zaawansowanym procesom badawczym, mamy gwarancję, że produk-
ty mesoboost® są nie tylko bezpieczne, ale także znajdują uznanie wśród pro-
fesjonalistów jak i klientów.

zabiegi na twarz

POTRÓJNY POTENCJAŁ
KWASU
HIALURONOWEGO

zabiegi na okolice oczu

zabiegi na ciało



Dopasuj odpowiedni żel mesoboost® do problemu skóry:
Żele mesoboost® można aplikować manualnie lub w oparciu o zastosowanie urządzeń kosmetycznych
i mezoterapii mikroigłowej.

Produkty mesoboost® mogą być również aplikowane jako serum po zabiegach takich jak 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny czy peeling chemiczny.

BEAUTY TIP

 

Makeup remover 
rekomendowany do każdego rodzaju 
cery, także ekstremalnie wrażliwej
perfekcyjnie przygotowuje skórę do 
kolejnych etapów zabiegu mesoboost®
bazuje na potrójnym kwasie hialurono-
wym, pantenolu i allantoinie
nawilża 
łagodzi podrażnienia 
wygładza skórę
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DEMAKIJAŻ
bioTECH ACTIVATOR SPRAY 

wysokozaawansowany biotechnologicznie
aktywator zwiększający przepuszczalność naskórka
wspomaga penetrację składników biologicznie 
czynnych 
zwiększa mikrokrążenie oraz spoistość warstwy
rogowej naskórka
wpływa na obniżenie pH skóry 
nawilża i przywraca blask
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PROMOTOR PRZENIKANIA

bioTECH DEACTIVATOR SPRAY 
bioaktywny koncentrant o działaniu 
błyskawicznie łagodzącym 
natychmiastowo przywraca skórze równowa-
gę, zwiększając jej właściwości autoregeneracji
redukuje uczucie ściągnięcia, zaczerwienienia 
i pieczenia 
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DEZAKTYWACJA I ŁAGODZENIE
bioTECH ultrasound gel 

niezbędny do prawidłowego wykonania zabiegów
z użyciem urządzeń kosmetycznych (np. ultradźwięki, 
jonoforeza, mezoterapia bezigłowa)
zwiększa wchłanianie substancji aktywnych w głąb 
skóry 
poprawia własności poślizgowe zastosowanego żelu 
mesoboost®
receptura wzbogacona o kwas hialuronowy, 
dodatkowo poprawia stopień nawilżenia skóry
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ŻEL PRZEWODZĄCY

Poznaj ofertę produktów profesjonalnych do zabiegów na twarz

mesoboost® haC
potrójny kwas hialuronowy o stężeniu 
1,5% i kwas askorbinowy
wykazuje wysoką skuteczność w redukcji 
objawów związanych z procesami 
starzenia 
działa silnie antyoksydacyjnie
przywraca jędrność i gęstość skóry 
wzmocnienie receptury o glukonolakton 
stymuluje odnowę komórkową
intensyfikuje efekt wygładzenia, rozjaśnie-
nia przebarwień oraz nawilżenia skóry

PRZEBARWIENIA

mesoboost® tHA
3% stężenia potrójnego kwasu 
hialuronowego 
wypełnia zmarszczki i przywraca 
skórze gęstość
odtwarza jędrność i sukcesywnie 
odbudowuje objętość skóry
zapewnia specjalistyczną pielęgnację 
ukierunkowaną na długotrwałą rege-
nerację skóry
wspomaga procesy odmłodzenia skóry

GŁĘBOKIE ZMARSZCZKI

mesoboost® collagen & elastin
multiaktywne serum żelowe oparte na nie-
spotykanym połączeniu trzech aktywnych, 
wysokoskoncentrowanych form kwasu 
hialuronowego, kolagenu i elastyny
rekomendowany w celu regeneracji i odbu-
dowy struktur podporowych skóry 
aktywnie i długotrwale nawilża, napina i 
ujędrnia skórę

