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SKIN BOOSTER BIOREVITALIZÁCIÓ
BŐR REJUVENÁLÓ ARCKEZELÉSEK MELYEK BEINDÍTJÁK BŐRÖD BIOLÓGIAI BŐRFIATALÍTÁSÁT

A skin booster, teljes bőr rejuvenációs, bőrfiatalító kezelé-
seket nem szoktam ajánlani mindenkinek! A leglátványo-
sabb és tartós eredmény akkor érhető el ha a bőr megfele-
lően fel van készítve a hatóanyagok befogadására. 
Ez a tudatos bőrépítő terápia! 
Egy méreganyagokkal teli, megvastagodott felhámú, ener-
giaszegény, fáradt bőrt nem ajánlott hatóanyagokkal bom-
bázni. Ha egy olyan sejtet, amely már gyenge, stimuláljuk a 
sejtek gyorsabb regenerálódására stimuláló peptidekkel, 
hatóanyagokkal stb, akkor mégtöbb energiát vonunk el az 
amúgy is legyengült cellákból és csak ugyan olyan gyenge, 
alacsony energiájú sejtet képes reprodukálni, így a bőrön az 
inaktív sejtek száma csak még jobban növekszik. A pillanat-
nyi állapotjavulás nem tart pár óránál tovább, ezért ezek az 
effekt kezelések hosszútávon csak gyengítik a bőrt. A bioló-
giai bőrfiatalítást gondosan elő kell készíteni!
A bőr jó és egészséges működésének szíve a kötőszövet, 
amely lényegében kollagénből, elasztinból és hialuronsav-
ból áll. Központi szerepet játszik a kórokozók elleni védeke-
zésben, a víz tárolására szolgál a sejtek közötti térben, és 
fontos kontroll központ a sejtek tápanyag-ellátására és a 
szennyező anyagok eltávolítására. Ezenkívül a test a kötő-
szövet tárolóhelyként használja fel a fölösleges anyagcse-

PALATINUS HIGH-TECH MEDICAL KOZMETIKA | Kecskemét, Akadémia körút 32. | Bejelentkezés 30/4955-255 | www.palatinuskozmetikawebshop.hu

re-hulladékot, amelyet a méregtelenítő szervek túlterhe-
lése miatt nem lehet lebontani. Ezek a hulladéktermékek 
gyakran sok hónapig maradnak a kötőszövetben, a bőrödben. 
Itt blokkolják mind a tápanyagoknak a sejtekbe jutását, mind 
az újonnan érkező szennyező anyagok eltávolítását. Az elaszti-
kus anyag eltömődik, megváltozik a szerkezete és idő előtt 
megjelennek az öregedés jelei. Ezért a szisztematikus bőr- és 
szövetstruktúra az ortomolekuláris kozmetológia egyik legfon-
tosabb terápiás megközelítése, amely ebben a különleges 
formában egyedülálló. Éppen ezért bármiféle öregedésgátló 
kezelés előtt a bőrt meg kell szabadítani ezektől a káros 
melléktermékektől!

AJÁNLOTT SKIN BOOSTER KEZELÉS ELŐTT
• Hal kollagén peptid fogyasztása (2000-5000 dalton mole-
kula méretű)
• Folyamatos fényvédő használata mellett enyhe AHA savas, 
aktivátorok vagy retinolos készítmény (0,3-1%) éjszakai hasz-
nálata
• Orvosi fokozatú professzionális savas kezeléssel előké-
szítjük a bőrt, elkezdjük stimulálni a sejteket.
• Antioxidáns, detoxikáló, méregtelenítő, salaktalanító kezelés. A 
töredezett, betokosodott kollagénszálaktól megszabadulni egy 
anti-glikációs kezeléssel lehetséges.

HÁNY ALKALOM SZÜKSÉGES?
Már egy kezelés hatása is látványos, de az optimális hatás elérésé-
hez érdemes a kezelést megismételni 3-4 alkalommal, 1-2 heten-
te. (A sejtregenerálásért felelős transzformáló növekedési faktor 
pl: TGF Beta 3 egy hétig van jelen aktívan a bőrben, ezért ajánlott 
megismételni a kezelést hetente, hogy fenntartsuk a folyamatos 
regenerációt és stimulálást.) A későbbiekben, a bőrállapottól 
függően, fenntartó kezelés ajánlott félévente vagy évente. A kúrát 
végig csinálva a bőrben olyan sejtregeneráló, bőrsejt aktiváló és 
kollagén stimuláló folyamatok indulnak be, amik 2-3 hónap múlva 
fejtik ki látványos hatásukat.

A HATÉKONYSÁG TITKA: KÉTRÉTEGŰ NANOKAPSZULÁZÁ-
SI ELJÁRÁS
A TDN technológiával készült két rétegű nanokapszulázott 
hatóanyag szállító rendszer lehetővé teszik a savak és magasan 
koncentrált hatóanyagok, növekedési faktorok, biomimetikus 
peptidek maximális hatékonysága és stabilitása érdekében. A 
nanokapszulák mérete (140nm) kisebb, mint a sejtközötti tér 
mérete (70-180nm), ez az újgenerációs kétrétegű kapszulázási 
mód sokkal hatékonyabbnak bizonyult a korábbi liposzómázott 
eljárásoknál. 

A TDN jelentése Transfer Double Nanosphere. Ez egy egyedülálló 
megoldás: a természetes összetevőket nano méretű dupla falú 
kapszulákba zárják, ezáltal azok sokkal stabilabbak, ellenállóbbak, 
könnyebben szabályozhatók és sokkal hatékonyabbak is. A szépsé-
giparban korábban alkalmazott egyhéjú kapszulázási technika nem 
volt elég stabil, érzékenyek voltak a kapszulák például a hőre, a 
pH-ra, illetve az időre is, hamar szétbomlottak. Az új technika által 
háromféle kapszulát is be tudunk juttatni a bőr mélyebb rétegeibe: 
víz, olaj és sav anyagokat hordozó kapszulákat. A kapszulák annyi-
ra kicsik, hogy nagyon könnyen átjutnak a bőrön és a magjukba 
zárt hatóanyagok a biztonságos és ellenálló héjnak köszönhetően 
pont a megfelelő rétegben oldódnak majd ki.

NÖVEKEDÉSI FAKTOROK ÉS BIOMIMETIKUS PEPTIDEK 
A BŐR SZOLGÁLATÁBAN

Mi történik bőrünkkel, ha öregszünk? Az évek során a növe-
kedési faktorok hatása a testünkben lelassul, és mint ilyen, 
csökken a sejtek regenerálódásának és a szövetek kialakításá-
nak képessége.

Mik azok a biomimetikus peptidek? 
Ezek intelligens molekulák, amelyek utánozzák a növekedési 
faktorok hatását a testünkben. Belépnek szervezetünkbe, és 
helyettesítik azokat a funkciókat, amelyeket saját növekedési 
faktoraink nem képesek önmagukban ellátni ugyanolyan 
mértékben, mint fiatal korunkban. Ez lehetővé teszi számunkra, 
hogy csak a kívánt műveleteket fokozzuk, és kifejlesszünk egy 
rendkívül magas biológiai pontosságú, specifikusabb peptidet, 
amelyek természetes módon működnek a sérült területek 
helyreállításában. A bőrön történő alkalmazása serkenti a sejtek 
proliferációját és szabályozza a sejtek differenciálódását, részt 
vesz az intercelluláris kommunikációban, serkenti a kollagén, az 
elasztin és a glikozaminoglikánok szintézisét.

Mik a növekedési faktorok? 
A növekedési faktorok olyan anyagok, amelyek természetes 
módon megtalálhatóak a vérünkben, és amelyek a sejtek belse-
jéből különböző üzeneteket küldenek, biztosítva, hogy ezek a 
sejtek különböző tevékenységeket végezzenek, például a szöve-
tek regenerálódásával és helyreállításával, az új sejtek repro-
dukciójával és a sejteken belüli kommunikációval.

A bőr öregedéséhez vezető molekuláris és biokémiai folyamatok 
megértésének és a bőr sérüléseinek helyreállításának előreha-
ladása lehetővé tette ezen új high-tech hatóanyagok, például 
peptidek, fehérjék és növekedési faktorok kifejlesztését. Igazolt 
klinikai hatásuk eléréséhez szükséges, hogy ezek az anyagok 
kémiai céljukat aktív módon érjék el, ezért a mezoterápiás alkal-
mazás a legalkalmasabb a főként a keratinocitákban és a fibrob-
lasztokban található receptorok eléréséhez. A biomimetikus 
peptidekkel együtt aminosavakat, antioxidánsokat, nukleinsa-
vakat, vitaminokat és hialuronsavat juttatunk a bőr megfelelő 
rétegébe. Az új és erős kollagén, a hialuronsav és az elasztikus 
rostok termelésének elősegítése, a bőr normális működésének 
szabályozása és fenntartása az egészséges és fiatalos bőr 
elérése érdekében.

Független klinikai vizsgálat a biomimetikus peptidekből álló 
komplex öregedésgátló hatékonyságáról!
Forrás: (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P-
MC5234555/)
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inaktív sejtek száma csak még jobban növekszik. A pillanat-
nyi állapotjavulás nem tart pár óránál tovább, ezért ezek az 
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Itt blokkolják mind a tápanyagoknak a sejtekbe jutását, mind 
az újonnan érkező szennyező anyagok eltávolítását. Az elaszti-
kus anyag eltömődik, megváltozik a szerkezete és idő előtt 
megjelennek az öregedés jelei. Ezért a szisztematikus bőr- és 
szövetstruktúra az ortomolekuláris kozmetológia egyik legfon-
tosabb terápiás megközelítése, amely ebben a különleges 
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HÁNY ALKALOM SZÜKSÉGES?
Már egy kezelés hatása is látványos, de az optimális hatás elérésé-
hez érdemes a kezelést megismételni 3-4 alkalommal, 1-2 heten-
te. (A sejtregenerálásért felelős transzformáló növekedési faktor 
pl: TGF Beta 3 egy hétig van jelen aktívan a bőrben, ezért ajánlott 
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regenerációt és stimulálást.) A későbbiekben, a bőrállapottól 
függően, fenntartó kezelés ajánlott félévente vagy évente. A kúrát 
végig csinálva a bőrben olyan sejtregeneráló, bőrsejt aktiváló és 
kollagén stimuláló folyamatok indulnak be, amik 2-3 hónap múlva 
fejtik ki látványos hatásukat.
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hatóanyag szállító rendszer lehetővé teszik a savak és magasan 
koncentrált hatóanyagok, növekedési faktorok, biomimetikus 
peptidek maximális hatékonysága és stabilitása érdekében. A 
nanokapszulák mérete (140nm) kisebb, mint a sejtközötti tér 
mérete (70-180nm), ez az újgenerációs kétrétegű kapszulázási 
mód sokkal hatékonyabbnak bizonyult a korábbi liposzómázott 
eljárásoknál. 
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giparban korábban alkalmazott egyhéjú kapszulázási technika nem 
volt elég stabil, érzékenyek voltak a kapszulák például a hőre, a 
pH-ra, illetve az időre is, hamar szétbomlottak. Az új technika által 
háromféle kapszulát is be tudunk juttatni a bőr mélyebb rétegeibe: 
víz, olaj és sav anyagokat hordozó kapszulákat. A kapszulák annyi-
ra kicsik, hogy nagyon könnyen átjutnak a bőrön és a magjukba 
zárt hatóanyagok a biztonságos és ellenálló héjnak köszönhetően 
pont a megfelelő rétegben oldódnak majd ki.

