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A dél-amerikai parazsázsa
kivonata, a bioaktív 

N-alkylamid tartalmának 
köszönhetően, a botoxhoz

hasonló izomrelaxáló
hatású, simítja az apróbb 

ráncokat és feszesíti a bőrt. 
Gátolja az izmok 

mikromozgását és pozitív 
hatással  van a kollagén 
szintézisre. A csökkent 
izomösszehúzódásnak

köszönhetően a bőr azonnal 
és láthatóan feszesebb, 

rugalmasabb lesz.



PARAZSÁZSA BIOLIFT GÉL, 15 és 30ml
SKIN BIOLIFT GEL

Könnyű zselé, minden bőrtípusra, ahol feszesítésre és hidratációra 
van szükség.

Várható eredmény: A dél-amerikai parazsázsa kivonata, a bioaktív 
N-alkylamid tartalmának köszönhetően, a botoxhoz hasonló izomrelaxáló
hatású, simítja az apróbb ráncokat és feszesíti a bőrt. Gátolja az izmok 
mikromozgását és pozitív hatással  van a kollagén szintézisre. A csökkent 
izomösszehúzódásnak köszönhetően a bőr azonnal és láthatóan 
feszesebb, rugalmasabb lesz. Az ezüstfű gyökérkivonat és a hyaluron sav 
24 órán keresztül nedvességgel látja el a bőrt. A vörös szőlő levél kivonat 
stabilizálja a kollagén rostokat. A mérések szerinti eredmény: 26%-kal 
csökken a pórusok átmérője, 24%-kal csökken az apróbb ráncok mélysége, 
23%- al magasabb a bőr víztartalma. 

Legfontosabb hatóanyagok: Dél-amerikai parazsázsa, ezüstfű, vörös 
szőlő levél kivonat, hyaluron sav. Parabéneket nem tartalmaz.

Kabin kezelés: A SKIN BIOLIFT kezelés részeként, lsd. külön leírás szerint

Otthoni alkalmazás: Naponta, reggel és esete a szokásos nappali ill. 
éjszakai krém alá. 

Öszetevők (INCI): Aqua (Water), Glycerin, Pentylene Glycol, Spilanthes Acmella (Parazsázsa) Extract, Imperata Cylindrica
Root Extract, Polysorbate 20, Phenoxyethanol, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium Carbomer, Butylene
Glycol, Sodium Metabisulfite, Sodium Hyaluronate, Vitis Vinifera (Grape – Szőlő) Leaf Extract, Ethylhexylglycerin, 
Parfum, Benzyl Salicylate, Hydroxicitronellal, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Geraniol, Citric Acid, Propyl
Gallate.

RG192V • 15ml • Jav. fogy. ár: 12.800,- Ft
RG192C • 30ml • Jav. fogy. ár: nincs



PARAZSÁZSA BIOLIFT HATÓANYAGOS LAP MASZK, 1db
SKIN BIOLIFT FLEECE MASK

Hatóanyaggal átitatott lap maszk, minden bőrtípusra, különösen 30 év feletti, igényes 

bőrre. A bőr öregedésének és a ráncok kialakulásának fő oka a mikroizmok összehúzódása és 

bőr nedvességtartalmának csökkenése.  A parazsázsa kivonat  - a bioaktív N-alkylamid

tartalmának köszönhetően - a botox-hoz hasonlóan csökkenti az izmok mikro összehúzódását, 

így azonnali feszesítő hatású, egyben pozitív hatással van a kollagén termelésre is. Az ezüstfű

gyökér kivonat a bőrt nedvességgel látja el, a vörösszőlő levél kivonat serkenti a kollagén 

termelést, a hyaluronsav nagyhatású vízmegkötő, a szöveteknek tartást ad.

Várható eredmény: a fátyolmaszk hatására az apróbb ráncok kisimulnak, a bőr tónusa 

És turgora láthatóan javul, hidratáltsága helyreáll. Használata után azonnali liftinghatás

észlelhető.

Legfontosabb hatóanyagok: Parazsázsa kivonat: csökkenti az izmok mikroösszehúzódását, a 

botoxhoz hasonló, azonnali feszesítő hatása van. Ezüstfű gyökér kivonat: a bőrt nedvességgel 

látja el. Vörösszőlő levél kivonat: serkenti a kollagén termelést. Hyaluronsav: nagyhatású

vízmegkötő, a szöveteknek tartást ad.

Kabinkezelés: A lap maszkot óvatosan nyisd szét és helyezd az arcra. 20 perc hatóidő letelte

után a maradék zselét masszírozd be a bőrbe vagy iontofprézissel, ultrahanggal vagy 

elektroporációs mezóval dolgozd be. 

Otthoni bőrápolás

Csak szalonkezelésekben alkalmazzuk!