WIOTKOŚĆ SKÓRY

mesoboost® Capillar
łączy synergię 1,5% potrójnego kwasu 
hialuronowego i kwasu laktobionowego 
rekomendowane dla skóry wrażliwej, 
naczyniowej ze skłonnością do rumienia
wzmacnia barierę ochronną skóry
stymuluje procesy naprawcze i łagodzi 
stany zapalne
wzbogacenie kompozycji ekstraktem z 
miłorzębu japońskiego sprzyja poprawie 
mikrokrążenia
przeciwdziała teleangiektezjom oraz 
likwiduje obrzęki

POPĘKANE NACZYNKA

Dostępny w dwóch pojemnościach:
100 ml oraz w ampułkach 6x10 ml Dostępny w dwóch pojemnościach:

100 ml oraz w ampułkach 6x10 ml

Dostępny w dwóch pojemnościach:
100 ml oraz w ampułkach 6x10 ml

Dostępny w pojemności:
100 ml



mesoboost® MixBox
mix produktów umożliwiający wybór
w zależności od potrzeb skóry
potrójny potencjał kwasu hialuronowego
skuteczne działanie przeciwstarzeniowe
bezpieczeństwo i sterylność zabiegów 

NA KAŻDY PROBLEM

mesoboost® arnica & hialuronic acid

redukuje sińce po oczami
usprawnia mikrokrążenia
obkurcza i wzmacnia naczynia krwionośne
wygładza zmarszczki
nawilża i wzmacnia skórę wokół oczu

SIŃCE, OBRZĘKI I KURZE ŁAPKI

mesoboost® Bio-Soothing
żelowa maska o natychmiastowym działaniu łagodzącym 
idealna do pielęgnacji skóry wrażliwej oraz po inwazyj-
nych zabiegach kosmetycznych
zawiera kaolin, potrójny kwas hialuronowy i ekstrakt z 
lepiężnika japońskiego o działaniu antyhistaminowym

PODRAŻNIONA
I ZACZERWIENIONA SKÓRA

mesoboost® Bio Repair
regeneruje po intensywnych zabiegach z zakresu
medycyny estetycznej
łagodzi podrażnienia oraz wzmacnia procesy
naprawcze
przywraca skórze uczucie komfortu
pozostawia cerę długotrwale nawilżoną, wyraźnie
ukojoną i zrelaksowaną

ODWODNIONA I PODRAŻNIONA
SKÓRA

mesoboost® lHA
20% usieciowany kwas hialuronowy o wydłużonym
czasie efektywności
idealny dla Klientów, którzy preferują zabiegi
ekskluzywne, ale wymagające mniejszej częstotliwości
podwyższa poziom nawilżenia skóry o 110%, natych-
miast (po 1h od aplikacji)
zwiększa poziom elastyczności skóry o 21,6%
poprawia gładkość skóry o 35% 

OBJAWY STARZENIA

Poznaj ofertę produktów profesjonalnych na zakończenie zabiegu

Poznaj ofertę produktów profesjonalnych do zabiegów na oczy

Poznaj ofertę produktów profesjonalnych do zabiegów na twarz

Dostępny
w ampułkach 8x10 ml

Dostępny
w ampułkach 6x10 ml

Dostępny
w pojemności 100 ml



Procedura zabiegu
mesoboost® therapy na twarz
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PRZYGOTOWANIE SKÓRY
mesoboost® MAKEUP REMOVER
Aplikuj niewielką ilość produktu na skórę 
twarzy i okolicę oczu. Oczyść dokładnie 
skórę ruchami myjącymi. Następnie zmyj 
pozostałości produktu za pomocą płatków 
kosmetycznych zwilżonych w wodzie.

AKTYWACJA
mesoboost® bioTECH ACTIVATOR 
Spryskaj powierzchnię skóry. Odczekaj 2 
minuty aż aktywator się wchłonie, następ-
nie nałóż serum mesoboost® z potrójnym 
kwasem hialuronowym przeznaczonym do 
odpowiedniego rodzaju skóry.