NÖVEKEDÉSI FAKTOROK ÉS BIOMIMETIKUS PEPTIDEK 
A BŐR SZOLGÁLATÁBAN
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tek regenerálódásával és helyreállításával, az új sejtek repro-
dukciójával és a sejteken belüli kommunikációval.

A bőr öregedéséhez vezető molekuláris és biokémiai folyamatok 
megértésének és a bőr sérüléseinek helyreállításának előreha-
ladása lehetővé tette ezen új high-tech hatóanyagok, például 
peptidek, fehérjék és növekedési faktorok kifejlesztését. Igazolt 
klinikai hatásuk eléréséhez szükséges, hogy ezek az anyagok 
kémiai céljukat aktív módon érjék el, ezért a mezoterápiás alkal-
mazás a legalkalmasabb a főként a keratinocitákban és a fibrob-
lasztokban található receptorok eléréséhez. A biomimetikus 
peptidekkel együtt aminosavakat, antioxidánsokat, nukleinsa-
vakat, vitaminokat és hialuronsavat juttatunk a bőr megfelelő 
rétegébe. Az új és erős kollagén, a hialuronsav és az elasztikus 
rostok termelésének elősegítése, a bőr normális működésének 
szabályozása és fenntartása az egészséges és fiatalos bőr 
elérése érdekében.

Független klinikai vizsgálat a biomimetikus peptidekből álló 
komplex öregedésgátló hatékonyságáról!
Forrás: (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P-
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FIATALODÁS INJEKCIÓ NÉLKÜL! A BIOREPEELCL3 NEM CSAK EGYSZE-
RŰ KÖZÉPRÉTEGI HÁMLASZTÁS! TECHNOLÓGIA, AMELY VALÓDI ÁTTÖ-
RÉST JELENT, MELYNEK JELENLEG NINCS KONKURENCIÁJA!
A BioRePeelCl3 egy 35%-os triklórecetsavat tartalmazó, közepesen erős hámlasz-
tás, ami a bőr 3. mélységének felel meg. A bőr reagál a két fázisú peelingre, aktiválja 
a kollagén szintézist, a bőr újra modellezését és regenerálódását. Nyáron is igénybe-
vehető, megfelelő fényvédelem mellett. kétfázisú komplex egyedi összetétele bizto-
sítja a hatóanyagok behatolását a kozmetikában eddig elérhetetlennek számító 
retikuláris dermiszbe vagy a papilláris irhába. Tű nélküli revitalizáló, depigmentáló 
hatással. Csökkenti a mélyebbre nyúló foltokat és hegeket. Stimulálja a bőr mélyszö-
veti tartó-, kollagén- és elasztin termelését, lifting hatása van, csökkenti a ráncokat 
és fiatalítja a bőrt. Hidratál, stimulálja a fibroblasztokat és újramodellezi a dermiszt.

BIOREPEELCL3 KÉTFÁZISÚ TCA PEELING
35% TRIKLÓRECETSAVAS KÖZÉPRÉTEGI BIOSTIMULÁCIÓ, REVITALIZÁCIÓ ÉS HIDRATÁCIÓ

A BioRePeelCl3 hámlasztás biostimulációs, revitalizáló és hidra-
táló maximális hatása kb. 3 hét után teljesedik ki. Nagy előnye 
van az előző generációs triklórecetsavas TCA vagy más orvosi 
fokozatú hámlasztókkal szemben, mivel nem lépnek fel negatív 
mellékhatások és egyúttal a bőr hidratálódik, biorevitalizálódik, 
regenerálódik és relaxálódik, egy kezelés alatt. 
Ilyen multifunkciós és eredeti összetétellel más peelingek nem 
rendelkeznek. A kétfázisú gélt a lipofil és a hidrofil összetétele 
teszi egyedivé a világon. A magas, 35%-os triklórecetsav 
koncentrátum tartalma ellenére sem alakul ki drasztikusabb 
hámlás vagy égő érzés, vagy fagyás. A páciensnek nincs 
diszkomfort érzete, nem kell napokig bezárkóznia.

A BIOREPEELCl3 KÉT FÁZISA
Egy innovatív, kétfázisú orvosi hatékonyságú biostimuláló, 
revitalizáló és hámlasztó hatású technológia, melyben az aktív 
hatóanyagok innovatív keveréke szabadalommal védett, éppen 
ezért konkurencia mentes termékről és eljárásról beszélhetünk. 
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A közvetlen és közvetett biostimuláció közötti szinergia 
felszíni és mély szöveti fiatalítást biztosít, világosító és 
antioxidáns hatással, az apró ráncok relaxációjával és az új 
kollagéntermeléssel. 

LIPOFIL FÁZIS - Meggátolja a triklór-ecetsav oxidációját és 
stabilizálja a készítményt. Növeli a termék hatását. Csökkenti 
a transz-epidermális vízvesztést. Regenerálja és karbantartja 
a bőr hidrolipid rétegét. Növeli a bőr hidratáltságát a közvet-
len és közvetett mechanizmusokon keresztül.

HIDROFIL FÁZIS - Stimulálja a fibroblasztok aktivitását és 
aktiválja a poliferatív és bioszintetikus folyamatokat. Növeli a 
sejtcserét és a mélyszöveti kollagén-, elasztin- és hialuronsav 
termelést. Eltávolítja a külső stratum corneum sejteket, 
ezáltal serkentik a hatóanyagok felszívódását. Neutralizálja a 
szabadgyököket. Részt vesz az akné elleni harcban, eltávolítja 
a fehér és fekete foltokat az arcon és összehúzza a pórusokat.



MIT KELL TUDNI A TCA TRIKLÓRECETSAV HÁMLASZTÁS-
RÓL?
A TCA savas hámlasztás egy orvosi fokozatú közép rétegi hám-
lasztás, amely egy rendkívül költséges, de annál hatékonyabb 
bőrmegújító orvosi beavatkozás. A TCA sav az egyetlen tű nélkü-
li, kémiai beavatkozás, amely bizonyítottan lejut és ott hatással 
van a mélyszöveti kollagén állomány stimulálására. A korábbi 
generációs TCA hámlasztás kellemetlen mellékhatásai a fagyás 
(a bőr kifehéredése) és a kontrollálatlan mélységbe való behato-
lás volt. A modern kozmetológia és a biotechnológia fejlődésének 
köszönhetően, mára ezeket a negatív hatásokat kiküszöbölték és 
még kozmetikusok számára is biztonságossá tették az alkalma-
zásukat. A triklórecetsav vitathatatlan mélyrétegi stimulációs 
hatását meghagyták, a negatív mellékhatásokat, pedig biostimu-
lációs és revitalizációs hatóanyag komplex-el egészítették ki, 
ami páratlan bőrminőség javulást idéz elő 3-4 alkalmas kúrában 
alkalmazva.

A TCA vagyis a triklórecetsavas hámlasztástól a finomvonalak, 
vagy akár a mélyebb ráncok, elasztikus lerakódások és foltos 
pigmentáció tünetei is javulásnak indulnak, a papilláris dermisz 
és az alatti stimulációs behatolás révén.

A TCA gyorsan behatol a bőrbe. A terápiás hatások 35%-os 
koncentrációban dominálnak. A triklórecetsav behatolása a 
bazális rétegbe javítja az epidermiszt és kiegyenlíti a felületes 
hiperpigmentációt. Mikor a TCA sav áthatol a papilláris dermi-
szen és eléri a felső papilláris irhát, ekkor kezdi meg a mélyebb 
szöveti stimulációt, a tartószerkezeti kollagén hálózat serkenté-
sét, amitől már várható a textúra javulása, lifting hatás, fokozott 
feszesség, a finom és a mélyebb ráncok csökkenése, valamint a 
mélyebb pigmentációs problémák és hegek korrekciója.

A BIOREPEELCl3 megújítja és fiatalítja a bőrt, mindezt injekció 
használata nélkül! Azok számára alkalmas, akik valamilyen 
módon tartanak az injekciós revitalizációs eszközöktől. Ez a 
fájdalommentes eljárás nagy előnyt jelenthet az alacsonyabb 
fájdalom küszöbbel rendelkező kliensek számára. A kezelés 
gyors (15-30 perc) – úgynevezett ,,ebédszünetben történő,, 
arckezelés. A kezelés nem igényel rehabilitációs időt. Kitűnően 
kombinálható tűs és gépi kezelésekkel egyaránt.

A BIOREPPELCL3 KEZELÉS ELŐNYEI
Peeling, biorevitalizáció, relaxáció és hidratálás egyben!
Nyáron is használható! Nem okoz hiperpigmentációt! A kétfázisú 
megoldásnak köszönhetően a készítmény védve van a hideg, és a 
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meleg negatív hatásoktól és az oxidáció ellen! Nem okoz 
vízveszteséget, mivel hidratálja a bőrt! Nem csíp, nem okoz 
kellemetlen érzéseket és nem szárít! Nem okoz drasztikus 
hámlást a 35%-os TCA tartalom ellenére sem!
A tradicionális TCA-t és hidroxisavakat tartalmazó 
készítményekkel történő kezeléseket összehasonlít-
va, a BioRePeelCl3 a közvetlen biostimulációs hatás 
mellett hatékony közvetett, aminosavak, vitaminok 
és GABA által kiváltott biostimulációs hatással is 
rendelkezik.

