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STERILNÍ AMPULE

F
U

S
IO

N
 M

E
S
O

- Aktivní složky farmaceutické kvality

- WFI voda používaná pro injekční přípravky.

- Izotonické formulace plně kompatibilní s plazmou.

- Stabilní a optimální pH.

- Sterilizováno mikrofiltrací pro zachování účinnosti.

- Hladiny endotoxinu <0,05 UI/ml podle farmaceutických standardů.

- Rozšířená kontrola kvality před uvolněním produktu.

- Na meso-needling.

- Pro transdermální aplikační zařízení.

- K aplikaci po procedurách, jako jsou lasery, dermaplaning, radiofrekvence atd.

Kvalita na prvním místě. Používání Fusion produktů pro vaše ošetření znamená volbu výsledků a 

bezpečnosti.
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Ampule proti stárnutí a vráskám

 F-XFC

 F-XFC+

 F-XFC+ FACE

 F-LIFT+ FACE

 F-SLIM LIFT

 F-GLOW LIFT

 F-BTX

 F-HA

 F-HA ULTRA

 
F-DMAE

Ampule pro foto-stárnutí a pigmentaci

 F-RADIANCE

 F-MELACLEAR

 F-ANTI-OX

 F-VITAMIN C

 F-VITAMIN ACE

Ampule pro specifické indikace

 F-MESOMATRIX

 F-ACN

 F-HYDRALIX

 F-COUPERIX

 F-EYE CONTOUR

 F-PERFECT LIPS

 F-GINKGO

Ampule na vlasy

 F-HAIR

 F-HAIR MEN

Ampule na hubnutí

 F-XBC

 F-MAGISTRAL

 F-MUSCLE FIT

 F-MUSCLE FACTOR

 F-CARNITINE

 F-ARTICHOKE

 F-MELIRUTIN

Ampule pro zpevnění těla

 F-LIFT+ BODY

 F-SILORG

Ampule pro sterilní krém

 SMART MIX
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F-XFC
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Účinné látky:

4 minerály, 23 aminokyselin, 18 vitamínů, 

6 koenzymů, 5 nukleových kyselin, 2 redukční 

činidla.

Indikace:

- Revitalizace.

- Buněčná výživa.

- Prevence a snížení známek stárnutí pleti.
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Popis:

F-XFC je posilovač pleti s více než 63 aktivními složkami. Hlavní funkcí produktu je 

poskytovat metabolity buňkám pro stimulaci jejich metabolismu (produkce energie, bílkovin 

a buněčný růst). Tato exkluzivní směs obsahuje všechny živiny a molekuly zapojené do 

Krebsova cyklu. Tyto živiny jsou nezbytné pro produkci energie (ATP) a posilují funkce 

pokožky. Protože v epidermis nejsou žádné krevní cévy, jsou buňky vyživovány výhradně 

pasivní difúzí plazmy z dermis. Během stárnutí má pleť nedostatek živin a kyslíku kvůli méně 

výkonnému oběhovému systému.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Obličej, krk, dekolt a ruce.

Protokol:

Dávkování: 5 ml na ošetření (obličej a krk).

Cílená tkáň: epidermis, povrchová dermis.

Cílené buňky: fibroblasty, keratinocyty.

Frekvence ošetření:

Počáteční cyklus 3 až 5 ošetření s 2 týdny mezi sezeními. 

Jedno ošetření každých 6 týdnů jako udržovací.
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F-XFC+
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Účinné látky:

4 minerály, 23 aminokyselin, 18 vitamínů, 

6 koenzymů, 5 nukleových kyselin, 2 redukční 

činidla, růstový faktor FGF + EGF (1 %), kyselina 

hyaluronová (0,5 %).

Indikace:

- Revitalizace.

- Buněčná výživa.

- Prevence a snížení známek stárnutí pleti.

- Redukuje hluboké vrásky a jemné linky.

Popis:

F-XFC+ je posilovač pleti s více než 63 základními živinami, růstovými faktory a kyselinou 

hyaluronovou. Hlavní funkcí produktu je poskytovat metabolity buňkám pro stimulaci jejich 

metabolismu (produkce energie, bílkovin a buněčný růst). Růstové faktory stimulují mitózu 

epidermálních buněk a fibroblastů. Kyselina hyaluronová zlepšuje objem a vlhkost pokožky. 