Összetevők: Water, Glycerin, Pentylene Glycol, Spilanthes Acmella Extract, Imperata Cylindrica

Root Extract, Phenoxyethanol, Xanthan Gum, Butylene Glycol, Sodium Metabisulfate, Sodium

Hyaluronate, Vitis Vinifera (Grape) Leaf Extract, Ethylhexylglycerin.

RG193C



PARAZSÁZSA BIOLIFT PORMASZK, 40g
SKIN BIOLIFT MASK w. PARACRESS

Poralapú, vízzel péppé keverhető, lehúzható gumimaszk, minden bőrtípusra, különösen 30 év feletti, 

igényes bőrre. A parazsázsa kivonat  - a bioaktív N-alkylamid tartalmának köszönhetően – a botox-hoz

hasonlóan csökkenti az izmok mikro összehúzódását, így azonnali feszesítő hatású, egyben pozitív hatással 

van a kollagén termelésre is. 

Várható eredmény: A pormaszk hatására az apróbb ráncok kisimulnak, a bőr tónusa és turgora láthatóan javul, 

hidratáltsága helyreáll. Használata után azonnali liftinghatás 

Legfontosabb hatóanyagok:

Parazsázsa kivonat: csökkenti az izmok mikroösszehúzódását, a botoxhoz

hasonló, azonnali feszesítő hatása van.

Alginát: barna algából nyerik. Elsősorban polyszacharidokat tartalmaz úgy, mint 

mannuronic sav és galacturonic sav, ami az alga szárazanyag tartalmának 40 %-

Az algin főként kálcium sóként van jelen a sejtekben, így szerepet játszik az 

ioncserében. 

Kovaföld: finomra őrölt fosszilis mikroalgákból áll. Legismertebb tulajdonsága,

hogy porózussága miatt mintegy „magába szívja” bőrre káros környezeti

anyagokat. 

Kabinkezelés: A zacskó tartalmának a felét (20g), spatula segítségével 65ml hideg vízzel keverd 

csomómentesre. FONTOS! A víz 20 fokos legyen, ettől való eltérés meghosszabbítja vagy megrövidíti 

a Parazsázsa Biolift Pormaszk száradási idejét. A kikeveréstől számítva 6-8 perc a száradási idő. Spatulával 

gyors, finom mozdulatokkal kezd el  felrakni a maszkot, a nyaktól haladva felfelé, az áll, az arc, az orr és a 

homlok területére. Ügyelj rá, hogy egyenletesen vidd fel. Körülbelül 15 perc múlva – a nyaktól kezdve –

óvatosan egyben vedd le a maszkot. A maradékot meleg vizes szivaccsal távolítsd el. 

Otthoni bőrápolás

Csak szalonkezelésekben alkalmazzuk!

Összetevők: Diatomaceous Earth, Calcium Sulfate, Algin, Tetrasodium Pyrophosphate, Spilanthes Acmelia
Extract, Maltodextrin

RG194C • 40g



80-90 perc • A kezelés javasolt eladási ára bruttó: 21.800,- Ft

BŐRFESZESÍTŐ
EXKLUZÍV KEZELÉS, 

PARAZSÁZSA 
KIVONATTAL 

30 ÉV FELETTI, 
IGÉNYES BŐRRE, 

80-90 perc

Az kezelés 
indulókészlete bruttó
összesen: 68.000,-Ft

A kezelés átlagos 
anyagköltsége bruttó
összesen: 9.900,-Ft



Bőrfeszesítő Exkluzív Kezelés, Parazsázsa Kivonattal

A kezelés során a dél-amerikai parazsázsa kivonattal készült termékeket 
alkalmazzuk, amely a bioaktív N-alkylamid tartalmának köszönhetően, a botoxhoz
hasonló izom-relaxáló hatású, simítja az apróbb ráncokat és feszesíti a bőrt, 
egyben gátolja az izmok mikromozgását és pozitív hatással van a kollagén 
szintézisre. A csökkent izomösszehúzódásnak köszönhetően a bőr azonnal és 
láthatóan feszesebb, rugalmasabb lesz. 

Ezen kívül a felhasznált készítmények (gél, lapmaszk és pormaszk) tartalmaznak 
még ezüstfű gyökérkivonatot és hyaluron savat, amelyek 24 órán keresztül 
nedvességgel látják el a bőrt, valamint vörös szőlő levél kivonatot, amely  
stabilizálja a kollagén rostokat. 
A mérések szerinti eredmény: 26%-kal csökken a pórusok átmérője, 24%-kal 
csökken az apróbb ráncok mélysége, 23%- kal magasabb a bőr víztartalma. 

A kezelés menete:
Tisztítás, Peeling, Tonizálás, Hatóanyagos Lapmaszk (és iontoforézis, ultrahang v. 
mezo), Hatóanyagos Pormaszk, Masszázs*, Befejező Ápolás
*a masszázs a speciális Rosa Graf 24 lépéses módszerrel történik.

