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DEEP CLEANSER

Čistící mléko s kyselinou hyaluronovou pro hloubkové 
čištění a odstranění make-upu

Vyčištění pokožky obličeje patří mezi základní péči 
o pleť. DEEP CLEANSER  je na bázi tající mikro-emulze. 
Odstraňuje z pleti make-up a veškeré nečistoty, aniž by 
narušoval přirozené pH pleti.

Vlastnosti:
ź intenzivně zvlhčuje a zanechává pleť hedvábně 

jemnou
ź odstraňuje diskomfort podrážděné a citlivé pleti
ź má příjemnou texturu, která vyhovuje všem typům 

pleti
ź Hydratační mléko pomáhá předcházet vysoušení 

pokožky, dodává pleti rychlou a dlouhotrvající 
hydrataci, navíc obnovuje ochrannou kožní bariéru.

Použití: Mléko nanášejte ráno a večer rukou či vatovým 
tampónkem na obličej, krk a dekolt, jemně vetřete a 
opláchněte vodou

Objem: 250 ml

  Kód: 2101                C     Cena: 590,- Kč / 23,60 €            
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ESSENTIAL LOTION

Hydratační tonikum s kyselinou hyaluronovou

Hydratační tonikum Essential lotion je na bázi kyseliny 
hyaluronové pro domácí péči o obličej, vlasy a tělo. 
Obnovuje zdravý a zářivý vzhled pokožky. Hydratuje a 
tonizuje. Prevence prvních vrásek.

Použití: Naneste na obličej, krk a dekolt po čisticích 
prostředcích a poté naneste krém.

Objem: 250 ml

  Kód: 2102                                    Cena: 590,- Kč / 23,60 €

     
        

  



4

VIT. C MICRO-WATER

2 v 1 Micelární voda a tonikum se silným anti- age 
účinkem. ET-vitamin C.

Ultra-osvěžující a zvlhčující micelární voda s tonikem pro 
čištění a tonizaci pleti v jednom kroku. Et-vitamin C je 
multifunkční derivát vitaminu C s vynikajícím bělicím a 
antioxidačním účinkem, zvyšuje tvorbu kolagenu. Jeho 
stabilita je lepší než u jiných derivátů kyseliny askorbové. 
To vykazuje silný inhibiční účinek na melanogenezi, 
redukuje tmavé  a stařecké skvrny, bojuje proti foto-
stárnuti pomocí interferenci se zánětlivými cytokiny a 
reverzní  produkci ROS, aby se dosáhlo účelu 
vychytávání volných radikálů. Vyhovuje všem typům 
pleti a funguje v synergii s jinými produkty. Neobsahuje 
alkohol.

Vlastnosti:
ź Vůně cejlonského čaje a citronů
ź Tonikum s vysokou schopností vázat vodu, zvyšuje 

vlhkost pokožky
ź dokonalé dokončuje čištěni pleti a zvyšuje pronikání 

do hloubky krémů a sér

Použití: Naneste na obličej, krk pro odstaranění make-
upu a nečistot. Poté naneste krém.

Objem: 250 ml

  Kód: 2103                                   Cena: 690,- Kč /  27,60 €

     
        

Novinka
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MICRO-OIL CLEANSER

Nová generace čisticího prostředku, která je něco mezi 
micelární vodou a olejovým čisticím prostředkem.

Kombinuje obě výhody pro účinné čištění bez pocitu 
mastné pokožky díky čištícím olejům. Dvoukontinuální 
systém, který rozpouští lipolní i a hydrolní znečištění. 
Technologický trend přímo z Japonska. V současnosti je 
to pravděpodobně nejrychlejší  a nejefektivnější  čistící 
prostředek, který lze použít na všechny typy pleti. 
Mikroolej se  velmi snadno oplachuje a nezanechává 
stopy.

Vlastnosti:
ź Vůně Mandarinkového éterického oleje
ź Příjemná textura, která vyhovuje všem typům pleti
ź dokonalé čistí pleť

Použití: Naneste na obličej, krk, oči a rty, a krouživými 
pohyby odstraňte všechen make-up. Poté opláchněte 
vodou. Čisticí prostředek lze také použít ve sprše nebo 
ve vaně. 