Gelová textura umožňuje pomalejší uvolňování účinných látek do pokožky pro prodloužený 

účinek. Tato exkluzivní směs obsahuje všechny živiny a molekuly zapojené do Krebsova 

cyklu. Tyto živiny jsou nezbytné pro produkci energie (ATP) a posilují funkce pokožky. 

Protože v epidermis nejsou žádné krevní cévy, jsou buňky vyživovány výhradně pasivní difúzí 

plazmy z dermis. Během stárnutí má pleť nedostatek živin a kyslíku kvůli méně výkonnému 

oběhovému systému.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Obličej, krk, dekolt a ruce.

Protokol:

Dávkování: 5 ml na ošetření (obličej a krk).

Cílená tkáň: epidermis, povrchová dermis.

Cílené buňky: fibroblasty, keratinocyty.

Frekvence ošetření:

Počáteční cyklus 3 až 5 ošetření s 2 týdny mezi sezeními. 

Jedno ošetření každých 6 týdnů jako udržovací.
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F-XFC+ FACE
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Účinné látky:

Organický křemík (5 %), DMAE (0,5 %), kyselina 

hyaluronová (0,5 %).

Indikace:

- Lifting a zpevnění pokožky.

- Redukuje hluboké vrásky a jemné linky.

- Zlepšuje objem pokožky.
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Popis:

Aktivní složky z XFC+ FACE jsou dobře známé od anti-ageingových lékařů, protože je běžně 

používají v mezoterapii k léčbě vrásek a ztráty objemu. Organický křemík je hlavní složkou 

této formule s různými účinky, jako jsou cytostimulace, blokátor volných radikálů, 

antiglykace, proti vráskám, zpevnění, posilovač kolagenu a protizánětlivý účinek. DMAE je 

analog cholinu vitaminu B , prekurzoru acetylcholinu. DMAE se používá v dermatologii pro 

svůj silný protizánětlivý účinek a stimulaci svalového tonusu redukující vrásky a ochablou 

pokožku. Kyselina hyaluronová dodává pokožce vlhkost a obnovuje její objem.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Obličej, krk, dekolt a ruce.

Protokol:

Dávkování: 5 ml na ošetření (obličej a krk).

Cílená tkáň: epidermis, povrchová dermis.

Cílené buňky: fibroblasty, keratinocyty, myocyty (svalové buňky).

Frekvence ošetření:

Počáteční cyklus 3 až 5 ošetření s 2 týdny mezi sezeními. 

Jedno ošetření každých 6 týdnů jako udržovací.
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F-LIFT+ FACE
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Účinné látky:

Kyselina hyaluronová (0,5 %), růstové faktory 

EGF+FGF+TRX (1 %), karcinin (0,25 %), 

biomimetický peptid EDP3 (0,25 %), 

biomimetický peptid TGP2 (0,25 %), 

hexapeptid -10 (0,2 %).

Indikace:

- Lifting a zpevnění pokožky.

- Redukuje hluboké vrásky a jemné linky.

- Zlepšuje objem pokožky.

- Zlepšuje tón pleti.

Popis:

Špičkový nechirurgický produkt na lifting obličeje. Synergie aktivních látek působících na 

různých úrovních pro zlepšení stavu pokožky a snížení ochabování pleti. Vysoká koncentrace 

4 biomimetických peptidů a 3 růstových faktorů (Fibroblast GF, Epidermální GF, Thioredoxin 

GF) energizuje pokožku (stimuluje buněčný růst a metabolismus), chrání před volnými 

radikály, snižuje zánět, kontroluje pigmentaci a vysoce zpevňuje pokožku (až 50% redukce 

vrásek po 3 ošetřeních). Karcinin je peptidová sloučenina, která je schopna chránit složky 

pokožky, jako je kolagen, před vnějšími agresemi (UV, volné radikály, stres atd.) a k udržení 

metabolických aktivit exponovaných buněk. Karcinin působí čtyřmi různými, nevýhradními 

způsoby pro maximální účinnost: antioxidační, antistresový, antiglykační, stimulace 

metabolismu. Hexapeptid-10 je zpevňující látka, která podporuje dvoubuněčnou aktivitu jak 

na keratinocyty, tak na fibroblasty. Zvyšuje syntézu lamininu-5, 6-integrinu a 

hemidesmozomů, čímž posiluje dermo-epidermální spojení. V průběhu let se adheze mezi 

epidermálními a dermálními buňkami snižuje, což má za následek ztrátu elasticity pokožky. 