Kezelési idő:         80-90 perc
A kezelés ára: 21.800 Ft



Vendég szórólap



MULTIPULLE Koncentrátum Sorozat Iontoforézishez, Ultrahanghoz v. Tű Nélküli Mezoterápiához
különböző bőrtípusokra

A természet és a tudomány tökéletes kombinációja. Koncentrált hatóanyagok, amelyek különböző bőrállapotok hatékony kezelésére 
alkalmasak.
Minden MultiPulle üveg 30ml hatóanyag koncentrátumot tartalmaz, amely 15-20 kezelésre elegendő, a dobozban található egy 2ml-
es műanyagfecskendő, amely a pontos adagoláshoz használható.

A fecskendővel szúrd át a védőfóliát, hagyd bent a nyílásban, majd fordítsd fejjel lefelé az üveget és szívj fel 2ml koncentrátumot a 
fecskendőbe. Ezután fordítsd vissza az üveget, húzd ki a fecskendőt. 
A felhasználás után a fecskendőt állítsd vissza az üvegbe, mert így kifogástalan zárást biztosít. 

Az aktív anyagok hatása legjobban a maszk vagy a masszírozás előtti alkalmazáskor használhatók ki. Iontoforézissel (+) póluson is 
bevihetők. 

A Multipulle Koncentrátum felbontás nélkül több, mint 3 évig eltartható, felbontás után viszont 3 hónapon belül fel kell használni.

Fontos: Minden MultiPulle Koncentrátum iontoforizálható (+) póluson, kivétel az Enzimatikus Peeling és a Mélytisztító
(Dezinkrusztáció). Tű nélküli mezo bevitelre is alkalmasak. A még különlegesebb hatás érdekében egymással is keverhetők.  



MULTIPULLE MEZO PENTAPEPTID  
MULTIPULLE PENTAPEPTIDE VOLUMISER MESO, 30ml

Alkalmazási terület
Minden bőrtípusra, különösen érett, igényes bőrre. 
Jellemzők
Vízben oldott hatóanyagkoncentrátum. 
Legfontosabb hatóanyagok
Hyaluronsav: vízmegkötő, az apróbb ráncokat feltölti, simítja
Pantenol: erősíti a bőr barrier funkcióját, fokozza rugalmasságát, nyugtató hatású.
Pentapeptid: ráncsimítő, bőrfeltöltő.
Paraben- és parfümmentes.
Várható eredmény
Anti-ageing hatású, javítja a bőr vízmegkötő képességét, a bőr feszesebb, puhább lesz.
Kabinkezelés
A koncentrátumot tű nélküli mezo kezelésekhez vagy a megfelelő maszk vagy masszírozó krém előtt alkalmazd. 
Otthoni bőrápolás
Az otthoni bőrápolásban a szokásos nappali v. éjszakai krém előtt alkalmazható.
Lakossági: nincs
Kabin: 30ml - RG3390C

Összetevők: Aqua (Water), Glycerin, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Palmitoyl
Tetrapeptide-5, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Citric Acid

MULTIPULLE Koncentrátum Sorozat Iontoforézishez vagy Ultrahanghoz – különböző bőrtípusokra



MULTIPULLE MEZO FEHÉRÍTŐ
MULTIPULLE SHINING, WHITENING MESO, 30ml

Alkalmazási terület
Minden bőrtípusra, különösen pigmentfoltos, igényes bőrre. 
Jellemzők
Vízben oldott hatóanyagkoncentrátum. 
Legfontosabb hatóanyagok
B3 vitamint (niacinamid): bőrfehérítő hatású, halványítja a pigmentfoltokat, 
de a a túlzott faggyúműködésre is jó hatással van.
Ureat: természetes hidratáló faktor, vízmegkötő.
Pantenol: erősíti a bőr barrier funkcióját, fokozza rugalmasságát, nyugtató hatású.
Paraben- és parfümmentes.
Várható eredmény
Depigmentációs hatású, de egyben csökkenti a fokozott faggyú termelést is, így a zsíros bőr 
iegyensúlyozotabb működését is elősegíti. 
Kabinkezelés
A koncentrátumot tű nélküli mezo kezelésekhez vagy a megfelelő maszk vagy masszírozó krém előtt alkalmazd. 
Otthoni bőrápolás
Az otthoni bőrápolásban a szokásos nappali v. éjszakai krém előtt alkalmazható.
Lakossági: nincs
Kabin: 30ml - RG3391C

Összetevők: Aqua (Water), Aqua (Water), Niacinamide, Glycerin, Hydroxyethyl Urea, Panthenol, Zink Citrate, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Citric Acid

MULTIPULLE Koncentrátum Sorozat Iontoforézishez vagy Ultrahanghoz – különböző bőrtípusokra
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KARÁCSONYI PARAZSÁZSA 
ÉS HYALURON DÍSZCSOMAG
Beauty Set

Tartalma:

1db SKIN BIOLIFT GEL - PARAZSÁZSA BIOLIFT GÉL, 15ml

1db PERFECT BOOST HYALURONIC CREAM – HYALURON

és PEPTID REGENERÁLÓ KRÉM, 30ml

2db AMPOULLES HYALURONIC ACID 
– HYALURON AMPULLA

RG1810A • Jav. fogy. ár: 17.800,- Ft



PARAZSÁZSA BIOLIT GÉL, 30ml
SKIN BIOLIFT GEL

Könnyű, jól terülő zselé, minden bőrtípusra. 