Objem: 250 ml

                        Kód: 2104              Cena: 990,- Kč / 39,60 €

Novinka
od 8/2021
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HYALURONIC PEEL

Celoroční chemický a enzymatický peeling 

Hyaluronový peeling kombinuje glukonolakton, enzymy 
a kyselinu hyaluronovou pro synergickou exfoliaci s 
pomalým usycháním. Polyhydroxykyseliny mají značnou 
molekulovou hmotnost a sestávají z relativně velkých 
molekul. Výsledkem je, že postupně pronikají pokožkou 
vrstvu po vrstvě. Mrtvé kožní buňky jsou jemně 
odstraněny bez podráždění pleti.

Vlastnosti:
ź hloubkově čistí pleť a odstraňuje odumřelé kožní buňky
ź již po 4 týdnech používání obnovuje plet'
ź projasňuje pleť a zesvětluje pigmentové skvrny
ź zpevňuje pleť a vyhlazuje vrásky
ź stahuje póry a působí proti nedokonalostem pleti
ź hydratuje pleť a zanechává ji hladkou a vláčnou

Použití:  Štětcem aplikujte tenkou vrstvu peelingu na 
důkladně čistou pokožku. Vyhnout se oblasti očí! 
Vyčkejte 3-6 minut, důkladně opláchněte vodou a 
osušte. Aplikujte hydratační krém HYALRONIC DROPS, 
nebo regenerační krém MESO REPAIR CREAM.
Používejte 1-2 krát týdně (večer).

Objem: 250 ml

  Kód: 2105                                  Cena: 1390,- Kč / 55,60 €
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EYE SORBET

Ultra-osvěžující oční krém s účinnými látkami odvozenými 
z estetické medicíny. Efektivně a rychle vymaže vrásky.

Eye sorbet je složen z účinných látek ve velmi vysoké 
koncentraci (zasíťované kyseliny hyaluronové a 5ti 
peptidů (sh-Oligopeptide-1, sh-Ologopeptide-2, sh Polipeptide-1, 

sh-Polipeptide-9, sh-Polipeptide-11), kyseliny listové a acetyl 
glutaminu, které se používají v mezoterapii. Krém  
proniká hluboko do pleti, kde účinně korigují známky 
stárnutí. Vrásky se snižují až na 38% a hydratace pleti se 
zvyšuje o 50% za 2 týdny.

Vlastnosti:
ź důkladně vyživuje a hydratuje pleť
ź dodává pleti zářivý vzhled
ź zpevňuje pleť a zanechává ji pružnou
ź redukuje otoky a tmavé kruhy pod očima
ź vyhlazuje vrásky a drobné linky
ź zajišťuje pleti intenzivní hydrataci

Použití: Ráno a večer naneste krém kolem kontur očí 
lehkým poklepáváním, dokud se plně nevstřebá.
Před použitím doporučujeme důkladně očistit pleť 
čistícím mlékem DEEP CLEANSER.

Objem: 30 ml

  Kód: 2301                                 Cena: 1 190,- Kč / 47,60 €



MESO SHIELD 50

Denní ochranný krém MESO SHIELD 50 chrání před 
vlivem slunečního záření, znečištěnému ovzduší.

Vlastnosti:
ź poskytuje pleti ochranu před UV zářením
ź ochrana před znečištěním a negativními vnějšími vlivy
ź pohodlný airless systém
ź neštípe v očích a vyhovuje i té nejcitlivější pokožce
ź dodává pleti intenzivní hydrataci a zanechává pleť 

jemnou
ź zabraňuje předčasnému stárnutí pleti
ź udržuje zdravý a krásný stav pleti (nekomedogenní)
ź má velmi lehkou texturu a na pleti je neviditelný
ź vytváří perfektní podklad pod make-up

Použití:  Nanášejte v dostatečném množství na obličej, 
krk a dekolt a rovnoměrně rozetřete.

Objem: 30 ml

  Kód: 2302                                 Cena: 1 090,- Kč / 43,60 €
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HA DEEP FILLER

Vyplňující sérum HA DEEP FILLER s účinnými látkami 
odvozenými z estetické medicíny. Obsahuje kombinaci 
aktivních látek pro korekci vrásek (zesíťovaná kyselina 

hyaluronová).