Kyselina hyaluronová o molekulární hmotnosti 500 000 daltonů dodává pleti intenzivní 

objem, vlhkost a stimuluje syntézu kolagenu. Podporuje regeneraci dermální struktury a 

pružnosti.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Obličej, krk, dekolt a ruce.

Protokol:

Dávkování: 5 ml na ošetření (obličej a krk).

Cílená tkáň: epidermis, povrchová dermis.

Cílené buňky: fibroblasty, keratinocyty.

Frekvence ošetření:

Počáteční cyklus 3 až 5 ošetření s 2 týdny mezi sezeními. 

Jedno ošetření každých 6 týdnů jako udržovací.
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F-SLIM LIFT
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Účinné látky:

Kyselina hyaluronová (0,5 %), kofein (0,25 %), 4

Minerály, 23 aminokyselin, 18 vitamínů, 6

koenzymy, 5 nukleových kyselin, 2 redukční 

činidla.

Indikace:

- Revitalizace.

- Buněčná výživa.

- Prevence a snížení známek stárnutí pleti.

- Redukuje hluboké vrásky a jemné linky.

- Redukce obličejového tuku.
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Popis:

F-SLIM LIFT je posilovač pleti s více než 65 aktivními složkami. Byl vytvořen na základě naší 

slavné formule F-XFC a upraven přidáním kofeinu a kyseliny hyaluronové. Hlavní funkcí 

produktu je poskytnout metabolity buňkám, aby stimulovaly jejich metabolismus (produkci 

energie, bílkovin a buněčný růst) a zcela bezpečně redukovaly usazeniny tuku na obličeji. 

Tato exkluzivní směs obsahuje všechny živiny a molekuly zapojené do Krebsova cyklu. Tyto 

živiny jsou nezbytné pro produkci energie (ATP) a posilují funkce pokožky. Protože v 

epidermis nejsou žádné krevní cévy, jsou buňky vyživovány výhradně pasivní difúzí plazmy z 

dermis. Během stárnutí má pleť nedostatek živin a kyslíku kvůli méně výkonnému 

oběhovému systému. Kofein stimuluje adipocyty, aby uvolnily svůj obsah tuku pro štíhlejší 

vzhled obličeje.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Obličej a krk.

Protokol:

Dávkování: 5 ml na ošetření (obličej a krk).

Cílená tkáň: epidermis, povrchová dermis.

Cílené buňky: fibroblasty, keratinocyty, adipocyty.

Frekvence ošetření:

Počáteční cyklus 3 až 5 ošetření s 2 týdny mezi sezeními. 

Jedno ošetření každých 6 týdnů jako udržovací.
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F-GLOW LIFT
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Účinné látky:

Organický křemík (1 %), kyselina hyaluronová 

(0,5 %), růstový faktor FGF (0,3 %), kyselina 

tranexamová (0,2 %), DMAE (0,2 %), niacinamid 

(0,2 %) , vitamín C (0,1%), glutathion (0,1%), 

acetylglycyl beta-alanin peptid (0,1%).

Indikace:

- Lifting a zpevnění pokožky.

- Redukuje hluboké vrásky a jemné linky.

- Snižuje celkovou pigmentaci.

- Zlepšuje tón pleti a redukuje hnědé skvrny.