FAZA AKTYWNA
mesoboost® serum z potrójnym 
kwasem hialuronowym
Aplikuj wybrany żel na skórę twarzy, szyi
i dekoltu. Wprowadź preparat wybraną 
metodą, np. za pomocą mezoterapii 
mikroigłowej.

Chcesz uzyskać jeszcze bardziej spektakularne efekty?
Po wprowadzeniu żelu wybraną metodą, nałóż dodatkowo na skórę twarzy foliową 
maskę mesoboost® i pozostaw na około 10 minut. Następnie kontynuuj pozostałe kroki 
według procedury zabiegu.

BEAUTY TIP

DEZAKTYWACJA
mesoboost® bioTECH DEACTIVATOR SPRAY
Spryskaj obficie powierzchnię skóry produktem.
Odczekaj, aż podrażnienia skóry po zabiegu ulegną 
redukcji.

ZAKOŃCZENIE ZABIEGU
Aplikacja kremu pielęgnacyjnego.
Po zabiegu unikać ekspozycji na słońce 
oraz stosować krem bloc® z filtrem (PA++
i SPF 50+).

Wydajność ok. 70 zabiegów dla produktów o pojemności 100 ml.



Poznaj ofertę produktów profesjonalnych do zabiegów na ciało

Chcesz wzmocnić działanie zabiegu? 
Po wprowadzeniu żelu wybraną metodą, owiń klienta folią zabiegową i pozostaw na około 
20 minut. Następnie kontynuuj pozostałe kroki według procedury zabiegu.   

BEAUTY TIP

redukuje cellulit i modeluje sylwetkę
ujędrnia skórę
pobudza mikrokrążenie i stymuluje przemianę materii
poprawia kondycję skóry dba różeniec górski 
intensywnie nawilża

Profesjonlany zabieg bazujący na doskonale 
dobranych składnikach aktywnych
 a10% fosfatydylocholina
 akofeina
 aróżeniec górski
 apotrójny kwas hialuronowy

PRZYGOTOWANIE SKÓRY1

2

3

4

Dezynfekcja skóry płynem antyseptycznym.
Przerolowanie skóry derma rollerem.

FAZA AKTYWNA
mesoboost® anticellulite & body shaping
Aplikuj żel mesoboost® anticellulite & body shaping na skórę ciała
poddaną zabiegowi. Rekomendacja: ponowne przerolowanie skóry.

DEZAKTYWACJA
mesoboost® bioTECH DEACTIVATOR SPRAY
Spryskaj obficie powierzchnię skóry produktem.
Odczekaj, aż podrażnienia skóry po zabiegu ulegną redukcji.

ZAKOŃCZENIE ZABIEGU
Aplikacja kremu pielęgnacyjnego.
Aplikuj balsam mesoboost® anticellulite & body shaping Home Edition. Odczekaj do wchłonięcia produktu.

Procedura zabiegu
mesoboost® therapy na ciało

mesoboost® anticellulite & body shaping
CELLULIT



mesoboost® makeup remover gel
ultradelikatny żel do demakijażu
i mycia twarzy rekomendowany do 
każdego rodzaju cery, także 
ekstremalnie wrażliwej
potrójny kwas hialuronowy, 
wzbogacony o łagodzące składniki - 
pantenol i allantoinę
nawilża i przywraca skórze 
elastyczność, jędrność i blask