BIOREHYDRA SERUM ORVOSI BIOSTIMULÁLÓ REVITA-
LIZÁLÓ HIDRATÁLÓ SZÉRUM

BIORELIFT CREAM ORVOSI BIOSTIMULÁLÓ REVITALI-
ZÁLÓ LIFTING ANTI-AGE HATÁSÚ KRÉM



FILLMED M-HA®10 SKIN REJUVENATION
10MG/ML ORVOSI HIALURONSAV A FELÜLETI RÁNCOK ÉS AZ ARC FIATALÍTÁSÁÉRT
MI AZ M-HA®10? A FILLMED® magas szabadkötésű orvosi hialuronsav tartalommal rendelkező, erős vízmegkötő és hidratá-
ló hatású anyag, amelyet a finomabb ráncok feltöltésére, a bőr felszínén lévő ráncok elsimítására, a bőr megereszkedésének és 
további ráncosodásának megelőzésére és a bőr intenzív hidratálására és a bőrminőség javítás céljából fejlesztettek ki.

Kinek ajánlott?
Minden bőrtípusra, 25 év felett már megelőzés céljából ajánlott. 
Kiválóan alkalmas a 40 év feletti megereszkedett, dehidratált és 
fakó bőr kezelésére is. A felületi finom ráncok, a szemkörnyéki 
szarkalábak és a száj körüli cigaretta ráncok kisimítására, és az 
arc felfrissítésére.

Mit tartalmaz az M-HA®10?
Nem állati eredetű, szabadkötésű hialuronsavat, 10 mg/ml 
mennyiségben. 1 ampullában 3 ml anyag található, így ampullán-
ként 30 mg szabadkötésű hialuronsavat tartalmaz. A benne 
található hialuronsav molekulasúlya 1,1 x 106 Dalton. 

Mi az a hialuronsav és milyen hatása van a bőrre? 
A hialuronsav a bőrben természetes módon is megtalálható anyag, 
amely gondoskodik annak hidratáltságáról. A szervezetünkben 
jelen lévő összes hialuronsavnak körülbelül a fele a bőrben 
összpontosul. Kiemelkedően magas vízmegkötő képességgel 
rendelkezik, a hasonló tulajdonságokkal bíró hatóanyagok között a 
legjobb: a saját súlyának akár az ezerszeresét képes megkötni 
vízben. Bármilyen bőrtípussal is rendelkezzünk, hialuronsavra 
mindenképpen szüksége van a bőrünknek, hogy hidratált és egész-
séges maradjon, megőrizze fiatalságát, simaságát. Belülről tölti fel 
a bőrt, képes kisimítani a finomabb ráncokat. Fokozza a bőr saját 
nedvességmegtartó képességét, erősíti a bőr védőrétegét, bőrre-
generáló, gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatású – ezért segít 
harcolni a bőr öregedését előidéző és felgyorsító káros folyamatok 
ellen. Megfelelő és rendszeres alkalmazásával puha, rugalmas, telt 
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és ragyogó bőrt eredményez. Az M-HA10 nátrium-hialuronát 
tartalma segít visszapótolni az öregedés hatására elvesztett 
hilarunonsav mennyiséget a bőrben. 
Az M-HA®10 alkalmazása 
Az M-HA10-et kúraszerűen javasolt alkalmazni. A kúra időtarta-
ma és a felhasználandó anyag mennyiség megállapítása a 
páciens bőrének állapota, illetve az elérni kívánt eredmény függ-
vénye. Protokoll szerint 3 kezelés javasolt 1 hónapos szünetekkel 
a kezelések között. 6 havonta fenntartó kezelés szükséges. Az 
M-HA®10 orvosi hialuronsavat pontosan a dermisz bőrrétegbe, 
juttatjuk a szintén orvosi eszköznek minősülő, Nanosoft 
mikropengés szilícium tűvel. A termék használható önmagában, 
vagy NCTF®135 anyagokkal kombinálva. 
Az M-HA®10 hatása a bőrre
Az M-HA10 hatása a beadást követően azonnali, a bőr látványo-
san hidratáltabb (teltebb) és ragyogóbb lesz. Észrevehetően 
fokozza a bőr ragyogását, így fiatalosabb megjelenést biztosít. A 
bőr tapintásra rugalmasabb, simább felszínű és egészséges 
kinézetű lesz a kezelést követően. 
Meddig tart a hatása? 
A termék hatásának tartóssága, a 3 alkalmas kúra végeztével, 
maximum 6 hónap.
NANOSOFTTM

A Fillmed Laboratories a NanoPass céggel együttműködve létre-
hozta első mikro tűs eszközét, a NANOSOFTTM-ot, amit az 
M-HA®10 és az NCTF® 135 HA polirevitalizációs oldat beadá-
sához terveztek, a finom ráncok kezelésére, illetve a bőr rejuvená-
ciójának céljából.



FILLMED NCTF®135 SKIN BOOSTER
BŐRMINŐSÉG JAVÍTÓ POLIREVITALIZÁCIÓS ARCFIATALÍTÁS NANOSOFT TŰVEL
Az egészséges bőr ráncmentes, rugalmas, feszes, a pórusok mérete finom, alig látható. A bőr színe üde, rózsás és első ránézésre 
is fiatalos. Egy bizonyos kor után a legtöbben azonban csak álmodozunk az egészséges bőrről. Hála az NCTF®135 készítmény-
nek, már nem kell tovább álmodozni róla, hiszen ennek köszönhetően az álomból valóság lehet. Más kozmetikai készítményektől 
eltérően az NCTF 135 oldat tartalmazza mindazokat az anyagokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egészséges bőröd lehes-
sen. Miért kísérleteznél olyan kozmetikai készítményekkel, amelyek az NCTF®135 oldat nyomába sem érhetnek? Már egy 
kezelést követően is jelentősen erősödik a szemkörnyéki kötőszöveti állomány: a szérum speciális összetételének köszönhetően 
csökkennek a ráncok és szarkalábak, a szem alatti „karikák” kisimulnak, a bőr feszessé válik, a szem alatti elszíneződések halvá-
nyulnak. Önmagában képes teljes mértékben megfiatalítani a bőrt.

MILYEN HATÁS VÁRHATÓ A KEZELÉSTŐL?

Mindenekelőtt tisztázni kell, hogy az NCTF®135 polirevita-
lizációs kezelés, nem hialuronsavas feltöltés és nem ajak-
töltés, nem helyettesíti egyik esztétikai beavatkozást sem.
• Egy természetes hatást eredményező rejuvenáló kezelés, 
egyszerre hat a bőr minőségére és szerkezetére, rövid és hosszútá-
von egyaránt.
• A kezelés biorevitalizáció vagy biolifting, azaz nem deformitások, 
eltérések hialuronsavas korrigálása vagy szemzug teljes feltöltése, 
ez egy sokkal természetesebb és kockázatmentesebb, egyenlete-
sebben eloszló, regeneráló és stimuláló kezelés. Mint egy bomba, 
katalizátorként éleszti fel, energetizálja, feltölti a sejteket és erősíti 
a szöveteket, továbbá minimális volumenizáló hatása is van.
• A végeredmény kevésbé drasztikus, viszont természetesebb, 
hosszan tartóbb és javítja a bőrminőséget a hagyományos neuro-
toxinokkal vagy keresztkötött, műanyagot tartalmazó fillerekkel 
ellentétben.
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• Egy szebb, egyenletesebb és tartósabb összhatást ad, így hosszú 
távú és stratégiai bőrminőség javulást hoz és öregedés késlelte-
tést.
• A kezelés alkalmazható botox, filler, szálbehúzás felett is 2 héttel 
a kezelést követően. Ilyen anyagok alkalmazása után egy bio-revi-
talizációs oldat bőr alá juttatása késlelteti ezen kezelések gyors 
szükségszerűségét és javítja a bőr ellenállóképességét.

KINEK AJÁNLOTT AZ NCTF®135 KEZELÉS?

• A NCTF kezelés a már meglévő ráncok finomítására és megelő-
zésre is szolgál! Éppen ezért akár már fiatal, huszonéves korban is 
remek választás, hiszen bőrszépítő, pórusösszehúzó hatása is van.
• Megelőzés tekintetében kiváló az arc azon részeire, ahol előbb 
vagy utóbb megjelennek a mimikai ráncok. Ráadásul olyan 
érzékeny területeken is alkalmazható, mint mondjuk a szemkör-
nyék vagy éppen a szájkörnyék finom ráncai. De remekül használ-
ható a nyak és a dekoltázs egyébként nehezen kezelhető részein is.
• Az NCTF®135 oldat nem-keresztkötött hialuronsavat tartalmaz, 
ezért ideális azok számára, akik természetes végeredményre 
várnak és esetleg idegenkednek más keresztkötött hialuronsavas 
készítményektől.
• Nemcsak önmagában, hanem más kezelésekkel karöltve, egy 
terápia részeként is lehet alkalmazni. Ez azért is előnyös, mert az 
NCTF®135 képes az egyéb esztétikai beavatkozások hatását 
fokozni és meghosszabbítani.

A POLIKOMPONENSES MEZOTERÁPIA ALKALMAZÁSÁT 
ALÁTÁMASZTÓ BIZONYÍTÉKOK

A mezoterápia bőröregedésgátlóként történő alkalmazásának, 
klinikai vizsgálatának terápiás hatékonyságára szigorú tudomá-
nyos bizonyítékokat dokumentáltak. A mai napig nyilvános, 
egymástól teljesen független studyk és kutatási eredmények 
elérhetőek számos orvosi oldalon.
• jelentősen javítja a bőr rugalmasságát
• egységes, élettel teli sugárzó orca
• jelentős javulás a bőr klinikai megjelenésében
• látványos javulás a bőr hidratálásában, a transzepitheliális 
vízveszteségben és a ráncok esztétikus megjelenésében, önmagá-
ban a hialuronsav töltőanyaghoz képest.