Popis:

F-GLOW LIFT je vynikající ošetření pro redukci tmavých skvrn, vyrovnání tónu, redukci 

hlubokých vrásek a ochabnutí pleti. Pigmentace je komplexní proces a je výsledkem 

stimulace melanocytů převážně UV zářením. Melanogeneze zahrnuje 3 hlavní procesy: tvorbu 

melanosomu, syntézu melaninu a transport melanosomu. Syntetizovaný melanin ve zralých 

melanosomech bude následně distribuován do sousedních keratinocytů směrem k horní 

vrstvě pokožky, což vede k pigmentované pleti. Synergie glutathionu, vitamínu C, 

niacinamidu a kyseliny tranexamové působí na různých úrovních:

- Inhibice enzymů generujících melanin (tyrosináza, TRP-1 a TRP-2)

- Inhibice transportu melanosomu regulací melanofilinu.

- Inhibice produkce melaninu

Synergie kyseliny hyaluronové, DMAE, FGF a organického křemíku působí na fibroblasty, aby 

vytvořily intenzivní zpevňující účinek na dermis, aby se snížily vrásky a ochablost pokožky. 

Po několika aplikacích je tón pleti rozjasněn a dlouhodobě je dosahováno působivých 

výsledků. F-GLOW LIFT vyžaduje synergické použití Meso-shield 50 pro maximální a 

dlouhotrvající výsledek.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Obličej, krk, dekolt a ruce.

Protokol:

Dávkování: 5 ml na ošetření (obličej a krk).

Cílená tkáň: epidermis, povrchová dermis.

Cílené buňky: fibroblasty, keratinocyty, melanocyty.

Frekvence ošetření:

Počáteční cyklus 3 až 5 ošetření s 2 týdny mezi sezeními. 

Jedno ošetření každých 6 týdnů jako udržovací.
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F-BTX
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Účinné látky:

Oktapeptidy (5 %), pentapeptidy (5 %),

kyselina hyaluronová (0,1%).

Indikace:

- Prodlužuje účinnost botoxu.

- Redukuje mimické vrásky a jemné linky.

- Zlepšuje objem pokožky.
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Popis:

Botoxové injekce jsou populární dermatologickou léčbou, která dočasně vyhladí středně 

hluboké až hluboké vrásky. Botulotoxin injektovaný do kůže blokuje uvolňování 

neurotransmiteru ACh, protože štěpí protein SNAP-25, a tím brání sestavení komplexu 

SNARE. Nervový signál nelze přenést, sval nelze stáhnout a ochrne. Ale takové injekce je 

třeba aplikovat každých šest měsíců. Peptidy F-BTX působí na modulaci svalové kontrakce 

snížením uvolňování ACh na synapsi, protože soutěží o pozici v komplexu SNARE, ale také 

blokuje vstup iontů vápníku, což je nezbytné pro fúzi vezikuly s membránou. Jedná se o 

perfektní doplněk k injekcím, protože může zesílit a udržet účinek mikroinjekcí toxinů po 

delší dobu. Účinek F-BTX + botox proti vráskám se po 6 měsících zvýšil 3krát ve srovnání s 

pouze botoxem ve frontální oblasti a zpomalil znovuobjevení výrazových linií v oblasti 

zevních očních koutků.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Čelo, zevní oční koutky.

Protokol:

Dávkování: 5 ml na ošetření (čelo a spánky).

Cílená tkáň: povrchová a střední dermis.

Cílené buňky: myocyty (svalové buňky).

Frekvence ošetření:

První sezení 2 měsíce po injekci botoxu, poté opakujte jednou za měsíc.
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F-HA
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Účinné látky:

Neretikulovaná kyselina hyaluronová s vysokou 

molekulovou hmotností 2,3 M daltonů (1,5 %).

Indikace:

- Redukuje hluboké vrásky a jemné linky.

- Zlepšuje objem pokožky.

- Hydratujte pokožku na dermální úrovni.

Popis:

Kyselina hyaluronová je dokonalým ošetřením proti extrémní suchosti, hlubokým statickým 

vráskám a ztrátě objemu. Kyselina hyaluronová je přírodní polysacharid s neuvěřitelnými 

vlastnostmi, ještě více umocněnými specifickou formou, kterou používáme: vysokou 

molekulovou hmotností pro okamžité a dlouhodobé výsledky. Dehydratace a ztráta pevnosti 

jsou příznaky stárnutí pleti, které vedou k tvorbě vrásek a ochabování některých partií 

obličeje. Použití kyseliny hyaluronové pomáhá udržovat hydratovanou a pevnou pokožku. 

