
MESOTERIC – KLASYCZNA MEZOTERAPIA 
W NOWOCZESNEJ ODSŁONIE

NEW



Nowa, hiszpańska marka produktów do mezoterapii Mesoteric to grupa nowoczesnych i 
niezawodnych preparatów, opracowana przez doświadczonych specjalistów ze znanego laboratorium 
Laboratorio Expertisse Internacional SL, które dają najlepsze i kompleksowe rozwiązania na różne 
problemy estetyczne pacjentów.

Dzięki prawie 40 letniemu doświadczeniu i przy współpracy z  hiszpańskimi naukowcami zebraliśmy i 
opracowaliśmy nowe produkty , które łączą klasyczną mezoterapię i najnowsze osiągnięcia  z 
dziedziny farmakologii. Mesoteric tworzy linię wysokiej jakości produktów, które dają optymalne 
rezultaty. Wszystkie dostępne koktajle i monopreparaty  to wysokiej jakości produkty , oparte na 
sprawdzonych i wyselekcjonowanych składnikach, wybranych przez lekarzy i kosmetologów z 
różnych krajów. 

Preparaty zawierają wysokie stężenia składników aktywnych i specjalnie opracowane receptury , które 
pozwalają uzyskać właściwy efekt zabiegu i zapewniają bezpieczeństwo ich stosowania. Widoczne 
rezultaty stosowania produktów i ich wpływ na skórę zostały udowodnione w naszym laboratorium i 
potwierdzone licznymi badaniami klinicznymi.

Marka Mesoteric  to nie tylko nowa jakość preparatów na rynku,  to nowy kierunek działania mezoterapii i 
nowe techniki pracy.

Należy podkreślić, że dzięki nowym produktom Mesoteric, w połączeniu z kombinacją zabiegów z zakresu 
medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, medycyny anti-age, itd. i zastosowanie nowej techniki pracy 
pozwala na uzyskanie najlepszych efektów korekty estetycznych problemów skóry

Mesoteric – klasyczna mezoterapia w nowoczesnej 
odsłonie 

MESOTERIC TO –

● 12 SKUTECZNYCH MONOPREPARATÓW I KOKTAJLI 

● OPTYMALNA KOMPOZYCJA ŁĄCZĄCA SKŁADNIKI KLASYCZNE I NAJNOWSZE 

OSIĄGNIĘCIA FARMAKOLOGII

● PROGRAM TRENINGOWY DLA SPECJALISTÓW



Mesoteric TURGOR
Opis: Mieszanina składników 
aktywnych , która stymuluje 
produkcję kolagenu w skórze i 
hamuje degradację włókien 
kolagenowych . Ujędrnia , wygładza i 
zmniejsza zmarszczki spowodowane 
utratą jędrności  i elastyczności 
skóry.  Wskazania: Oznaki starzenie 
się, fotostarzenie, skóra zwiotczała, 
rozstępy.
Składniki aktywne: DMAE 0,5%, SH- 
Oligopeptide- 2 0,005%, glukonian 
cynku 0,02%, kwas liponowy 0,02%, 
0,01% ATP.

Mesoteric ANTIOXIDATION
Opis: Neutralizuje procesy 
powstawania wolnych rodników. 
Zapobiega uszkodzeniom 
spowodowanym stresem 
oksydacyjnym , który niszczy i 
spowalnia naturalne procesy 
regeneracji skóry. Chroni przed 
negatywnym wpływem 
promieniowania UV. 
Wskazania: oznaki starzenia się, 
fotostarzenie, skóra ziemista, 
odwodniona, brak elastyczności 
i jędrności skóry
Składniki aktywne: Ubichinon
0,5%, nikotynamid 0,01%, kwas 
ferulowy
0,25%, sodowy siarczan 
chondroityny
0,1%, DNA sodu 0,2%.,

Mesoteric CELLULITE
Opis: Połączenie substancji 
aktywnych skutecznych w leczeniu 
hydrolipodystrofii, poprawiają 
metabolizm tłuszczów i zwiększają 
produkcję energię.  Przyspiesza 
proces przemiany  cAMP do 
wolnych kwasów tłuszczowych. 
Wskazania: miejscowe otłuszczenie, 
hydrolipodystrofia, zastoje 
limfatyczne.
Składniki aktywne: L-karnityna
10% żeń-szeń 0,2%, biotyna 0,1%
kofeina 1%, glukonian magnezy 
0,2%0,2%.

Mesoteric CYNARA DRAIN
Opis: Zwiększa syntezę koenzymów 
odpowiedzialnych za procesy 
anaboliczne, które są odpowiedzialne 
za zmniejszanie tkanki tłuszczowej.  
Stymuluje odprowadzanie limfy, 
zmniejsza gromadzenie płynów i  tym 
samym zapobiega powstawaniu 
obrzęków.
Wskazania: miejscowe otłuszczenie, 
hydrolipodystrofia
Składniki aktywne: Ekstrakt z liści  
karczocha zwyczajnego 0,5%, Bluszcz 
pospolity 1%,
Ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej  0,5%, 
Morszczyn
pęcherzykowaty 1%, Kumaryna 0,5%.