A dél amerikai parazsázsa kivonata izomrelaxáló, 

a botoxhoz hasonló hatású. Az ezüstfű és a hyaluron

sav láthatóan javítja a bőr víztartalmát, a vörösszőlő

levél kivonat pedig elősegíti a kollagén szintézist. 

Otthoni alkalmazás: Egyetlen csepp is elég, használd 

reggel és este a nappali vagy éjszakai ápoló krém előtt. 

Legfontosabb hatóanyagok: parazsázsa, ezüstfű

és vörös szőlő levél kivonatok, hyaluron sav. 

Parabeneket nem tartalmaz.

öszetevők (INCI): Aqua (Water), Glycerin, Pentylene Glycol, Spilanthes Acmella (Parazsázsa) Extract, 

Imperata Cylindrica Root Extract, Polysorbate 20, Phenoxyethanol, Xanthan Gum, 

Hydroxyethylcellulose, Sodium Carbomer, Butylene Glycol, Sodium Metabisulfite, Sodium

Hyaluronate, Vitis Vinifera (Grape – Szőlő) Leaf Extract, Ethylhexylglycerin, Parfum, Benzyl

Salicylate, Hydroxicitronellal, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Geraniol, Citric Acid, 

Propyl Gallate.



HYALURON ÉS PEPTID REGENERÁLÓ KRÉM, 50ml
Perfect Boost Hyaluronic Cream

Nagyhatású, 24 órás bőrfeltöltő, regeneráló

krém, minden bőrtípusra, huszonöt-harminc év feletti 

korosztály számára.

Várható eredmény: A három különböző molekulaméretű

hyaluron sav (az egyik stabilizált, ami az orvosok által 

injektált hyaluronnal megegyező) javítja a bőr vízmegkötő

képességét, helyreállítja a barrier réteget, növeli a 

víztartalmát. A hexapeptid-8-nak a botoxhoz hasonló, 

bőrfeszesítő hatása van. A hatásos anti-age krémet reggel 

és este alkalmazva javul a bőr rugalmassága, visszanyeri 

természetes ragyogását és fiatalos külsejét.

Otthoni alkalmazás: reggel és este, az arctejjel és 

tonikkal letisztított  bőrre kell felvinni, enyhén a bőrbe 

masszírozva.

Legfontosabb hatóanyagok: bőrtápláló zsírok és olajok, 
glicerin, stabilizált hyaluron sav, kétféle mol. méretű (kicsi 
és nagy) hyaluron sav, hexapeptid-8. Parabeneket nem 
tartalmaz.
Összetevők (INCI): Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Alkyl Benzoate, Glycerin, Polyglyceryl-3, 

Methylglucose Distearate, Glyceryl Stearate, Ethylhexyl Stearate, Cetearyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Parfum, 
Sodium Hyaluronate, p-Anisic Acid, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Sodium Isostearate, Polyglyceryl-4 

Diisostearate/Polyhydroxystearate Sebacate, Propylene Glycol, Sodium Hydroxide, Acetyl Hexapeptide-8, 

Dehydroacetic Acid, Linalool, Limonene, Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol, Hydroxycitronellal, Citral.



HYALURON AMPULLA, 2x2ml
Ampoule Hyaluronic Acid

Vízben oldott hatóanyag koncentrátum. Minden 
bőrtípusra, de különösen a száraz, vízhiányos és igényes 
bőrre.

Várható eredmény: A természet és a tudomány tökéletes 
kombinációja. A hyaluronsav és más koncentrált hidratáló, 
regeneráló hatóanyag tartalma a száraz vízhiányos és az 
igényes bőrt hatékonyan kezeli.

Otthoni alkalmazás: A koncentrátumot a arckrém előtt 
használd. 

Legfontosabb hatóanyagok: Tej protein, Aloe gél, 
Hyaluronsav, Panthenol és allantoin, Peptid, Urea, 
bőrtápláló zsírok és olajok, glicerin, stabilizált hyaluron sav, 
kétféle mol. méretű (kicsi és nagy) hyaluron sav, 
hexapeptid-8. Parebeneket nem tartalmaz.