⊙

⊙

⊙

DEMAKIJAŻ
mesoboost® haC

potrójny kwas hialuronowy o 
stężeniu 1,5% i kwas askorbinowy
wykazuje wysoką skuteczność w 
redukcji objawów związanych z 
procesami starzenia 
działa silnie antyoksydacyjnie
przywraca jędrność i gęstość skóry 
wzmocnienie receptury o 
glukonolakton stymuluje odnowę 
komórkową
intensyfikuje efekt wygładzenia, 
rozjaśnienia przebarwień oraz 
nawilżenia skóry
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PRZEBARWIENIA

mesoboost® Capillar
łączy synergię 1,5% potrójnego 
kwasu hialuronowego i kwasu 
laktobionowego 
rekomendowane dla skóry 
wrażliwej, naczyniowej ze 
skłonnością do rumienia
wzmacnia barierę ochronną skóry
stymuluje procesy naprawcze i 
łagodzi stany zapalne
wzbogacenie kompozycji 
ekstraktem z miłorzębu 
japońskiego sprzyja poprawie 
mikrokrążenia
przeciwdziała teleangiektezjom 
oraz likwiduje obrzęki
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POPĘKANE NACZYNKA

mesoboost® collagen & elastin
multiaktywne serum żelowe oparte na 
niespotykanym połączeniu trzech 
aktywnych, wysokoskoncentrowanych 
form kwasu hialuronowego, kolagenu
i elastyny
rekomendowany w celu regeneracji
i odbudowy struktur podporowych 
skóry 
aktywnie i długotrwale nawilża, napina 
i ujędrnia skórę

WIOTKOŚĆ SKÓRY
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Zaproponuj swojemu Klientowi wyjątkową pielęgnację mesoboost® HOME EDITION

mesoboost® Bio Soothing Mask
żelowa maska o natychmiastowym 
działaniu łagodzącym
idealna do pielęgnacji skóry 
wrażliwej oraz po inwazyjnych 
zabiegach kosmetycznych
zawiera kaolin, potrójny kwas 
hialuronowy i ekstrakt z lepiężnika 
japońskiego o działaniu 
antyhistaminowym

⊙

⊙

⊙

PODRAŻNIENIE
I ZACZERWIENIENIE

mesoboost® Perfect Illusion
preparat natychmiastowo 
poprawiający wygląd cery
optycznie maskuje drobne 
zmarszczki, zmniejsza widoczność 
rozszerzonych porów i innych 
niedoskonałości
idealny także jako baza pod makijaż
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ZMARSZCZKI
I NIEDOSKONAŁOŚCI SKÓRY

mesoboost® Bio-Repair

ODWODNIONA I 
PODRAŻNIONA SKÓRA

regeneruje po intensywnych zabiegach z 
zakresu medycyny estetycznej
łagodzi podrażnienia oraz wzmacnia 
procesy naprawcze
przywraca skórze uczucie komfortu
pozostawia cerę długotrwale nawilżoną, 
wyraźnie ukojoną i zrelaksowaną
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mesoboost® arnica & hialuronic acid
redukuje sińce pod oczami
usprawnia mikrokrążenia
obkurcza i wzmacnia naczynia 
krwionośne
wygładza zmarszczki
nawilża i wzmacnia skórę wokół oczu
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PIELĘGNACJA OKOLICY OCZU

mesoboost® anticellulite & body shaping
redukuje problem cellulitu 
pobudza mikrokrążenie i stymuluje 
przemianę materii 
ujędrnia skórę
formuła wzbogacona olejem arganowym 
i olejkiem cynamonowym odżywia i 
nawilża skórę

⊙
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PIELĘGNACJA CIAŁA

Lepsze efekty uzyskasz stymulując mikrokrążenie i intensyfikując
przenikanie składników aktywnych za pomocą urządzenia masującego 
mesoboost®

BEAUTY TIP



ZMARSZCZKI
mesoboost® therapy tHA (demakijaż twarzy mesoboost® + aktywator + tHA + żel dezaktywujaco- łagodzacy) 250  PLN brutto

Mikrodermabrazja + mesoboost® tHA 150  PLN brutto
Peeling kawitacyjny + sonoforeza mesoboost® tHA 90  PLN brutto

Mezoterapia bezigłowa + mesoboost® tHA 170  PLN brutto

Mezoterapia mikroigłowa mesoboost® tHA 300  PLN brutto 
W cenę wliczony jest derma roller