Ultra-osvěžující ller-výplň vrásek HA DEEP FILLER 
neinvazivním způsobem rychle a dlouhodobě vyplňuje 
vrásky. Revoluční přípravek zajišťuje okamžitý i 
dlouhodobý účinek pro krásnou pleť. 
Překvapivá textura, která v minutě vymaže vrásky!

Vlastnosti:
ź okamžitě redukuje vrásky
ź dlouhodobě vyhlazuje pleť
ź nejlepší báze pod make-up
ź napomáhá pleti dosáhnout hydratace
ź zanechává pleť vyživenou a jemnou

Použití: Sérum-ller aplikujte na odlíčený obličej. Sérum, 
cca velikost desetníku, naneste po kapkách přímo do 
vrásek a kruhovými pohyby, směrem nahoru, vmasírujte 
do pleti.

Objem: 30 ml

  Kód: 2303                                 Cena: 1 390,- Kč / 55,60 €



RETINOL 1.0

Intenzivní korekce vrásek, změn souvisejících s věkem, 
korekce akné a postakné

Retinol pomáhá kožním buňkám normálně pracovat a 
bojovat proti vráskám, akné a suchosti. Epidermis (horní 
vrstva kůže) se skládá z několika vrstev buněk, které musí 
být neustále obnovovány. Normální obnovovací cyklus 
trvá 28 dní. U dospělého člověka se tento proces 
zpomaluje. Retinol pomáhá urychlit proces obnovy 
buněk a přiblížit ho fyziologické normě.

Použití:  Před použitím séra pleť vyčistěte.  Osušte ji 
ubrouskem. Poté naneste malé množství séra s retinolem 
a vmasírujte do pokožky. Vyhněte se okolí očí. Aplikujte na 
noc a po dobu 2-3 dnů sledujte reakci pokožky. Pokud 
nedojde k žádné reakci, aplikujte sérum znovu na noc a 
počkejte další dva dny. Postupně přecházejte na 
každodenní používání. Denní aplikace by neměla trvat 
déle než 15 dní. Pak udělejte pauzu nebo střídejte sérum s 
regeneračním krémem. Pokud se objeví zvětšené 
zarudnutí, otoky a silné odlupování pokožky, přestaňte na 
několik dní sérum používat. Ale nepřestávejte používat 
sérum úplně!

Upozornění: Retinol nesmí používat těhotné ženy, a 
také by neměly otěhotnět ještě půl roku po skončení 
užívání.

Objem: 30 ml

  Kód: 2305                                 Cena: 1 320,- Kč / 52,80 €
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Novinka

VITAMIN C 5.0

Vysoce koncentrované sérum se stabilní formou vitaminu C

Toto exkluzivní sérum zabraňuje a odstraňuje známky 
fotostárnutí a poškození buněk volnými radikály. Forma 
tohoto séra voda v oleji přispívá k optimální stabilitě emulze 
a zajišťuje hladkou a sametovou pleť. Sérum má velmi 
jasný a třpytivý vzhled díky použité technologii tenké 
emulze. Inovace tohoto produktu je založena na nově 
použité formě vitaminu C, která má stabilní složení. 
Výsledkem je velmi jemné sérum, které osvěží při aplikaci a 
snadno se vstřebává do pokožky. Po pár dnech při aplikaci 
se tón pleti stává rovnoměrným a jasným. Vůně je založena 
na přírodním pomerančovém esenciálním oleji. 

Použití: Před aplikací séra důkladně očistěte pokožku. 
Vezměte si produkt o velikosti desetníku a  aplikujte na tvář. 
Kruhovým pohybem roztírejte sérum po obličeji. Vyhněte 
se konturám očí.

Upozornění: Toto koncentrované sérum by mělo být 
používáno večer 2-3krát týdně po dobu 10-15 dní. Pokud je 
pleť citlivá a objeví se známky odlupování, přerušte léčbu 
na několik dní.

Vždy kombinujte sérum s krémem Meso Shield (spf 50) po 
celý den!