Összetevők (INCI): Aqua (Water), Glycerin, Aloe Barbadensis Gel, Sodyum PCA, Panthenol, Sorbitol, Sodium Hyaluronate, 
Propylene Glycol, Milk Protein, Sodium Lactate, Benzyl Alcohol, Acetyl Hexapeptide-8, Phenoxyethanol, Phenetyl Alcohol, 
Allantoin, Dehydroacetic Acid, Tetrasodium,  Glutamate Diacetate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium
Dehydroacetate, CI75470



KARÁCSONYI ÉDESMANDULA MASZK, 30ml
Almond Relax Mask

Ajándék ötlet a vendégeknek!

Összetevők: Aqua (Water), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Kaolin Glycerin, Decyl Cocoate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Stearic Acid, Cetyl Palmitate, Cetearyl
Alcohol, Argania Spinosa (Kernel) Oil, Squalane, Cetearyl Glucoside, Sucrose Stearate, Benzyl Alcohol, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond Fruit) Extract, Xanthan Gum, Parfum, 
p-Anisic acid, Alcohol, Sodium Hydroxide, Tocopherol, Dehydroacetic Acid, Citric Acid, Hexyl Cinnamal, Ascorbyl Palmitate, Benzyl Salicylate, Hydroxycitronellal, Sodium Benzoate, 
Propyl Gallate, Ascorbic Acid

ÚJ

Alkalmazási terület
Nyugtató hatású, hidratáló maszk, minden bőrtípusra, de különösen a száraz, 
vízhiányos és igényes bőrre.
Jellemzők
Maszk, kellemes mandula illattal. 
Legfontosabb hatóanyagok
Édesmandula olaj: bőrbarát összetevőket tartalmaz, erősíti a száraz, érzékeny bőr 
saját védekező mechanizmusát. 
Édesmandula kivonat: védelmet nyújt a káros környezeti hatások ellen.
Argán olaj – 80% zsírsavésztert tartalmaz és emellett E vitaminban is igen gazdag, 
erős szabad gyök gátló, egyben megakadályozza a bőr kiszáradását is. 
Szkvalán: oliva olajból készül, de nem számít a hagyományos értelemben növényi olajnak. A bőrfelszíni 
emulzió 10%-át alkotó összetevő a szkvalánhoz nagyon hasonló. Jól beszívódik, nem hagy zsíros érzetet. 
Megakadályozza a vízvesztést, és javítja a hidrolipid film állapotát. 
Parabeneket nem tartalmaz.
Várható eredmény
Hozzájárul a bőr természetes egyensúlyához, az eredmény hidratált, ragyogó bőr. 
Otthoni bőrápolás
Hetente egyszer-kétszer javasolt alkalmazni. 

RG121VS • Jav. fogy. ár: 1.900,- Ft
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BIO UBORKA KRÉMZSELÉ, 250ml

KIWI KRÉMZSELÉ, 250ml

BIO HÁRSFAVIRÁG KRÉM, 250ml

BIO OLAJKOMPLEX ARCMASSZÁZSHOZ, N (normál), 30ml

BIO OLAJKOMPLEX ARCMASSZÁZSHOZ, K (könnyű), 30ml

HÓALGA MEZO ALAPZSELÉ, 150ml



BIO UBORKA KRÉMZSELÉ, 250ml

Könnyű, lágy emulgeált gél, amely minden bőrtípusra, de elsősorban 
a zsíros bőr működésére van kiegyenlítő hatással. Nappali vagy
éjszakai alkalmazásra.

Várható eredmény:

- Hidratáló, tápláló hatású.

- Enyhe hámlasztó hatásával (citromsav – AHA) serkenti a bőrmegújulást.

- A minősített bio uborka kivonat bőrtisztító hatású.

Használat: Nappali vagy éjszakai ápolásként is használhatod letisztítás 
után vékony rétegben.

Legfontosabb hatóanyagok: Bio uborka kivonat, urea, citrom olaj 
és citrom kivonat, búzaprotein, bőrbarát zsírok és olajok. Parabeneket
nem tartalmaz.

Öszetevők (INCI): Aqua (Water), Propanediol, Caprylyl-Caprylate/Caprate, Glycerin , Undecane, Tridecane, 
Carbomer, Benzyl Alcohol, Urea, Diglycerin, Sodium PCA, Sodium Hydroxide, Cucumis Sativus Fruit Extract
(bio-organic), Citrus Limonum Fruit Extract, Citrus Limonum Oil, Dehydroacetic Acid, Hydrolyzed Wheat Protein,

Sorbitol, Lysine, PCA, Allantoin, Perfume, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Lactic Acid.

FC10802 • 250ml • Jav. fogy. ár: 14.800,- Ft





KIWI KRÉMZSELÉ, 250ml

Könnyű, lágy emulgeált gél, amely minden bőrtípus működésére 
kiegyenlítő, hidratáló hatással van. Nappali vagy éjszakai 
alkalmazásra.

Várható eredmény:

- Gyümölcskivonatai mélységében hidratálják a száraz bőrt.