Kyselina hyaluronová zlepšuje buněčnou soudržnost, zabraňuje transepidermální ztrátě vody 

a stimuluje syntézu kolagenu. Pokožka se tak postupně napíná a zvlhčuje. Pleť je mladší, 

hezčí, pružná a pevná.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Obličej, krk, dekolt, rty a ruce.

Protokol:

Dávkování: 5 ml na ošetření (obličej a krk).

Cílená tkáň: dermis.

Cílené buňky: fibroblast.

Frekvence ošetření:

Počáteční cyklus 3 až 5 ošetření s 2 týdny mezi sezeními. 

Jedno ošetření každých 6 týdnů jako udržovací.
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F-HA ULTRA
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Účinné látky:

Vysokomolekulární neretikulovaná kyselina 

hyaluronová hmotnost 2,3M Daltonů (1,5%), 

růstové faktory EGF + FGF (1 %).

Indikace:

- Redukuje hluboké vrásky a jemné linky.

- Zlepšuje objem pokožky.

- Hydratujte pokožku na dermální úrovni.
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Popis:

Kyselina hyaluronová je dokonalým ošetřením proti extrémní suchosti, hlubokým statickým 

vráskám a ztrátě objemu. Kyselina hyaluronová je přírodní polysacharid s neuvěřitelnými 

vlastnostmi, ještě více umocněnými specifickou formou, kterou používáme: vysokou 

molekulovou hmotností pro okamžité a dlouhodobé výsledky. Dehydratace a ztráta pevnosti 

jsou příznaky stárnutí pleti, které vedou k tvorbě vrásek a ochabování některých partií 

obličeje. Použití kyseliny hyaluronové pomáhá udržovat pokožku hydratovanou a pevnou. 

Kyselina hyaluronová zlepšuje buněčnou soudržnost, zabraňuje transepidermální ztrátě vody 

a stimuluje syntézu kolagenu. Pokožka se tak postupně napíná a zvlhčuje. Pleť je mladší, 

hezčí, pružná a pevná. F-HA ultra je vylepšená verze F-HA s růstovými faktory FGF a EGF 

pro vyšší zlepšení pevnosti pokožky a redukci vrásek.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Obličej, krk, dekolt, rty a ruce.

Protokol:

Dávkování: 5 ml na ošetření (obličej a krk).

Cílená tkáň: epidermis, povrchová dermis.

Cílené buňky: fibroblasty, keratinocyty.

Frekvence ošetření:

Počáteční cyklus 3 až 5 ošetření s 2 týdny mezi sezeními. 

Jedno ošetření každých 6 týdnů jako udržovací.
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F-DMAE
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Účinné látky:

DMAE 1%

Indikace:

- Redukuje hluboké vrásky a jemné linky.

Popis:

DMAE nebo Norcholine se začaly používat v externích produktech k vytvoření liftingového 

efektu. Je to přirozená sloučenina v našem těle. DMAE je prekurzorem acetylcholinu, 

neuromediátoru, který hraje důležitou roli v kůži. Keratinocyty, fibroblasty, myofibroblasty, 

potní buňky a endoteliální buňky mají membránové receptory a reagují na acetylcholin. 

Tahový účinek DMAE má za následek cholinergní stimulaci membránových receptorů 

fibroblastů a stimuluje progresivní koncentraci myofilament jeho cytosolu. DMAE má také 

antiradikálové a antilipofuscinové aktivity a opravuje proteinové zesítění (kolagen a elastin). 

Způsob účinku DMAE může následně vést k synergické kombinaci účinků na různých 

úrovních: napětí dermálních nesvalových buněk, soudržnost a vytěsnění keratinocytů, 

hydratace a elasticita stratum corneum, lepší výživa a ochrana kůže, lapač volných radikálů. 

Okamžitý a dlouhotrvající účinek. Pamatujte, že DMAE nelze kombinovat s ošetřením 

botoxem a F-BTX.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Obličej, krk, dekolt.

Protokol:

Dávkování: 5 ml na ošetření (obličej a krk).

Cílená tkáň: hluboká dermis.

Cílené buňky: myocyty (svalové buňky).