Objem: 30 ml

  Kód: 2304                                    Cena: 1 560,- Kč / 62,40 €



MESO LIFT CREAM

Silný liftingový noční krém pro každodenní použití

Aktivní výživný liftingový krém proti hlubokým vráskám s účinnými látkami získanými z 
estetické medicíny pro kompletní anti-aging efekt. Působí na buněčné úrovni v hlubokých 
vrstvách kůže, kde aktivuje omlazující mechanismy. Kombinace obnovujících látek přináší 
rovnoměrnější barvu pleti a mladistvější vzhled. Noční krém je určen pro obnovu kolagenu 
a je vhodný pro ženy se zralou pletí. Obsažené složky pronikají do hlubokých vrstev pokožky, 
kde pomáhají udržet hydrataci. MESO LIFT CREAM je bohatý na vyživující a revitalizační 
látky, jako 5 peptidů (sh-Oligopeptide-1, sh-Ologopeptide-2, sh Polipeptide-1, sh-
Polipeptide-9, sh-Polipeptide-11), bacillus fermenty, fytoestrogeny, kyselina listová, která 
aktivuje biosyntézu kolagenu a zvyšuje hladinu draslíku v buňkách zlepšujících buněčnou 
retenci vody.
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Vlastnosti:
ź omlazuje a obnovuje pleť
ź redukuje vrásky a předchází jejich 

vzniku
ź zpevňuje a regeneruje pokožku
ź aktivně působí proti projevům 

stárnutí pleti
ź vypíná a pozvedá kontury obličeje

Použití:  krém aplikujte na odlíčený 
obličej, krk a dekolt a krouživými 
pohyby, směrem nahoru, vmasírujte 
do pokožky. Nenanášejte noční krém 
na oční víčka.

Objem: 50 ml

  Kód: 2352 

                       Cena: 1 890,- Kč / 75,60 €



MESO REPAIR CREAM

Zklidňující krém pro regeneraci a obnovu pokožky

Zklidňující krém pro regeneraci a obnovu pokožky s účinnými látkami odvozenými z 
estetické medicíny pro kompletní anti-aging efekt. Vyživuje,  revitalizuje,  účinně 
zpomaluje proces stárnutí pleti a zanechává ji pevnější, zářivější a hladší. Obsahuje 5 
peptidů a kyselinu listovou, které zvyšují biosyntézu kolagenu. Peptidy (sh-Oligopeptide 2, 
sh-Polypeptide 1, sh-Oligopeptide 1, sh-Polypeptide 9, sh-Polypeptide 11) stimulují 
produkci mimobuněčné matrix (matrikinů) přenášejících signály broblastům, které 
začínají produkovat nové složky matrix, aby nahradily ty zničené.

Vrásky se redukují až o 38% a hydratace pokožky se zvyšuje až o 50% během dvou týdnu.

Vlastnosti:
ź omlazuje a obnovuje pleť
ź vyhlazuje a redukuje vrásky
ź zpevňuje a regeneruje pokožku

Použití:  krém aplikujte na odlíčený 
obličej, krk a dekolt a kruhovými 
pohyby, směrem nahoru, vmasírujte 
do pokožky. Neaplikujte noční krém 
na oční víčka.

Objem: 50 ml

  Kód: 2353        

                       Cena: 1 390,- Kč / 55,60 € 
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HYALURONIC DROPS 

Hydratační krém proti vráskám pro všechny typy pleti

Ihned po nanesení pleť hydratuje a osvěžuje. Během noci jí dodává pevnost a pružnost. 
HYALURONIC DROPS obsahuje kyselinu hyaluronovou s velmi nízkou molekulovou 
hmotností a poskytuje extrémní hydrataci. Po probuzení bude vaše pleť hydratovaná, 
vrásky budou eliminovány a pleť bude rozjasněná.
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Vlastnosti:
ź osvěžuje
ź aktivně hydratuje
ź dodává pevnost a pružnost
ź obnovuje hutnost pleti
ź vyplňuje a vyhlazuje vrásky
ź chrání pleť před předčasným 

stárnutím

Použití:  Krém aplikujte na odlíčený 
obličej, krk a dekolt. Neaplikujte na 
oční víčka.

Objem: 50 ml

  Kód: 2354

                       Cena: 1 260,- Kč / 50,40 €



RADIANCE CREAM

Lehký osvěžující gelový krém intenzivně koriguje pigmentaci a tón pleti

Osvěžující krém s účinnými látkami odvozenými z estetické medicíny.
Jemný gelový krém obsahuje niacinamid v synergii s hexylrezorcinolem a doporučuje se 
pro korekci stařeckých skvrn, pigmentace a zlepšení tónu pleti. Složení krému poskytuje 
výjimečné pohodlí před a po aplikaci a zanechává pocit lehké a hedvábné pleti. 
Obsahuje transdermální složku, která zvyšuje průnik účinných látek hluboko do pokožky. 
Podporuje syntézu bílkovin, která zlepšuje metabolismus buněk a celkové zdraví pleti. 
Bojuje proti změnám souvisejícím s věkem, je silným antioxidantem a zvyšuje ochranu před 
modrým světlem. Dokonale rozjasní (vybělí) pokožku a chrání ji před ultraalovým zářením.