- A minősített bio aloe vera az egyik leghatásosabb regeneráló,
gyulladásgátló hatású növényi kivonat.

- A krémzselé használatával a bőr feltöltődik nedvességgel 
és vitaminokkal, élettel teli lesz.

Használat: Nappali vagy éjszakai ápolásként is használhatod
vékony rétegben. Parabeneket nem tartalmaz.

Legfontosabb hatóanyagok: Kiwi kivonat, bio aloe vera kivonat, 
bőrbarát zsírok és olajok. 

Öszetevők (INCI): Aqua (Water), Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Extract (bio-organic), Cetearyl Alcohol, 
Cetearyl Glucoside, Carbomer, Benzyl Alcohol, Undecane, Tridecane, Stearic Acid, Cetearyl Alcohol, 
Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa Gum, Actinidia Chinensis Extract, Dehydroacetic Acid, Sodium Cetearyl
Sulfate, Cetyl Palmitate, Coco-Glycerides, Sodium Hydroxide, Perfume, Caesalpinia Spinosa Gum, Sodium
Benzoate, Sodium Benzoate, Ascorbic Acid, Citric Acid.

FC10702 • Jav. fogy. ár: 14.800,- Ft





BIO HÁRSFAVIRÁG KRÉM, 250ml

Lágy, enyhén zsíros emulzió, száraz, érzékeny és hiperszenzitív
bőrre, nappali krémként. Érzékeny, rozáceás bőrre

Várható eredmény:

- Gyulladáscsökkentő, bőrnyugtató hatású, a különleges bio
hársfavirág víz és a sárga szilva (ximenia americana) kivonatnak 
köszönhetően.  

- A bőr hidratáltsága jelentősen javul.  

- Esszenciális olajokkal táplálja a bőrfelszínt.

Használata: A megtisztított bőrre, reggel vékony rétegben vidd fel. 

Legfontosabb hatóanyagok: Bio hársfavirág víz, sárga szilva 
(ximenia americana) barka kivonat, kukorica olaj, shea vaj, szőlőmag 
és jojoba olaj, urea, búzaprotein, szkvalán, allantoin, E vitamin, Q10.

Öszetevők (INCI): Aqua (Water), Corn (Zea mays) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Butyrospermum Parkii
Butter, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Grape (Vitis vinifera) Seed Oil, Glyceryl Stearate SE, Tilia Vulgaris Water, 
Jojoba (Simmondsia chinensis) Oil, Undecane, Tridecane, Cetearyl Glucoside, Benzyl Alcohol, Urea, 
Diglycerin, Sodium PCA, Propanediol, Xanthan Gum, Hydrolyzed Wheat Protein, Sorbitol, Lysine, PCA, 
Squalane, Lactic Acid, Allantoin, Dehydroacetic Acid, Lactic Acid, Perfume, Ximenia Americana Bark Extract, 
Tocopheryl Acetate, Ubiquinone.

FC10903 • Jav. fogy. ár: 14.800,- Ft





Sárga szilva (ximenia americana)

Dél Amerika és Afrika trópusi növénye, az Olacaceae családba tartozik a szantálfélék
rendjének a tagja. A hatóanyagot a növény barkájából vonják ki. A brazil őslakosok 
a barka szárított porát sebgyógyításra, gyulladáscsökkentésre használják.



A kivonat hatásai: akadályozza az 5-LOX és COX enzimek aktivizását, erős nyugtató
és gyulladáscsökkentő hatású. Véd az oxidatív stressz és a szabad gyökök ellen. 

A gyulladások, bőrérzékenység során az 5-LOX és a COX enzimek jelentős 
szerepet játszanak. 
A sárga szilva kivonata igen gazdag flavonoidokban, szaponinokban, oligoszacha-
ridokban. Ezek az összetevők gátolják a bőrérzékenységben résztvevő enzimek 
működését.



BIO OLAJKOMPLEX ARCMASSZÁZSHOZ, 
N (normál), 30ml

Normál (N) sűrűségű olaj, uborkamag, bio sárgabarackmag 
és körömvirág olajok exkluzív keveréke. 

Várható eredmény: A gépes mezo kezelések során szükség van 
olajos anyagok felhasználására is, amelyeket az árammal működő
eszközökkel nem lehet bevinni. Ezért a kezelés végén, annak 
lezárásaként jó megoldás a bőr rövid, olajos átmasszírozása. 
Az eredmény a vizes hatóanyagok és a lezáró olaj együttes 
alkalmazásával egy ragyogó, energiával és hatóanyaggal feltöltött, 
fiatalos, megújult bőr. A normál sűrűségű olajat az érett igényes 
bőrtípusra ajánljuk. 

Legfontosabb hatóanyagok: Uborkamag, bio sárgabarackmag és 
körömvirág olajok. Parfümöt és parabéneket nem tartalmaz.