Más polikomponenses mezoterápiás komplexről nem publikáltak 
hasonló klinikai vizsgálati adatokat, azok hatásosságát általában 
csak “elméletben”vagy “kémcsőben”, egér vagy más (az emberi 
bőrhöz hasonló) sejttenyészeten végzett kísérletekkel támaszt-
ják alá! Az NCTF®135 hatásosságát orvosok által, valós embe-
reken tesztelt, szigorúan dokumentált, valós kutatási adatokkal 
tudják alátámasztani. Sok éven át egyedülállóan hosszú távú 
nemzetközi tapasztalattal, széles körben és sikeresen alkalmaz-
ták a bőr öregedésének kezelésére valamint az esztétikai és 
dermatológiai problémák kezelésére. Ennek köszönhetően a mai 
napig töretlen a sikere az NCTF®135 szuperkoktéllal végzett 
polirevitalizációs kezeléseknek.

AZ NCTF®135 OLDAT ALKOTÓELEMEINEK RÉSZLETEI

HIALURONSAV
Érett bőrön, korrektív céllal. Szabad hialuronsav koncentráció. 
Tiszta, nem térhálósított hialuronsav. Hidroszkópos hatás nagy 
mennyiségű víz megkötésével. A hialuronsav nélkülözhetetlen 
eleme a dermis és az epidermisz viszkoelasztikus egyensúlyá-
nak.

12 FÉLE VITAMIN
Számos vitamin fontos funkcióval rendelkezik, amelyek releván-
sak a bőr öregedési folyamatában.
A C-vitamin (aszkorbinsav) fontos antioxidáns, amely felgyor-
sítja a DNS-szintézist és nélkülözhetetlen a kollagénszintézishez.
Az A-vitamin (retinol) egy másik fontos antioxidáns hatású 
vitamin, amely szabályozza az epidermisz regenerálódását és a 
melanocita aktivitást, és szabályozza az olajmirigyek aktivitását 
is. A C-vitaminnal együtt segíti a kollagén és más sejtközi 
mátrixkomponensek szintézisét.
Az E-vitamin (tokoferol) egy másik fontos összetevő, magas 
antioxidáns aktivitással. Ellenőrzi a bőr fiziológiai regenerálódá-
sát és a bőr károsodása esetén helyreállítási folyamatokat indít 
el.
Az Inozitol egy vitaminszerű anyag, amelyet a sejtek jelzőmole-
kulaként használnak, és hozzájárul a sejtes homeosztázis néhány 
fontos mutatójának, például az intracelluláris Ca 2+ koncentráci-
ójának szabályozásához, és a sejtmembrán kapacitásának 
fenntartásához.
A B-vitaminok számos sejtfunkció szabályozásában vesznek 
részt, alapvetően koenzimként működnek.
A B1-vitamin (tiamin) kulcsszerepet játszik a szénhidrátokból 
történő energiatermelésben, valamint a ribóz és dezoxiribóz 
glükózból történő előállításában, amelyeket a DNS és a ribonuk-
leinsav (RNS) szintéziséhez használnak.
A B2-vitamin (riboflavin) és származékai részt vesznek a 
szénhidrátokból és a zsírból származó energia szállításában, 
valamint támogatják a redox sejtek anyagcseréjét, valamint a 
B6 és B9 vitaminok aktiválódását.
A B3-vitamint (nikotinamid) két koenzimbe (NAD és NADP) 
építik be, amelyek kulcsfontosságú szerepet játszanak számos 
reakcióban, beleértve a szénhidrátokból, zsírokból és fehérjékből 
történő energiatermelést, valamint különféle molekulák, például 
zsírsavak bioszintézisében.

A B5-vitamin (pantoténsav) kulcsfontosságú része a CoA-mole-
kulának, és nélkülözhetetlen a szénhidrátokból, zsírokból és fehér-
jékből származó energia előállításában, valamint a különféle biomo-
lekulák szintézisében is.
A B6-vitamint (piridoxint) koenzimmé (PLP) alakítják, amely 
kulcsfontosságú az aminosavak sejtanyagcseréjében, beleértve a 
sejtmembránon át történő transzfert és az intracelluláris transzfor-
mációt.
A B7-vitamint (biotin) négy karboxiláz enzimben használják, 
amelyek részt vesznek a fehérje, zsír és szénhidrátok anyagcseré-
jének szabályozásában, és magas szeborreásellenes aktivitással is 
rendelkeznek.
A B9-vitamin (folsav) szükséges a sejtosztódáshoz, mivel képes 
átadni a DNS és az RNS szintézisében résztvevő egy szénatomot 
tartalmazó fragmenseket, és hozzájárul az aminosavak kölcsönös 
átalakulásához is.
B-12 vitamin.

24 FÉLE AMINOSAV
A sejtek ezeket a szerkezeti elemeket egyesítik, így polipeptidek-
ként is ismert fehérjéket hoznak létre. Ezek jelentik a dermális 
extracelluláris mátrixfehérjéket, főleg kollagének felépítéséhez 
szükséges releváns szubsztrátumokat: Alanine, Arginine, Asparagi-
ne, Aspartic Acid, Cystine, Glutamine, Glutamic Acid, Glycine, 
Histidine, Hydroxyproline, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, 
Ornithine, Phenylalanine, Proline, Serine, Taurine, Threonine, Tryp-
tophan, Tyrosine, Valine.

6 FÉLE ÁSVÁNYI ANYAG
Calcium Chloride, Potassium Chloride, Magnesium Sulfate, Sodium 
Acetate, Sodium Chloride, Sodium Dihydrogenophosphate

5 FÉLE NUKLEINSAV
Öt nukleozidra van szükség a DNS replikálásához a fibroblaszt 
hasadásához és az RNS előállításához a fehérjeszintézis folyamatá-
ban: Deoxyadenosine, Deoxycytidine, Deoxyguanosine, Deoxythy-
midine, Methylcytosine

6 FÉLE KOENZIM
A koenzimek biokémiai reakció-katalizátorok: TPP (Cocarboxyla-
se), CoA (Coenzyme A), FAD (Flavin adenine dinucleotide), NAD 
(Nicotinamide adenine dinucleotide), NADP (Nicotinamide adenine 
dinucleotide phosphate), UTP (Uridine triphosphate)

EGYÉB ANTIOXIDÁNSOK
A vitamin antioxidánsok mellett az NCTF®135 szuper vegyület 
Tripeptid Glutationt, a leghatékonyabb endogén antioxidánsok 
egyikét is tartalmazza. A glutation és a glutation-tartalmú enzimek 
semlegesítik a kontrollálatlan oxidációs folyamat eredményeként 
keletkező szabad gyököket és peroxid-vegyületeket. A legújabb 
orvosi kutatások eredménye szerint a sejtek korai öregedése és az 
apoptózis nagyon szorosan összefügg a glutation intracelluláris 
koncentrációjának csökkenésével, ezért annak megfelelő molekula 
méretű és koncentrációjú pótlása elsődleges feladat az anti-aging 
(öregedésgátló) kezelések során.



MILYEN HATÁS VÁRHATÓ A KEZELÉSTŐL?

Mindenekelőtt tisztázni kell, hogy az NCTF®135 polirevita-
lizációs kezelés, nem hialuronsavas feltöltés és nem ajak-
töltés, nem helyettesíti egyik esztétikai beavatkozást sem.
• Egy természetes hatást eredményező rejuvenáló kezelés, 
egyszerre hat a bőr minőségére és szerkezetére, rövid és hosszútá-
von egyaránt.
• A kezelés biorevitalizáció vagy biolifting, azaz nem deformitások, 
eltérések hialuronsavas korrigálása vagy szemzug teljes feltöltése, 
ez egy sokkal természetesebb és kockázatmentesebb, egyenlete-
sebben eloszló, regeneráló és stimuláló kezelés. Mint egy bomba, 
katalizátorként éleszti fel, energetizálja, feltölti a sejteket és erősíti 
a szöveteket, továbbá minimális volumenizáló hatása is van.
• A végeredmény kevésbé drasztikus, viszont természetesebb, 
hosszan tartóbb és javítja a bőrminőséget a hagyományos neuro-
toxinokkal vagy keresztkötött, műanyagot tartalmazó fillerekkel 
ellentétben.

• Egy szebb, egyenletesebb és tartósabb összhatást ad, így hosszú 
távú és stratégiai bőrminőség javulást hoz és öregedés késlelte-
tést.
• A kezelés alkalmazható botox, filler, szálbehúzás felett is 2 héttel 
a kezelést követően. Ilyen anyagok alkalmazása után egy bio-revi-
talizációs oldat bőr alá juttatása késlelteti ezen kezelések gyors 
szükségszerűségét és javítja a bőr ellenállóképességét.

KINEK AJÁNLOTT AZ NCTF®135 KEZELÉS?

• A NCTF kezelés a már meglévő ráncok finomítására és megelő-
zésre is szolgál! Éppen ezért akár már fiatal, huszonéves korban is 
remek választás, hiszen bőrszépítő, pórusösszehúzó hatása is van.
• Megelőzés tekintetében kiváló az arc azon részeire, ahol előbb 
vagy utóbb megjelennek a mimikai ráncok. Ráadásul olyan 
érzékeny területeken is alkalmazható, mint mondjuk a szemkör-
nyék vagy éppen a szájkörnyék finom ráncai. De remekül használ-
ható a nyak és a dekoltázs egyébként nehezen kezelhető részein is.
• Az NCTF®135 oldat nem-keresztkötött hialuronsavat tartalmaz, 
ezért ideális azok számára, akik természetes végeredményre 
várnak és esetleg idegenkednek más keresztkötött hialuronsavas 
készítményektől.
• Nemcsak önmagában, hanem más kezelésekkel karöltve, egy 
terápia részeként is lehet alkalmazni. Ez azért is előnyös, mert az 
NCTF®135 képes az egyéb esztétikai beavatkozások hatását 
fokozni és meghosszabbítani.