Vlastnosti:
ź korekce pigmentace, stařeckých 

skvrn a zlepšení tónu pleti
ź rozjasňuje pleť
ź chrání před UV zářením

Použití:  Naneste malé množství na 
čistou pokožku. Vyhněte se oblasti 
očí.

Objem: 50 ml

  Kód: 2355

                       Cena: 1 690,- Kč / 67,60 €
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PROBIOTIX CREAM 

Speciální noční krém pro péči o suchou, citlivou, podrážděnou pleť 
a pro pleť trpící akné

Noční krém je určen ke zlepšení ekoóry pokožky, posílení jejích biologických funkcí 
(ochrany). Aktivně vyhlazuje pleť, rozjasňuje a zlepšuje jej í  pružnost. Díky 
restrukturalizačnímu afektu se také výrazně snižuje tvorba drobných vrásek a nerovností. 
Studie dokazuje, že krém zvyšuje vyživující účinek o 32 % a také snižuje nepříjemné pocity 
spojené se suchostí, podrážděním, pocity svalového brnění a svěděním pleti o 35 %. 
Obnovuje ekoóru a bio ochranu pokožky. Obsahuje pre / pro-biotic komplex. Díky 
jedinečnému složení krém pomáhá udržovat rovnováhu pokožky a působí jako substrát 
pro komenzální bakterie, čímž posiluje přirozené ochranné vlastnosti. Díky přírodním 
složkám (GOS a FOS) zlepšuje vzhled pokožky a zmírňuje pocity nepohodlí typické pro 
citlivou a suchou pleť.
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Vlastnosti:
ź zlepšuje ekoóru pokožky
ź aktivně vyhlazuje pleť a zlepšuje její 

pružnost
ź udržuje rovnováhu
ź snižuje tvorbu vrásek

Použití:  večer aplikujte na čistou 
pokožku. Vyhýbejte se oblasti kolem 
očí.

Objem: 50 ml

  Kód: 2356

                       Cena: 1 330,- Kč / 53,20 €



HYALURONIC MOISTURIZER

Hydratační anti-aging krém proti vráskám s chladícím efektem  

Tento krém poskytuje pokožce extrémní hydrataci, obsahuje kyselinu hyaluronovou s ultra 
nízkou molekulární hmotnost. Nízkomolekulární kyselina hyaluronová odvozená z produktů 
estetické medicíny, má schopnost proniknout hlouběji do pokožky ve srovnání s jinými typy 
kyseliny hyaluronové. Kyselina hyaluronová také stimuluje produkci broblastů a kolagenu. 
Chrání pokožku před stárnutím, ochabnutím a ztrátou pružnosti. 

Vlastnosti:
ź aktivně hydratuje
ź dodává pevnost a pružnost
ź chrání pleť před předčasným 

stárnutím

Použití: Krém aplikujte na odlíčený 
obličej, krk a dekolt. Neaplikujte na 
oční víčka.

Objem: 100 ml

  Kód: 2371

                       Cena: 1 260,- Kč / 50,40 €
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PPC+ CREAM