Kabin kezelés: A mezo kezelések lezárásaként, rövid masszázshoz 
ajánljuk. 

Otthoni alkalmazás: Naponta, reggel és esete a szokásos nappali ill. 
éjszakai krém alá. 

Öszetevők (INCI): Cucumus Sativus Seed Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil (organic-bio), Glycine
Soja Oil (and) Calendula Officinalis Flower Extract (and) Tocopherol, Tocopherol

FC11203 • Jav. fogy. ár: 14.800,- Ft





BIO OLAJKOMPLEX ARCMASSZÁZSHOZ, 
K (könnyű), 30ml

FC11204 • Jav. fogy. ár: 14.800,- Ft

Könnyű (N) olaj, sáfrányos szeklice mag, százszorszép 
és bio édesmandula mag olajok exkluzív keveréke.

Várható eredmény: A gépes mezo kezelések során szükség van 
olajos anyagok felhasználására is, amelyeket az árammal működő
eszközökkel nem lehet bevinni. Ezért a kezelés végén, annak 
lezárásaként jó megoldás a bőr rövid, olajos átmasszírozása. 
Az eredmény a vizes hatóanyagok és a lezáró olaj együttes 
alkalmazásával egy ragyogó, energiával és hatóanyaggal feltöltött, 
fiatalos, megújult bőr. A könnyű olajat a normál és vegyes bőrtípusra 
ajánljuk. 

Legfontosabb hatóanyagok: Sáfrányos szeklice mag, százszorszép 
és bio édesmandula mag olajok exkluzív keveréke. Parfümöt és 
parabéneket nem tartalmaz.

Kabin kezelés: A mezo kezelések lezárásaként, rövid masszázshoz 
ajánljuk. 

Otthoni alkalmazás: Naponta, reggel és esete a szokásos nappali ill. 
éjszakai krém alá. 

Öszetevők (INCI): Carthamus Tinctorius Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil (and) Bellis Perennis Flower 
Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Kernel Oil (organic-bio), Tocopherol







A Hóalga

A hóalga egy egysejtű alga, fagypont körüli

hőmérsékleten él, elsősorban 

a svájci alpokban.

A fagyott, állandóan 

hófedte területeket, 

a sarkköri időjárási 

viszonyokat kedveli.



A Hóalga

Nyáron, az Alpok csúcsai gyakran rózsaszín,

piros színt öltenek. 

• Ez a hóalgának

köszönhető, amely 
a magas UV sugárzás 
elleni védekezés-

ként karotinokat  

termel, így az ere-

detileg zöld színűből                
rózsaszín-vörösre          
változik.



A Hóalga

A hóalga úgy alkalmazkodik a környezetéhez, 

hogy változtatja a pigment tartamát, zöld-vörös 

életciklusokat követ.

Tavasszal zöld, növekedik, Nyáron vörösre vált a színe, 

fotoszintetizál, karotinokat termel, így védeke-

energiát köt meg. zik az UV sugarak ellen. 



A Hóalga

A téli, nyugalmi időszakban is vörös marad, 

ezalatt jelentős mennyiségben termel karotinokat, 

antioxidánsokat, polifenolokat, bipolimereket, 

glikoproteineket, aminosavakat és olyan különleges

molekulákat, amelyek értékes összetevők a kozmetikai 

ipar számára.



A Hóalga – egy anti ageing alapanyag 

Svájci kutatók fedezték fel, 
hogy a hóalga por kettős 
hatást fejt ki: egyrészt képes 
beavatkozni a sejtek 
energiaháztartásába úgy, 
hogy csökkenti azok 
energiafelhasználását, 
mintegy fogyókúrára készteti 
őket. (aktiválja 
az AMP energy szenzort)
A kalória megvonás pedig 
növeli a sejtek élettartamát.



A Hóalga – egy anti ageing hatóanyag 

Másrészt pedig aktivál egy 

enzimet, amely a KL nevű gén 

(a hosszú élet génje) alkotóeleme. 

Ezt az enzimet Klothonak

nevezték el egy görög isten 

után. A görög mitológiában ez 

az isten rendelkezett minden 

élő felett és ő határozta meg 

a sorsukat. 

A Klotho enzim a sejtek 

élettartamát befolyásolja, minél 

magasabb a szintje, annál tovább 

él a sejt. 



A Hóalga Előállítása

Egy „bioreaktorban”, mesterséges, steril körülmények, tápanyagban 

gazdag körülmények között állítják elő, biotechnológiai eljárással.

Az algák hosszú üveg csövekben növekszenek három héten keresztül.

A fotoszintézis során a sejtek számára energia, és értékes összetevők 

képződnek.



A Hóalga Előállítása
Később csökkentik a tápanyagok bevitelét és drasztikusan növelik 

az UV fény besugárzását. A hóalga színe ekkor zöldről vörös-

narancsra vált. Ez a fáziskét hétig tart. Ezalatt az alga hatékony anti-

ageing molekulákat termel. 