A POLIKOMPONENSES MEZOTERÁPIA ALKALMAZÁSÁT 
ALÁTÁMASZTÓ BIZONYÍTÉKOK

A mezoterápia bőröregedésgátlóként történő alkalmazásának, 
klinikai vizsgálatának terápiás hatékonyságára szigorú tudomá-
nyos bizonyítékokat dokumentáltak. A mai napig nyilvános, 
egymástól teljesen független studyk és kutatási eredmények 
elérhetőek számos orvosi oldalon.
• jelentősen javítja a bőr rugalmasságát
• egységes, élettel teli sugárzó orca
• jelentős javulás a bőr klinikai megjelenésében
• látványos javulás a bőr hidratálásában, a transzepitheliális 
vízveszteségben és a ráncok esztétikus megjelenésében, önmagá-
ban a hialuronsav töltőanyaghoz képest.
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Más polikomponenses mezoterápiás komplexről nem publikáltak 
hasonló klinikai vizsgálati adatokat, azok hatásosságát általában 
csak “elméletben”vagy “kémcsőben”, egér vagy más (az emberi 
bőrhöz hasonló) sejttenyészeten végzett kísérletekkel támaszt-
ják alá! Az NCTF®135 hatásosságát orvosok által, valós embe-
reken tesztelt, szigorúan dokumentált, valós kutatási adatokkal 
tudják alátámasztani. Sok éven át egyedülállóan hosszú távú 
nemzetközi tapasztalattal, széles körben és sikeresen alkalmaz-
ták a bőr öregedésének kezelésére valamint az esztétikai és 
dermatológiai problémák kezelésére. Ennek köszönhetően a mai 
napig töretlen a sikere az NCTF®135 szuperkoktéllal végzett 
polirevitalizációs kezeléseknek.

AZ NCTF®135 OLDAT ALKOTÓELEMEINEK RÉSZLETEI

HIALURONSAV
Érett bőrön, korrektív céllal. Szabad hialuronsav koncentráció. 
Tiszta, nem térhálósított hialuronsav. Hidroszkópos hatás nagy 
mennyiségű víz megkötésével. A hialuronsav nélkülözhetetlen 
eleme a dermis és az epidermisz viszkoelasztikus egyensúlyá-
nak.

12 FÉLE VITAMIN
Számos vitamin fontos funkcióval rendelkezik, amelyek releván-
sak a bőr öregedési folyamatában.
A C-vitamin (aszkorbinsav) fontos antioxidáns, amely felgyor-
sítja a DNS-szintézist és nélkülözhetetlen a kollagénszintézishez.
Az A-vitamin (retinol) egy másik fontos antioxidáns hatású 
vitamin, amely szabályozza az epidermisz regenerálódását és a 
melanocita aktivitást, és szabályozza az olajmirigyek aktivitását 
is. A C-vitaminnal együtt segíti a kollagén és más sejtközi 
mátrixkomponensek szintézisét.
Az E-vitamin (tokoferol) egy másik fontos összetevő, magas 
antioxidáns aktivitással. Ellenőrzi a bőr fiziológiai regenerálódá-
sát és a bőr károsodása esetén helyreállítási folyamatokat indít 
el.
Az Inozitol egy vitaminszerű anyag, amelyet a sejtek jelzőmole-
kulaként használnak, és hozzájárul a sejtes homeosztázis néhány 
fontos mutatójának, például az intracelluláris Ca 2+ koncentráci-
ójának szabályozásához, és a sejtmembrán kapacitásának 
fenntartásához.
A B-vitaminok számos sejtfunkció szabályozásában vesznek 
részt, alapvetően koenzimként működnek.
A B1-vitamin (tiamin) kulcsszerepet játszik a szénhidrátokból 
történő energiatermelésben, valamint a ribóz és dezoxiribóz 
glükózból történő előállításában, amelyeket a DNS és a ribonuk-
leinsav (RNS) szintéziséhez használnak.
A B2-vitamin (riboflavin) és származékai részt vesznek a 
szénhidrátokból és a zsírból származó energia szállításában, 
valamint támogatják a redox sejtek anyagcseréjét, valamint a 
B6 és B9 vitaminok aktiválódását.
A B3-vitamint (nikotinamid) két koenzimbe (NAD és NADP) 
építik be, amelyek kulcsfontosságú szerepet játszanak számos 
reakcióban, beleértve a szénhidrátokból, zsírokból és fehérjékből 
történő energiatermelést, valamint különféle molekulák, például 
zsírsavak bioszintézisében.

A B5-vitamin (pantoténsav) kulcsfontosságú része a CoA-mole-
kulának, és nélkülözhetetlen a szénhidrátokból, zsírokból és fehér-
jékből származó energia előállításában, valamint a különféle biomo-
lekulák szintézisében is.
A B6-vitamint (piridoxint) koenzimmé (PLP) alakítják, amely 
kulcsfontosságú az aminosavak sejtanyagcseréjében, beleértve a 
sejtmembránon át történő transzfert és az intracelluláris transzfor-
mációt.
A B7-vitamint (biotin) négy karboxiláz enzimben használják, 
amelyek részt vesznek a fehérje, zsír és szénhidrátok anyagcseré-
jének szabályozásában, és magas szeborreásellenes aktivitással is 
rendelkeznek.
A B9-vitamin (folsav) szükséges a sejtosztódáshoz, mivel képes 
átadni a DNS és az RNS szintézisében résztvevő egy szénatomot 
tartalmazó fragmenseket, és hozzájárul az aminosavak kölcsönös 
átalakulásához is.
B-12 vitamin.

24 FÉLE AMINOSAV
A sejtek ezeket a szerkezeti elemeket egyesítik, így polipeptidek-
ként is ismert fehérjéket hoznak létre. Ezek jelentik a dermális 
extracelluláris mátrixfehérjéket, főleg kollagének felépítéséhez 
szükséges releváns szubsztrátumokat: Alanine, Arginine, Asparagi-
ne, Aspartic Acid, Cystine, Glutamine, Glutamic Acid, Glycine, 
Histidine, Hydroxyproline, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, 
Ornithine, Phenylalanine, Proline, Serine, Taurine, Threonine, Tryp-
tophan, Tyrosine, Valine.

6 FÉLE ÁSVÁNYI ANYAG
Calcium Chloride, Potassium Chloride, Magnesium Sulfate, Sodium 
Acetate, Sodium Chloride, Sodium Dihydrogenophosphate

5 FÉLE NUKLEINSAV
Öt nukleozidra van szükség a DNS replikálásához a fibroblaszt 
hasadásához és az RNS előállításához a fehérjeszintézis folyamatá-
ban: Deoxyadenosine, Deoxycytidine, Deoxyguanosine, Deoxythy-
midine, Methylcytosine

6 FÉLE KOENZIM
A koenzimek biokémiai reakció-katalizátorok: TPP (Cocarboxyla-
se), CoA (Coenzyme A), FAD (Flavin adenine dinucleotide), NAD 
(Nicotinamide adenine dinucleotide), NADP (Nicotinamide adenine 
dinucleotide phosphate), UTP (Uridine triphosphate)

EGYÉB ANTIOXIDÁNSOK
A vitamin antioxidánsok mellett az NCTF®135 szuper vegyület 
Tripeptid Glutationt, a leghatékonyabb endogén antioxidánsok 
egyikét is tartalmazza. A glutation és a glutation-tartalmú enzimek 
semlegesítik a kontrollálatlan oxidációs folyamat eredményeként 
keletkező szabad gyököket és peroxid-vegyületeket. A legújabb 
orvosi kutatások eredménye szerint a sejtek korai öregedése és az 
apoptózis nagyon szorosan összefügg a glutation intracelluláris 
koncentrációjának csökkenésével, ezért annak megfelelő molekula 
méretű és koncentrációjú pótlása elsődleges feladat az anti-aging 
(öregedésgátló) kezelések során.



DERMAHEAL PTX PLATINUM HSR®
A DRAKULA KEZELÉSEK (PRP) NON-INVAZÍV BIOMIMETIKUS ALTERNATÍVÁJA
A biomimetikus peptidek és növekedési faktorok felszámolják annak szükségességét, hogy vért vegyenek tőlünk és a saját 
vérplazmánkból kivont növekedési faktorokat visszajuttatsák a bőrünkbe a növekedési faktorok hatásának fokozása érdekében. 
Korábban az esztétikai klinikákon ezt a kezelést hívták PRP vagy Drakula kezelésnek! A Dermaheal® PTX Platinum HSR skin 
booster kezelés növeli a páciens biztonságát és kényelmét, biztosítja, hogy a növekedési faktorok koncentrációja mindig azonos 
szintű legyen, növelve a kezelés hatékonyságát. A kezelésnek van egy nagyon kedvező mellékhatása: mégpedig az AZONNALI, 
ÁTMENETI BOTOX HATÁS ÉS A TELT HIDRATÁLTABB EGÉSZSÉGESEBB BŐRKÉP! A végleges eredmény a kúra végén (2-4 hét 
múlva) lesz tartósan látható. A kezelés sikeressége és eredményessége nagymértékben függ az életviteltől és a bőrállapottól és 
a megfelelő otthoni bőrápolás minőségétől.

sh-Pentapeptide-12 SP (CG-PTx): Forradalmian szabadal-
maztatott, myorelaxáns hatású biomimetikus peptid, amely 
gátolja a SNARE komplex képződését és az ebből következő 
acetil-kolin, neurotranszmitter felszabadulását. A mimikai 
ránctalanítás érdekében az izomrelaxáló mellett tartalmaz egy 
olyan hatóanyagot, mely újjáépíti a sérült rugalmas rostokat, 
ezáltal feltöltve a már kialakult ráncokat. Az sh-Pentapeptide-12 
SP (CG-PTx) a C típusú botulin toxin biomimetikus alternatívája, 
folyamatos alkalmazása mellett a “lárva arc” helyett egy termé-
szetesebb hatás érhető el, a ráncok halványodnak, csökkenti a 
tág pórusokat, a bőr rugalmasabbá és tömörebbé válik.