PRZEBARWIENIA
mesoboost® therapy haC 250  PLN brutto
(demakijaż twarzy mesoboost + aktywator + haC + żel dezaktywująco-łagodzący)

Mikrodermabrazja + mesoboost® haC 150  PLN brutto
Peeling kawitacyjny + sonoforeza mesoboost® haC 90  PLN brutto

Mezoterapia bezigłowa + mesoboost® haC 170  PLN brutto

Mezoterapia mikroigłowa mesoboost® haC 300  PLN brutto 
W cenę wliczony jest derma roller

PIELĘGNACJA DOMOWA

Stosowac 1 × dziennie mesoboost® haC HOME EDITION 30 ml 200  PLN brutto

POPĘKANE NACZYNKA
mesoboost® therapy capillar 250  PLN brutto
(demakijaż twarzy mesoboost + aktywator + capillar + żel dezaktywująco-łagodzący)

Mikrodermabrazja + mesoboost® capillar 150  PLN brutto
Peeling kawitacyjny + sonoforeza mesoboost® capillar 90  PLN brutto

Mezoterapia bezigłowa + mesoboost® capillar 170  PLN brutto

Mezoterapia mikroigłowa mesoboost® capillar 300  PLN brutto 
W cenę wliczony jest derma roller

PIELĘGNACJA DOMOWA

Stosowac 1 × dziennie mesoboost capillar HOME EDITION 30 ml 200  PLN brutto

REWITALIZACJA SKÓRY
mesoboost® therapy collagen & elastin 250  PLN brutto
(demakijaż twarzy mesoboost + aktywator + collagen & elastin + żel dezaktywująco/łagodzący)
 
Mikrodermabrazja + mesoboost® collagen & elastin 150  PLN brutto
Peeling kawitacyjny + sonoforeza mesoboost® collagen & elastin 90  PLN brutto

Mezoterapia bezigłowa + mesoboost® collagen & elastin 170  PLN brutto

Mezoterapia mikroigłowa mesoboost® capillar, mesoboost® collagen & elastin 300  PLN brutto 
W cenę wliczony jest derma roller

PIELĘGNACJA DOMOWA

Stosować 1 × dziennie mesoboost collagen & elastin HOME EDITION 30 ml 200  PLN brutto

Sugerowany cennik zabiegów i produktów detalicznych
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OKOLICA OCZU
mesoboost® therapy arnica & hialuronic acid 150  PLN brutto
(demakijaż twarzy mesoboost + aktywator + arnica + żel dezaktywująco/łagodzący)
 
Mezoterapia bezigłowa + mesoboost® arnica 100  PLN brutto
Mezoterapia mikroigłowa mesoboost® capillar, mesoboost® arnica 200  PLN brutto
W cenę wliczony jest derma roller

PIELĘGNACJA DOMOWA

Stosować 2 x dziennie mesoboost arnica Home Edition 30 ml 200  PLN brutto

REDUKCJA CELLULITU
mesoboost therapy anticellulite & body shaping (jedna ze stref zabiegowych: brzuch, pośladki, uda) 300  PLN brutto
(aktywator + anticellulite& + żel dezaktywująco/łagodzący)
 
Mezoterapia bezigłowa + mesoboost® anticellulite (jedna ze stref zabiegowych: brzuch, pośladki, uda) 250  PLN brutto
Mezoterapia mikroigłowa mesoboost® capillar, mesoboost® anticellulite
(jedna ze stref zabiegowych: brzuch, pośladki, uda)

350  PLN brutto

W cenę wliczony jest derma roller

PIELĘGNACJA DOMOWA

Stosować 2 x dziennie mesoboost anticellulite Home Edition 100 ml 250  PLN brutto

ŁAGODZENIE I REGENERACJA
Bio-Repair Home Edition 30 ml 150  PLN brutto

 
UKRYCIE NIEDOSKONAŁOŚCI SKÓRY
Perfect Illusion Home Edition 30 ml 150  PLN brutto