A betakarításkor feltörik a sejtfalat és liposzómákba zárják az értékes 

összetevőket, majd standartizálják, liofilizálják és szénhidrát porral keverik.   



A Hóalga Alkalmazásának Eredményei

- Stimulálja az évek során csökkenő
kollagén termelést.

- Megerősíti a támasztórostokat.

- Védi a sejteket a túlzott 
energiafelhasználástól, optimalizálja 
a sejtek metabolizmusát, erősíti 
védekezőképességüket.

- Aktiválja a Klotho enzimet tartalmazó
gént, amely a sejtek élettartamát 
befolyásolja.

- Erősíti a bőr barrier funkcióját.

- A bőr frissebbnek, fiatalabbnak látszik, 
az öregségi foltok is halványulnak.

- Javul a bőr hidratáltsága, simább 
rugalmasabb lesz.
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HÓALGA MEZO ALAPZSELÉ, 150ml

Könnyű, jól terülő zselé, minden bőrtípusra, elsősorban 
az elektroporációs v. RF mezo gépekhez történő alkalmazásra.

Várható eredmény: A mezo kezelések során a hóalga, a hyaluron
savak és az NMF komplex hatást fejtenek ki. A hóalga kivonata 
megújítja és védi a sejteket az idő előtti öregedéstől a Klotho enzim 
aktiválásával, illetve azzal, hogy kevesebb energiát enged felhasználni 
a sejteknek (CR - calorie restriction). A háromféle molekulaméretű
hyaluronsav a bőrbe jutva különböző mélységekben fejti ki vízmegkötő
hatását. Az NMF pedig támogatja a bőr vízháztartását. Az eredmény 
egy sima, megújult, jól hidratált bőrfelszín. 

Legfontosabb hatóanyagok: Hóalga kivonat, háromféle 
molekulaméretű hyaluron sav, NMF (természetes hidratáló faktor).
Parabéneket és parfümöt nem tartalmaz.

Kabin kezelés: A mezoterápiás gépes kezelésekben (kiv. tűs mezo) 
kontakt, ill. vivőanyagként, lsd. külön leírás szerint.

Otthoni alkalmazás: Naponta, reggel és este a szokásos nappali ill. 
éjszakai krém alá. 

Öszetevők (INCI): Aqua (Water), Coenochloris Signiensis Extract (and) Maltodextrin (and) Lecithin (and) Water, Sodium
Hyaluronte (3 féle), Water (and) Pentylene Glycol (and) Glycerin (and) Sodium Lactate (and) Lactic Acid (and) Serine 
(and) Urea (and) Sorbitol (and) Sodium Chloride (and) Allantoin, Phenoxyethanol (and) Caprylyl Glycol, Methyl 2-
hydroxyethyl cellulose.

FC11201 • 150ml





MESORGANIC – TŰS MESO KÉSZÜLÉK

- Állítható sebességű és 
szúrásmélységű (0,25mm
- 2mm), magas 
szúrás/perc teljesítményű
professzionális készülék. 
- Csendes üzemmód, 
hálózatról és 
akkumulátorról is 
üzemeltethető. 
- A tűk száma 1, 3, 7, 9, 12 
és 36 között cserélhető. 
- A készülékhez 2db 12-es 
MesoPen Tűt, 4db meso
ampullát, egy pár Steril 
Kesztyűt és egy 10ml-es
Steril, Műanyag 
Fecskendőt adunk 
ajándékba.

FC11212



A kezelés az ún. mikrotűs kezelőfejen alapul. 

A tűk az előre beállított mélységnek megfelelően
(0.25mm és 1,2mm között) hatolnak be a bőrbe, 

hatóanyag bevitelére alkalmas csatornákat létrehozva. 

Az apró sérülések és a kapillárisokból kiáramló növekedési
faktorok hatására a bőr sejtjei osztódni kezdenek

és egyben beindul a bőr önregenerálódása. 
A gyógyulási folyamat során a bőr kollagént és elasztint is 

termel, mely több száz %-os értéket is elérhet. 
A 6-8 hétig is tartó folyamat során a bőr feltöltődik

friss, hidratált kollagén rostokkal. 
Így a kötőszövet vastagsága és rugalmassága is javul.

MESOPEN KEZELÉS
– KOLLAGÉN 

INDUKCIÓS TERÁPIA



MESORGANIC - MESO LASER KÉSZÜLÉK

- Az áramkörök fejlesztése 
teljesen saját tervek szerint 
történt, a piacon kapható
legjobb készülékekhez 
mérten
- Változtatható energiájú
nagyfrekvenciás, 
elektromos impulzusok
- Tűszerű karakterisztika is 
beállítható
- Körkörös meso elektróda 
- Vörös lézer (635-650nm) 
diódák

FC11214
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