Mesoteric REVITAL
Opis: Pobudza procesy odnowy 
skóry, odmładza, nawilża i odzyskuje 
utraconą objętość tkanek. Redukuje i 
wygładza bruzdy i zmarszczki 
mimiczne. Wzmacnia aktywność 
fibroblastów. 
Wskazania: głębokie zmarszczki, 
zmarszczki mimiczne, oznaki 
starzenie się, skóra sucha
Składniki aktywne: hialuronian 
sodu0,5%, kwasu pantotenowego 
1%,
glukonian cynku 0,1%, 0,2% glicerol,
Sh-polipeptide-9 0001%.

Mesoteric LIPO
Mesoteric LIPO
Opis:  Wpływa na usuwanie tłuszczu 
z adipocytów poprzez zwiększenie 
przepuszczalności błony 
komórkowej. Emulguje tłuszcz i 
przyspiesza jego usuwanie poprzez 
wytworzenie emulsji typu O/W w 
tkance podskórnej.
Wskazania: hydrolipodystofia, 
miejscowe otłuszczenie.
Składniki aktywne:
Fosfatydylocholina 5%, 
dezoksycholan sodu 2,5%.

Mesoteric RESTORE GF

Mesoteric  Mesokoktajle

Opis: Połączenie  składników 
aktywnych, które stymuluje procesy 
regeneracji i odnowy skóry. 
Aktywuje procesy tworzenia włókien 
elastyny i kolagenu, które nadają 
skórze elastyczność i jędrność. 
Wskazania: oznaki starzenia się 
i fotostarzenie, brak elastyczności 
i jędrności skóry, cera sucha, 
rozstępy, blizny, trądzik, 
przebarwienia, łysienie, nużyca.
Składniki aktywne: kwas 
askorbinowy
1%, N-acetylo-cysteiny 0,25%, 
tiamina,
0,003%, tauryna 6,25 mg / ml NAD
0,02%, peptydy miedzi 0,5%.



Mesoteric SILICIUM
Opis: Krzem organiczny stabilizuje 
struktury matrixa skóry poprzez 
stymulację metabolizmu fibroblastów. 
Reguluje prawidłowe ułożenie 
włókien kolagenowych i 
elastynowych. Zapobiega starzeniu 
się skóry
i poprawia procesy jej regeneracji. 
Uczestniczy w lipolizie.
Wskazania: oznaki starzenia się 
skóry, brak napięcia i jędrności skóry, 
hydrolipodystrofia, miejscowe 
otłuszczenie.
Składniki aktywne: Mannuronian 
metylosilanolu%.

Mesoteric CARNITINE
Opis: L-karnityna bierze udział w 
metabolizmie kwasów 
tłuszczowych. Jest to fizjologiczny 
„ przekaźnik” kwasów tłuszczowych 
do mitochondrium, gdzie jest 
utleniany i wykorzystany jako 
energia. Dzięki zdolności do 
metabolizowania tłuszczu jest 
polecany w leczeniu 
hydrolipodystrofi.  Powoduje 
wzrost lipozy poprzez zwiększenie 
cAMP.
Wskazania: miejscowe 
otłuszczenie, hydrolipodystrofia.
Składniki aktywne: karnityna 1%

Mesoteric CAFFEINE
Opis: Bloker adrenergiczny, powoduje 
stymulację cyklazy adenylanowej, 
kinazy białkowej i
rozkład triglicerydów do wolnych 
kwasów tłuszczowych  i glicerolu,  
zwiększa proces lipolizy.
Wskazania: miejscowe otłuszczenie, 
cellulit.
Składniki aktywne: Kofeina 5%

Mesoteric MELILOTO
Opis: Środek pomocniczy w leczeniu 
lipodystrofii, pomaga usunąć lipidy 
poprzez ich rozkład do wolnych 
kwasów tłuszczowe i glicerolu.  
Poprawia usuwanie limfy i pobudza 
krążenie. Zmniejsza 
przepuszczalność naczyń 
kapilarnych, redukuje powstawanie 
obrzęków.
Wskazania: cellulit, niewydolność 
limfatyczna, rozstępy. 
Składniki aktywne: nostrzyk żółty 1%.

Mesoteric VITAMIN C
Opis: Silny przeciwutleniacz, poprawia 
elastyczność skóry, nadaje jej zdrowy i 
młody wygląd. Zmniejsza objawy 
starzenia się  skóry i chroni  ją przed 
tworzeniem przebarwień. Neutralizuje 
powstawanie wolnych rodników, wraz 
z witaminą E zapobiega przed 
negatywnym wpływem stresu 
oksydacyjnego i przebarwieniami. 
Wskazania: brak elastyczności i 
jędrności skóry, oznaki starzenia się, 
przebarwienia, rozstępy
Składniki aktywne: kwas askorbinowy 
5%

Wyłączny dystrybutor:
Top Cosmetics Sp. z o.o. 
ul. Rolna 179/2, 02-729 Warszawa
Tel. 22 853 45 55, kom. 660220929
www.topcosmetics.pl

Mesoteric Monopreparaty
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Produkty Mesoteric Cellulit Lipoliza Blizny,
rostępy

Brak 
elastyczności 

i jędrności 
skóry

Oznaki 
starzenia 

się

Biorewit-
alizacja Lifting

Przebar
wienia

Trądzik
Zmarszczki 
mimiczne Łysienie
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DZAIAŁNIE PRODUKTU

Działanie podstawowe Działanie dodatkowe