Krém proti celulitidě a redukce  tělesného tuku

Celulitida je lokální nárůst tukových buněk a narušení mikrocirkulace v tukové tkáni. 
V současné době jsou injekční přípravky účinné při snižování celulitidy a tělesného tuku, ale 
přicházejí s nepohodlím a potenciálními vedlejšími účinky. Nabízíme vynikající alternativu k 
mezoterapii - 100 nm zapouzdřený transdermální PPC (l-karnitin, kofein, deoxycholát 
sodný), který se dosud používá hlavně v invazivních postupech estetické medicíny. Tyto 
látky byly vybrány tak, aby co nejefektivněji snižovaly tukovou tkáň a současně zvyšovaly 
pružnost a pevnost pokožky v místech aplikace. L-karnitin zrychluje energetický 
metabolismus a působí jako detoxikátor pro kožní buňky. Deoxycholát sodný účinně 
zkapalňuje membrány tukových buněk, takzvané adipocyty, což umožňuje uvolňování 
zbytečných metabolických produktů (lipolýza). Kofein stimuluje mikrocirkulaci zvýšením 
účinku dalších účinných látek. Navíc urychluje lipolýzu (spalování tuků). Takové výsledky 
byly potvrzeny mnoha studiemi. Studie také ukázala, že transdermální formulace PPC (l-
karnitin, kofein, deoxycholát sodný) může rovnoměrně pronikat do dermis do hloubky 3 
mm.
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Vlastnosti:
ź Transdermální komplex PPC (L-

karnitin, kofein, deoxycholát 
sodný)

ź redukuje tělesný tuk
ź zvyšuje pružnost a pevnost

Použití:  Masírujte krém ráno a večer 
na cílové místo po dobu 4-6 týdnů.

Objem: 200 ml

  Kód: 2381

                          Cena: 860,- Kč / 34,40 €



HYALURONIC CRYO-MASK

Ultra chladící textura s nízkomolekulární kyselinou hyaluronovou

Formule s kyselinou hyaluronovou pocházející z estetického lékařství pro dosažení úplného 
účinku proti stárnutí a redukce vrásek. Svěží a jedinečná textura s ultra jemnou povrchovou 
úpravou. Kryo-maska obsahuje technologii chlazení pokožky. Receptura je schopna snížit 
teplotu pokožky až o 2 stupně po aplikaci. Tento přípravek poskytuje extrémní vlhkost, 
obsahuje kyselinu hyaluronovou s velmi nízkou molekulovou hmotností. Nízkomolekulární 
kyselina hyaluronová, pocházející z produktů estetické medicíny, má schopnost 
proniknout hlouběji v epidermis (ve srovnání s jinými typy kyseliny hyaluronové). Funguje 
jako přírodní houba, která váže velké množství vody pro zajištění vlhkosti a vyplnění 
hlubokých vrásek. Kyselina hyaluronová také stimuluje broblast k produkci kolagenu a 
ochraně pokožky před stárnutím, ochabnutím a ztrátou pevnosti.

Vlastnosti:
ź chladící efekt
ź redukce vrásek
ź hloubkově hydratuje pleť

Použití: Necháme na pleti působit 10 
minut, zbytky masky po té setřeme 
tampóny a aplikujeme krém. V 
případě že, provádíme ošetření na 
večer necháme masku na pleti, která 
nám vytvoří péči o pleť na noc. V 
takovém případě již žádný krém 
neaplikujeme.

Objem: 100 ml

  Kód: 2201

                          Cena: 990,- Kč / 39,60 €
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LIFT SLEEPING MASK

Vyživující noční maska pro vyhlazení vrásek a snížení ochabnutí pokožky

Maska s obsahem kyseliny hyaluronové, peptidy (sh-ologopetide-1, sh-ologopetide-2. sh-
polipeptide 1, sh-polipeptide-9, sh-polipeptide-11) má velmi jemnou texturu pro komfortní 
aplikaci. Navrací krásu pleti a bojuje proti viditelným projevům stárnutí. Působí na buněčné 
úrovni v hlubokých vrstvách pokožky, kde aktivuje omlazující mechanismy. Noční maska 
vyživuje pleť, pozvedá ji, posiluje, zbavuje vrásek a projasňuje. 

Vrásky jsou redukovány až o 38% a hydratace pokožky narůstá až o 50% za 2 týdny.
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Vlastnosti:
ź aktivně působí proti projevům 

stárnutí pleti
ź redukuje vrásky včetně těch 

hlubokých
ź vypíná a pozvedá kontury obličeje
ź působí do hloubky pleti
ź navrací tváři pevnost

Použití:  Před nanesením masky si 
umyjte obličej a tonizujte jej. Pomocí 
štětce nebo prstů naneste masku na 
obličej, krk a dekolt a jemnými 
pohyby rozetřete. Při aplikaci se 
vyhněte očním konturám.
Neaplikujeme masku na oční víčka.

Objem: 100 ml

  Kód: 2202

                       Cena: 1 090,- Kč / 43,60 €
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