sh-Oligopeptide-2 (CG-IGF-1): Az IGF1 növekedési faktor 
öregedésgátló hatást fejt ki, köszönhetően a sejtnövekedés 
serkentésének. A megnövekedett kollagén és elasztin szint a 
szövet nagyobb rugalmasságában és az öregedési foltok csökke-
nésében mutatkozik meg. Ezenkívül a lipid katabolizmusra gyako-
rolt hatékony serkentése elősegíti a biológiai bőrfiatalítást.
Oligopeptide-24 (CG-EDP3): Kapszulázott biomimetikus 
peptid, amely stimulálja az EGF bőrszintézisét, elősegíti új bőrsej-
tek képződését, szabályozza az elasztin és a hialuronsav expresz-
szióját és növeli a fibroblasztok aktivitását. Ránctalanít és fesze-
ít azáltal, hogy aktívan új bőrsejteket generál. 
Oligopeptide-50 (CG-Glamerin): Bőrvilágosító és fehérítő, 
napvédő, öregedésgátló hatású. Kétrétegű, kapszulázott biomi-
metikus peptid, amely egyenletes bőrszínt biztosít, megakadá-
lyozza a fotóöregedést és az öregedő foltokat. Jelentősen gátolja 
a melanin szintézist a melanocita sejtvonalon.
Oligopeptide-72 (CG-Boostrin): Kétrétegű, kapszulázott 
biomimetikus peptid, amely segít új bőrsejtek aktív generálásával 
csökkenteni és megelőzni a ráncokat, ezáltal ránctalanító és 
bőrfeszesítő hatású. Erős hialuronidáz gátló, megakadályozza a 
hialuronsav idő előtti lebomlását és széttöredezését, biztosítja az 
egyenletes és természetes felszívódást.
Nonapeptide-18 (CG-Formade): Kétrétegű, kapszulázott 
biomimetikus peptid. Öregedésgátló, ránctalanító, pigmentelle-
nes és bőrfeszesítő. Új börsejtek létrehozásával csökkenti és 
megakadályozza a ráncok kialakulását azáltal, hogy gátolja az 
MMP2 funkcióját. Az MMP2 (mátrix metalloproteinase) lebontja 
az I-es típusú kollagént.
Hialuronsav 1% (10mg/ml): Mélyen hidratálja az epider-
miszt és a dermiszt.
További hatóanyagok: Sodium DNA, Glycerin, Glycine, Argini-
ne, Serine, Glutamic Acid, Aspartic Acid, Leucine, Alanine, Lysine, 
Tyrosine, Phenylalanine, Threonine, Proline, Valine, Isoleucine, 
Histidine, Methionine, Cysteine, Tocopherol, Panthenol, Retinol

sh-Polypeptide-1 (CG-bFGF): A fibroblaszt növekedési faktor 
csökkenti és megakadályozza a ráncokat és a finom vonalakat a 
sejtek regenerálódására kifejtett aktivitása miatt. Elősegíti a kolla-
gén és az elasztin szintézisét, javítja a bőr tónusát. (Biomimetikus 
peptidje a CG-Rejuline.)
sh-Polypeptide-2 (CG-TRX): Erős antioxidáns molekula, 
amely képes csökkenteni az öregedéssel és a környezeti káros 
hatásokkal kapcsolatos oxidatív stresszt, védi a bőrt. Csökkenti a 
szabad gyököket és gátolja az öregedő bőrsejteket. Az endogén 
fehérje, a tioredoxin, a szervezetből származik, hogy megvédje a 
sejtszerkezeteket az oxidatív stressztől. Láthatóan gyönyörű, 
egészséges arcszínt biztosít a bőr védekezésének megerősítésé-
vel. 
sh-Oligopeptide-1 (CG-EFG): Epidermális növekedési faktor, 
biológiailag a növekedési faktorok olyan sejtjel-molekulák, 
amelyek közvetlenül stimulálják az epidermális sejtek növekedé-
sét, szaporodását, gyógyulását és differenciálódását. Javítja a 
bőrminőséget és csökkenti a ráncokat.
Octapeptide-11 (CG-Seperin): A hialuronsav biológiai lebont-
hatóságának gátlása a hialuronidáz enzim által. Késlelteti a 
hialuronsav lebomlását. Bőrfeszesítésítő és simító hatású.
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DERMAHEAL HSR® SKIN BOOSTER
BIOREVITALIZÁCIÓ BIOMIMETIKUS PEPTIDEKKEL, MELY BEINDÍTJA A BIOLÓGIAI BŐRFIATALÍTÁST
A Dermaheal® HSR Skin Booster bőr revitalizáló terápia egy bőrfiatalító, ránctalanító és hidratáló megoldást kínál az öregedő, 
dehidratált bőr biológiai fiatalítására. A biomimetikus peptidek kedvezően befolyásolják a bőr egészségi állapotát: megvédik a 
sejteket a szabad gyököktől, megelőzik a bőr fénykárosodását és megakadályozzák a bőrrák kialakulását. A növekedési faktorok 
hozzájárulnak a sejtek regenerációjához, ami fontos, hogy az újgenerációs biomimetikus peptidek irányítottan, célzottan tudnak 
hatni azokra a területekre, ahol különösen szükségesek. Biotechnológiai eljárással a géntechnológia segítségével nanoméretű 
kapszulákba csomagolja a hatóanyagokat, így az értékes részecskék mélyen behatolnak a bőrbe, ahol közvetlen hatást gyakorol-
nak a fibroblasztokra. A végleges eredmény a kúra végén (2-4 hét múlva) lesz tartósan látható. A kezelés sikeressége és ered-
ményessége nagymértékben függ az életviteltől és a bőrállapottól és a megfelelő otthoni bőrápolás minőségétől.

5 FÉLE BIOMIMETIKUS PEPTID
Biomimetikus Peptidek komplexuma lehetővé teszi a bőr számára 
a finomabb, felszínes ráncok megelőzését, halványítását és a bőr 
vitalitás helyreállítását.
Acetyl decapeptid-3 (Rejuline): A fibroblaszt növekedési faktor 
biomimetikus peptid megfelelője. Új bőrsejtek aktív generálásával 
csökkenti és megakadályozza a ráncok kialakulását. Részt vesz a 
normális bőrnövekedésben, a gyógyulásban és a sebek helyreállí-
tásában. Erősíti a bőr rugalmasságát a kollagén és az elasztin 
szintézisének stimulálásával.
Decapeptide-4 (CG-IDP2): A kollagén és az elasztin szintézisé-
nek elősegítésével erősíti a bőr rugalmasságát, ránctalanító és 
bőrtömörítő hatású. Részt vesz a normális bőrnövekedésben, a 
gyógyulásban és a seb helyreállításában. Új bőrsejtek aktív gene-
rálásával csökkenti és megakadályozza a ráncok kialakulását.
Oligopeptide-24 (CG-EDP3): Csökkenti és megakadályozza a 
ráncok kialakulását azáltal, hogy aktívan új bőrsejteket generál. 
Ránctalanító, bőremelő és feszesítő hatású, fokozza a bőr tónusát, 
vitalitással és energiával látja el a bőrt. Az új bőrsejtek serkentésé-
vel minimalizálja a bőrön keletkező hegeket. Szabályozza a sejtek 
növekedését és migrációját, a sejtek túlélését és az extracelluláris 
mátrix expresszióját.
Tripeptide-6 (CG-CTP): Hidratálja a száraz bőrt és megtartja az 
optimális nedvesség egyensúlyt. Támogatja a bőr rugalmasságát a 
kollagén és az elasztin szintézisének előidézésével. Csökkenti és 
megakadályozza a ráncok kialakulását új bőrsejtek aktív generálá-
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sával.
Chopper tripeptid-1 (CG-Cooper peptid): Feszesítő, öregedés-
gátló és ránctalanító hatású, serkentik a bőrsejtek és a sebek 
gyógyulását és stimulálja az erek és az idegek növekedését, fokoz-
za a kollagén, az elasztin és a glikozaminoglikán szintézisét. A GHK 
peptid gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik. Helyreál-
lítja a sérült DNS-t, növeli a bFGF és VGF növekedési faktorok 
termelését. Képes helyreállítani az epidermális őssejteket és növeli 
a szövetek helyreállításának képességét. 

13 FÉLE VITAMIN
Aminobenzoic Acid (B10-vitamin), Biotin (B7-vitamin), Calcium 
Pantothenate (B5-vitamin), Cyanocobalamin (B12-vitamin), Folsav 
(B9-vitamin), Inozitol (B8-vitamin), Menadione (K-vitamin), Niaci-
namide (B3-vitamin), Pyridoxin (B6-vitamin), Retinol (A-vitamin), 
Riboflavin (B2-vitamin), Thiamine (B1-vitamin), Tocopherol (E-vi-
tamin)

24 FÉLE AMINOSAV
Alanine, Aminobutyric Acid, Arginine, Asparagine, Aspartic Acid, 
Cystine, Glutamic Acid, Glutamine, Glycine, Histidine, Hydroxypro-
line, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Omithine, Phenylala-
nine, Proline, Serine, Taurine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, 
Valine

5 FÉLE ÁSVÁNYI ANYAG
Calcium Chloride (Kálcium), Magnesium Sulfate (Magnézium), 
Potassium Chloride (Kálium), Sodium Chloride (Só), Sodium Phos-
phate (Nátrium)

4 FÉLE KOENZIM
TPP (Cocarboxylase), Coenzyme A(CoA), FAD (Disodium Flavine 
Adenine Dinucleotide), NAD (Nicotinamide Adenine Dinucleotide)

4 NUKLEINSAV
Adenosine Cyclic Phosphate, Cytosine, Guanosine, Thymine

2 REDUKÁLÓ SZER
Aszkorbinsav (C-vitamin), Glutathione

HIALURONSAV
1% (10mg/ml), mely hidratálja a dermiszt és az epidermiszt.



TEOXANE RHA® SKIN BOOSTER
BIOREVITALIZÁCIÓ 12,5% RUGALMAS HIALURONSAVVAL
TEOXANE LABORATORIES: A 2003-ban Genfben született TEOXANE Laboratories szakterülete az esztétikai orvoslás. A 
TEOXANE vezető szerepet tölt be a bőr töltőanyagok és a hialuronsav alapú injekciós kezelések piacán és új területet nyitott az 
orvosi esztétikában. Az esztétikai korrekciót meg kell előzni, és a bőr gondozásával és védelmével kell kiegészíteni, egy speciális 
napi szépségápolási rutin és utókezelés útján. Az exkluzív TEOXANE RHA® topical skin booster professzionális felhaszná-
lásra szánt csúcstechnológiás megoldás, amelyet biológiai bőrfiatalításra terveztek és drámaian javítja a bőr minőségét 
valamint orvos esztétikai eljárások után célzottan hidratálja, táplálja és védi a bőrt.