Frekvence ošetření:

Počáteční cyklus 3 až 5 ošetření s 2 týdny mezi sezeními. 

Jedno ošetření každých 6 týdnů jako udržovací.
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F-RADIANCE

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

Retinoidy (1 %), TGP2 biomimetický peptid 

(0,5 %), acetylglycyl beta-alanin peptid (0,5 %), 

TRX růstový faktor (0,5 %), glutathion (0,1 %), 

vitamín C (0,2 %).

Indikace:

- Léčba melasmatu.

- Redukuje celkovou pigmentaci.

- Zlepšuje tón pleti a redukuje hnědé skvrny.
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Popis:

F-RADIANCE je vynikající ošetření pro redukci tmavých skvrn, vyrovnání tónu a rozjasnění, 

aniž by způsobovalo podráždění pokožky. Pigmentace je komplexní proces a je výsledkem 

stimulace melanocytů převážně UV zářením. Melanogeneze zahrnuje 3 hlavní procesy: tvorbu 

melanosomu, syntézu melaninu a transport melanosomu. Syntetizovaný melanin ve zralých 

melanosomech bude následně distribuován do sousedních keratinocytů směrem k horní 

vrstvě pokožky, což vede k pigmentované kůži.

Synergie glutathionu, vitamínu C, peptidů a růstového faktoru Thioredoxin působí na různých 

úrovních:

- Inhibice enzymů generujících melanin (tyrosináza, TRP-1 a TRP-2)

- Inhibice transportu melanosomu regulací melanofilinu.

- Inhibice produkce melaninu

Retinol urychluje mitózu bazálních buněk pro rychlejší obnovu pokožky. Urychlením kožního 

obratu eliminujeme keratinocyty nabité melaninem. Po několika aplikacích je tón pleti 

rozjasněn a dlouhodobě je dosahováno působivých výsledků. Ošetření F-RADIANCE 

vyžaduje použití Meso-shield 50 pro maximální a dlouhotrvající výsledek.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Obličej, krk, dekolt a ruce.

Protokol:

Dávkování: 5 - 10 ml na ošetření.

Cílená tkáň: epidermis.

Cílené buňky: melanocyty, keratinocyty.

Frekvence ošetření:

Počáteční cyklus 5 až 8 ošetření s 2 týdny mezi sezeními. 

Jedno ošetření každých 6 týdnů jako udržovací.
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F-MELACLEAR
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www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

Niacinamid (0,5 %), kyselina tranexamová 

(0,5 %), resorcinol (0,1 %), glutathion (0,15 %), 

arbutin (0,1 %).

Indikace:

- Léčba melasmatu.

- Redukuje lokalizované tmavé skvrny.

Popis:

F-MELACLEAR je vynikající ošetření pro redukci tmavých skvrn. Produkt je formulován pro 

použití na velmi lokalizované oblasti obličeje. Hlavní složkou vzorce je kyselina tranexamová. 

Kyselina tranexamová se používá jako tradiční hemostatický lék. Je to lék na inhibici 

plasminogenu na plasmin v krvi. V kůži inhibuje UV-indukovanou aktivitu plasminu v 

keratinocytech tím, že brání vazbě plasminogenu na keratinocyty, což v konečném důsledku 

snižuje aktivitu tyrosinázy melanocytů. Kyselina tranexamová je vhodná pro všechny druhy 

pokožky pro odstranění pigmentace, bělení kůže a redukci skvrn. Kyselina tranexamová však 

přímo neovlivňuje tyrosinázu a pro dosažení nejlepších výsledků jsme ji zkombinovali s 

bezpečnými a účinnými složkami pro zesvětlení pokožky, jako je resorcinol, glutathion, 

niacinamid a arbutin. F-MELACLEAR vyžaduje synergické použití Meso-shield 50 pro 

maximální a dlouhotrvající výsledek.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Obličej, krk, dekolt a ruce.

Protokol:

Dávkování: 2 - 5 ml na ošetření.

Cílená tkáň: epidermis.

Cílené buňky: melanocyty, keratinocyty.

Frekvence ošetření:

Počáteční cyklus 5 až 8 ošetření s 2 týdny mezi sezeními. 