A TEOXANE RHA TOPICAL SKIN BOOSTER EGY NEM INVAZÍV 
MEGOLDÁS, AMELYNEK CÉLJA A BŐRMINŐSÉG JAVULÁS, A 
BIOLÓGIAI BŐRFIATALÍTÁS ÉS AZ ESZTÉTIKAI KEZELÉSEK 
(HIALURONSAVAS TÖLTÉSEK, BOTOX) EREDMÉNYEINEK 
AZONNALI JAVÍTÁSA ÉS MEGHOSSZABBÍTÁSA.

Az esztétikai orvoslás tapasztalatai és a kozmetika területén elért 
magas színvonalnak köszönhetően a Teoxane Laboratories új és 
hatékony bőrápolási megoldást vezetett be az esztétikai   piacra: az 
RHA® skin boostert, az első térhálósított alapú steril hialuron-
sav RHA®, amely erősíti és regenerálja a bőr gátját, megőrzi a 
hidratációt és elősegíti az arc, a nyak és a dekoltázs bőrének gyors 
helyreállítását, drasztikusan javítja a bőr minőséget, tökéletes 
biológiai bőrfiatalító.

Az RHA® skin booster forradalmasítja a kozmetikumok fogal-
mát: egy innovatív „hibrid” gél, amely 4 erősen koncentrált össze-
tevőn alapul, steril és tartósítószer mentes. A csúcstechnológiás 
megoldás professzionális használatra egy magasabb szintű bőrfia-
talítást tesz lehetővé. A klasszikus kozmetikai mezoterápiás anya-
goknál fejlettebb és tudományosan igazoltan hatékonyab, valódi 
biológiai bőrfiatalítás, orvos esztétikai minőségben.
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CDR - DERMO RESTRUCTURING COMPLEX
A dermisz anyagcseréjének elengedhetetlen kellékei, szabályozza 
a hidratációt, sejtvédelem és erős antioxidáns védelem. Stimulálja 
a koolagén termelést.
8 aminosav: Arginine, Isoleucine, Leucine, Valine, Glycine, Lysine, 
Threonine, Proline
3 antioxidáns: Glutathione, N-Acetyl-L-Cysteine, Alpha Lipoic 
Acid
2 ásványi anyag: Cink, Copper
B6-vitamin

12,5% RHA® RUGALMAS HIALURONSAV
Egy újgenerációs hidratáló réteg a bőrfelszínén, hogy
• megakadályozza a transzepidermális vízveszteséget
• hidratálja és feszesíti a bőrt
• fokozatosan felszabaduló hatóanyagokban gazdag mátrixként 
működik.

NOVHYAL® BIOTECH-G
• A glikozaminoglikánok prekurzora.
• Dermális - epidermális csomópont erősítő.



THESERA L
NON-INVAZÍV LIFTING KEZELÉS BŐRBE OLVADÓ, STIMULÁLÓ, KOLLAGÉN INDUKCIÓS SZÁLAKKAL
A high-tech biotechnológia és az orvos-esztétikai iparág rohamos, már-már sci-fibe illő, megállíthatatlan fejlődése lassan 
háttérbe szorítja a méregdrága, esztétikai gépi kezeléseket. A THESERA egy csúcskategóriás, forradalmi újjításairól és szuper 
hatékony kezeléseiről híres koreai, orvos-esztétikai vállalat. Innovatív termékei a legszigorúbb európai ellenőrzéseknek is meg-
feleltek és CPNP engedéllyel rendelkeznek. A THESERA lifting számos országban jelen van már, az USA ban, Ausztráliában, 
Dániában, Franciaországban, Angliában is nagy sikerrel alkalmazzák. A rendkívül költséges és fájdalmas valamint esetenként 
hosszú felépülési idővel járó PDO szálbehúzás tű és fájdalommentes, szelídebb alternatívája. Az orvos esztétikai kezelés meg-
emeli a bőrt és volument ad neki. A speciálisan ehhez az eljáráshoz kifejlesztett kétrétegű nanokapszulázott savak és az olvadó 
szálak stimulálják a bőr kollagén termelődését, ezáltal növekszik a bőr rugalmassága, így sokkal feszesebb és tömörebb lesz.

A KEZELÉS ELŐNYEI
Szelíd arcfiatalítás, biztonságos, nincs felépülési idő, nincsenek 
mellékhatásai, tű-és fájdalommentes, látványos eredmény már az 
első kezelést követően, fokozatos hatás a bőrbe olvadó szálaknak 
köszönhetően, 1 órás pihentető kezelés, egyedülálló technológia.

MILYEN EREDMÉNYT VÁRHATUNK A KEZELÉSTŐL?
• A legjobb eredmény kúrában érhető el, 3-4 alkalom.
• A THESERA L lifting kezelés az orvosi szálbehúzás, tűnélküli 
non-invazív alternatívája.

• Szelíd arcfiatalítás, mely a rendkívül népszerű skin booster, biore-
vitalizáló kezelésekhez hasonlóan beindítja a biológiai bőrfiatalí-
tást, amihez persze idő kell. Éppen ezért a kezelést kötelezően 
kúrában ajánlott felvenni, melynek végleges erdménye akár 2-4 
hónap múlva lesz látható.
• Lifting hatású kezelés, a megereszkedett bőr feszesebb lesz. A 
vonalaink határozottabbak, kontúrosabbak lesznek. A bőr tömörsé-
ge növekszik. Kisimulnak a finomabb ráncok, a jelentősebb ráncok 
mélysége pedig fokozatosan csökkenni fog.
• A kétrétegű nanokapszulázott savak és a bőrbe olvadó szálak 
stimulálják a bőr kollagén termelődését, ezáltal növekszik a bőr 
rugalmassága, sokkal feszesebb és tömörebb lesz. A pórusok 
összehúzódnak, a bőr sima, egyenletes felszínű, rugalmas.
• A bőrbe olvadó szálak stimuláló hatása fokozatos, a kezeléstől 
számított 4 héten át fejtik ki kollagén indukciós hatásukat.

A kezelés alapvető lényege, hogy a maximálisan tiszta, elhalt 
hámsejtektől mentes bőrt kezeljük, amelyen keresztül a hatóanya-
gok és maga a bőrbeolvadó szál maximálisan kifejtheti hatását. A 
kezelés tulajdonképpen a bőr saját kollagén termelődésének 
serkentését célozza meg. A kollagén gyakorlatilag az a „ragasztó-
anyag”, amely a testünket összetartja. A kollagén egy fehérje, ő 
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felel a bőrünk rugalmasságáért és feszességéért, karöltve az 
elasztinnal. Az egészséges bőr alapvető eleme. Ameddig fiatalok 
vagyunk a kollagént a szervezetünk maga állítja elő és tárolja is, 
ezért olyan szép hamvas, ráncmentes, rugalmas és feszes a fiatal 
bőr. A húszas éveink végén, a harmincas éveink elején ez a folya-
mat lelassul, fokozatosan, évről-évre egyre lassabb lesz, így a bőr 
elkezd veszíteni a feszességéből és rugalmasságából. Sajnos a 
káros külső környezeti tényezők – pl. az UV sugárzás, az egészség-
telen életmód, a helytelen táplálkozás, a dohányzás, a stressz csak 
ront a helyzeten és ellenünk dolgozik. Attól függően milyen mérték-
ben érintenek minket ezek a tényezők gyorsabb vagy lassabb iram-
ban, de mindenképpen egyre romlani fog a bőrünk állapota. Az 
antioxidáns hatású összetevők segítenek a sejtek védelmében, 
hogy azok normálisan, fiatalosan tudjanak működni, és minél 
lassabban öregedjenek. A vitaminok, ásványi anyagok, aminosa-
vak, biomimetikus peptidek mind-mind ugyanazt a célt szolgálják, 
táplálják a bőrt és segítenek abban, hogy a bőr sokáig tudjon 
egészségesen működni.
A kezelés során speciális szálakkal dolgozunk, amelyek egy külön 
erre a célra kifejlesztett szérumban oldódnak. A szérum bőrnyugta-
tó hatóanyagokban gazdag, így nyugtató hatással van a hámlasz-
tással előkezelt bőrre. Antioxidáns és bőrkondicionáló összetevői 
sejtszinten javítják a bőr állapotát. A szérum és a szálak keveréke 
zselé-szerű kollagénes keverékké alakul. A bőrre kenve kellemes 
érzetet ad. A szál a bőrbe szívódva feszesíti és emeli is a bőrt. Hatá-
sára látványosan rugalmasabb lesz a bőr és a ráncok láthatóan 
halványodnak. Fontos, hogy serkentsük a kollagén termelődését, 
hiszen ha ezt elérjük, a bőr azonnal feszeseb, rugalmasabb, a felszí-
ne simább, egészségesebb és ragyogóbb lesz.
MINÉL TÖBBET STIMULÁLJUK A KOLLAGÉN TERMELŐDÉST, 
ANNÁL LÁTVÁNYOSABB HATÁST ÉRHETÜNK EL. 



THESERA A+ DERMIS MTS PEELING
NANOKAPSZULÁZOTT ORVOS-KOZMETIKAI SAVAS HÁMLASZTÁS MINDEN BŐRPROBLÉMÁRA
A THESERA orvos-kozmetikai MTS savas peeling kezelésben több professzionális kabin kezelés hatékonysága egyesül, köszön-
hetően a legmodernebb biotechnológiai újításoknak. A dermisz hámlasztó program nagy szabadságot ad a szakembernek, mivel 
a kezelést teljesen a vendég igényeire, a bőrállapotra és a bőrproblémához és a kezelési célhoz lehet igazítani. A 45 perces gyors 
kezelés akár ebéd időben is igénybevehető, mivel a nanokapszulázott savak nagyon kíméletesek a bőrrel. Nem okoznak látvá-
nyos bőrpírt vagy irritációt, még a legérzékenyebb bőrű páciensek is igénybe vehetik. Alkalmas a hiperpigmentáció kezelésére, 
öregedésgátlásra, kollagén stimulálásra, nyugtatásra, aknés-, pattanásos-, problémás bőrre. Az újgenerációs orvosi savkomplex 
mellett a kapszulák még egy nagy dózisú antioxidáns koktélt is tartalmaznak. Az antioxidánsok megkötik a káros szabadgyökö-
ket és semlegesítik őket, így a sejtjeink tovább maradnak fiatalok. Az ily módon előkészített bőr sokkal hatékonyabban képes 
befogadni a kezelés további hatóanyagait, illetve a bőrbe olvadó szálakat. Az orvosi fokozatú mélyhámlasztás normál esetben 
púderszerű hámlást okoz, amely észrevehetetlenül történik, de előfordulhat érzékenyebb reakció is, így a kezelést követően 
lehet minimális hámlás, vagy száraz-bőr érzés.

ÚJGENERÁCIÓS NANOKAPSZULÁZOTT SAVAK
A TDN technológiával készült két rétegű nanokapszulák lehetővé 
teszik a savak stabil felszívódását. A TDN jelentése Transfer 
Double Nanosphere. Ez egy egyedülálló megoldás: a természetes 
összetevőket nano méretű dupla falú kapszulákba zárják, ezáltal 
azok sokkal stabilabbak, ellenállóbbak, könnyebben szabályozha-
tók és sokkal hatékonyabbak is. A szépségiparban korábban 
alkalmazott egyhéjú kapszulázási technika nem volt elég stabil, 
érzékenyek voltak a kapszulák például a hőre, a pH-ra, illetve az 
időre is, hamar szétbomlottak. Az új technika által háromféle 
kapszulát is be tudunk juttatni a bőr mélyebb rétegeibe: víz, olaj 
és sav anyagokat hordozó kapszulákat. A kapszulák annyira 
kicsik, hogy nagyon könnyen átjutnak a bőrön és a magjukba zárt 
hatóanyagok a biztonságos és ellenálló héjnak köszönhetően pont 
a megfelelő rétegben oldódnak majd ki. Így nem csak hatóanyag 
szinten hatékonyak, hanem megnyitják a bőr csatornáit a 
hatóanyagok befogadásához, ezáltal a hámlasztást követően 
alkalmazott orvos-esztétikai kezelések még optimálisabb 
eredménnyel fognak majd működni.
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SZEMÉLYRE SZABOTT HÁMLASZTÓ KOKTÉL
EPIDERMIS BALANCE FOAM: Hipoallergén gyengéd hámlasztó 
hab. 10% glikolsav tartalmú gyengéd hámlasztó hab, melyet a bőr 
legfelsőbb rétegének (epidermisz) hámlasztására terveztek. A 
természetes sejtmegújulási folyamat felgyorsulását idézzük elő, 
így a bőr megújul, a felszíne simább, puhább lesz, illetve vissza-
nyeri egészséges, rózsás színét. A termék gazdag magas antioxi-
dáns tartalmú bogyósgyümölcsök kivonatában. Az antioxidánsok 
segítenek felvenni a harcot a káros szabadgyökök ellen, ezért 
kiváló öregedést gátló összetevők. Káros szabadgyökök sajnos 
nagy számban képződnek a testünkben - így a bőrben is -, és 
oxidációs folyamatokat indítanak el, vagyis a sejtek öregedését. 
Az antioxidánsok megkötik a káros szabadgyököket és semlegesí-
tik őket, így a sejtjeink tovább maradnak fiatalok. Ez a bőrsejtek 
szintjén azt jelenti, hogy kevésbé öregszünk és az idő, illetve a 
káros környezeti hatások kevésbé hagynak nyomot rajtunk. Az 
Epidermis Balance Foam tehát többrétűen gondoskodik a bőrünk 
egészségéről és szépségéről. 
Aktív hatóanyagai: glikolsav (hámlasztó és kollagén termelődést 
serkentő),tejsav (hámlasztó és bőrsejt megújító), szalicilsav 
(antibakteriális, pórustisztító), antioxidáns és bőrkondícionáló 
gyümölcs kivonatok: (málna keton, goji bogyó kivonata, kékáfonya 
kivonat, acai bogyó kivonat, indiai köszméte (amla) kivonat, 
amerikai tőzegáfonya kivonat)

DERMIS BALANCE PEELENSER: Erős hámlasztó folyadék 
(pH2.5). Háromféle nanokapszulázott savat tartalmazó erős 
hámlasztó, amelyet a bőr dermisz rétegének hámlasztására 
terveztek. Nagy mennyiségben tartalmaz glikolsavat (22%), 
ebben a mennyiségben és molekula méretben már kollagén 
termelődés serkentő hatása is érvényesül a hámlasztó hatás 
mellett, amivel elérjük, hogy a bőr természetes megújulási 
folyamata felgyorsuljon. Tartalmaz továbbá tejsavat és szalicilsa-
vat.
A sav használatát követően a bőr egészségesen ragyogó, sima 
felszínű és puha tapintású lesz. A bőrszín élénk, egyenletes. A 
finomabb ráncok kisimulnak, a látványosabb ráncok mélysége 
pedig csökken. Az arc összességében kipihentebb, fiatalosabb, 



4% RETINOL SAVAS HÁMLASZTÁS
ORVOS-ESZTÉTIKAI SAVAS HÁMLASZTÁS MINDEN BŐRPROBLÉMÁRA
Bőrszerkezet javító kezelés, rövid helyreállítási idővel. A retinoidok (az A-vitamin szintetizált ekvivalensei) szabályozzák a sejt 
differenciálódást, a proliferáció és az intercelluláris kommunikáció folyamatának elősegítésével, a hámsejtek több fehérje- és 
kollagén rost hálózatot kezdenek el előállítani, a meglévő kollagént pedig lassabban bontják le. E két hatás eredménye, hogy a 
bőr kollagén-tartalma nő, ami a ráncok csökkenéséhez vezet. A retinol gyorsítja a bazális réteg sejtjeinek osztódását, ezzel 
serkenti a bőr felső rétegének megújulási folyamatát. Ennek eredménye az érezhetően simább és üdébb bőr. Amikor a retinoidok 
bejutnak egy sejtbe, kötést képeznek a nuklein szenzorokkal. Így, a sejt genom szakaszai aktiválódnak vagy lassulnak. A kezelés 
fő előnye a minimális bőrkárosodás, a rövid gyógyulási idő és a szövődmények alacsony valószínűsége. A retinolt intenzív hámlás 
és keratolízis céljából szalicilsavval társítják. A szalicilsav hozzájárul a jobb epidermális szerkezethez, javítja a bőr textúráját. 
Ennek használata a bőr állapotának lényeges javulását teszi lehetővé intervenciós fiatalító eljárások nélkül. A szalicilsavnak erős 
antiszeptikus hatása van, és egyértelmű tisztító tulajdonságai is vannak. Normalizálja a faggyúmirigyek működését és a pórusok 
összehúzódását eredményezi.

4% RETINOL - 2% SZALICILSAV - E-VITAMIN
A retinoidok (az A-vitamin szintetizált megfelelői) szabályozzák a 
differenciálódás, a proliferáció és a sejtek közötti kommunikáció 
folyamatait. Amikor a retinoidok bejutnak a sejtbe, kötést hoznak 
létre az érzékelőkkel, így a sejt genom egyes szakaszai aktiválód-
nak vagy lelassulnak. Mivel a retinoidok fő hatása a sejtekre 
nukleáris receptorokon keresztül és specifikus molekuláris 
aktivációs mechanizmusokon keresztül keletkezik, ezek ugyanab-
ba a kategóriába sorolhatók, mint a pajzsmirigy és a szteroid 
hormonok. Ennek a kezelésnek a fő előnye a minimális bőrkároso-
dás, a rövid gyógyulási időszak és a szövődmények alacsony 
valószínűsége.

A RETINOLOS HÁMLASZTÁS INDIKÁCIÓI: 
• A kollagén termelés hiánya. 
• A bőr természetes nedvesség egyensúlyának felborulása. 
• Erős, mimikai ráncok.
• A bőr rugalmasságának és erejének elvesztése. 
• Bőrfehérítés. A napsugárzás okozta túlzott pigmentáció. 
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• A bőr idő előtti, korai öregedése és fénykárosodása. 
• Pattanásos, aknés bőrkép. Hiperpigmentáció. Hyperkeratosis.

ALKALMAZÁSA:
A 4%-os retinol savas hámlasztást egy évben egyszer maximum 
kétszer (két kezelés közötti időszak 30 nap). Az eredmény aktív 
hámlás, ami sejt szinten epidermisz megújulásához vezet. A 
dermis extracelluláris mátrixának minősége is jelentősen javul.
A retinoidok hatása a bőrre a peeling eljárás során 
nem vezet bőrkárosodáshoz, élő sejtek pusztulásához 
és fehérje koagulációjához. 

A RETINOL HÁMLASZTÁS EREDMÉNYEI, MIVEL HATÁSSAL 
VANNAK AZ EPIDERMISZRE, A KÖVETKEZŐK:
• A bazális keratinociták mitotikus aktivitásának növekedése.
• A keratinizáció, a differenciálódás és a melanogenezis normali-
zálása.
• Az epidermális lipidszintézis aktiválása és stimulálása, valamint 
a dermis extracelluláris mátrixának összetevői.
• Az atipikus sejtek csökkenése.
• A hámlasztás lassítja a bőr öregedési folyamatait, javítja a bőr 
textúráját és átalakítja a kontúrját, és kifejezett fiatalító és 
fehérítő hatást ér el. Erős antioxidáns hatása is van.
• Javítja a bőr textúráját és szerkezetét, és emelő hatást biztosít.
• A szövettani vizsgálatok kimutatták, hogy a retinsav-peeling 
hatása 4-6 hónapig tart.

HÁMLASZTÁS UTÁNI ÁPOLÁS:
Amikor a retinol savas hámlasztás befejeződik, megkezdődik a 
helyreállítási időszak, amely speciális bőrápolási rendszert 
igényel. Professzionális orvos-esztétikai bőrápoló készítmények 
használata kötelező, mint például az Ice Repair vagy  a Caviar 
Repair éjszakai helyreállító készítmények. A kezelés befejezése 
után két héten belül tilos retinolt és AHA-t tartalmazó kozmetikai 
termékek használata. Más kozmetikai eljárások és vegyszereket 
alkalmazó eljárások, például hajfestés vagy hajhosszabbítás nem 
ajánlott. Az esetleges duzzanatokat, irritációkat és fájdalmakat 
gyulladáscsökkentő és regeneráló szerekkel kell kezelni.