Jedno ošetření každých 6 týdnů jako udržovací.
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F-ANTI-OX

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

Super oxid dismutáza (0,05 %), vitamín C (0,2 

%), glutathion (0,2 %), pyruvát sodný (0,2 %).

Indikace:

- Redukuje oxidační stres.

- Rozjasněte pleť.

- Zabraňuje foto-stárnutí.

- Neutralizuje volné radikály.

- Stimuluje tvorbu kolagenu.
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Popis:

Silný produkt zaměřený na volné radikály, foto-stárnutí a hyper pigmentaci. Je založen na 

superoxid dismutázi enzymu, který se nachází ve všech živých buňkách a který rozkládá 

potenciálně škodlivé molekuly kyslíku v buňkách, aby se zabránilo poškození. Enzym je látka, 

která urychluje určité chemické reakce v těle. Superoxid dismutáza je také účinná proti 

vráskám, obnově tkáně a zánětu. Vitamin C a glutathion jsou silné antioxidanty snižující 

pigmentaci a zvyšující hladinu kolagenu. K dokončení této silné směsi antioxidantů jsme 

přidali pyruvát sodný jako zdroj energie pro buněčný metabolismus. Pyruvát sodný stimuluje 

syntézu kolagenu. Koncept anti-ox je posílení endogenních antioxidačních obran pro 

účinnější ochranu před oxidačním stresem.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Obličej, krk a dekolt.

Protokol:

Dávkování: 5 ml na ošetření.

Cílená tkáň: povrchová dermis a epidermis.

Cílené buňky: fibroblasty, keratinocyty, melanocyty.

Frekvence ošetření:

Počáteční cyklus 3 až 5 ošetření s 2 týdny mezi sezeními. 

Jedno ošetření každých 6 týdnů jako udržovací.



17

F-VITAMIN C
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Účinné látky:

Vitamín C (10%).

Indikace:

- Rozjasňuje pleť.

- Zabraňuje foto-stárnutí.

- Neutralizuje volné radikály.

- Stimuluje tvorbu kolagenu.

Popis:

F-Vitamin C je dokonalá léčba proti stárnutí pleti, volným radikálům, pigmentaci a pro 

zesvětlení pleti. Vitamin C je velmi silný antioxidant, který zabraňuje poškození volnými 

radikály, což je nejvýznamnější příčina stárnutí pleti. Při správné aplikaci má vitamín C 

schopnost pronikat do hlubších vrstev epidermis a doplňovat zásoby vitamínu. Volné radikály 

pak mohou být vychytány, syntéza kolagenu obnovena, melanin redukován, aby se zabránilo 

tvorbě hnědých skvrn a projasnil pokožku.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Obličej, krk, dekolt a ruce.

Protokol:

Dávkování: 1 ml na ošetření zředěný 4 ml fyziologického roztoku.

Cílená tkáň: povrchová dermis a epidermis.

Cílené buňky: fibroblasty, keratinocyty, melanocyty.

Frekvence ošetření:

Počáteční cyklus 3 až 5 ošetření s 2 týdny mezi sezeními. 

Jedno ošetření každých 6 týdnů jako udržovací.
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F-VITAMIN ACE

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

Retinoidy (1 %), vitamín C (0,2 %), 

vitamín E (0,1 %).

Indikace:

- Redukuje oxidační stres.

- Rozjasněte pleť.

- Zabraňuje foto-stárnutí.

- Neutralizuje volné radikály.

- Ošetřuje mastnou pleť a otevřené póry.
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Popis:

F-Vitamin A, C, E je účinná péče proti foto-stárnutí, volným radikálům, pigmentaci a mastné 

pleti. Vitamíny A, C a E jsou velmi silné antioxidanty. Zabraňují poškození volnými radikály, 

což je nejvýznamnější příčina foto-stárnutí. Kombinace vitamínů A, C a E funguje v synergii a 

poskytuje silný obranný systém proti stárnutí. Při správné aplikaci má vitamín C schopnost 

pronikat do hlubších vrstev epidermis a doplňovat zásoby vitamínu. Volné radikály pak 

mohou být vychytány, syntéza kolagenu obnovena, produkce melaninu výrazně snížena.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Obličej, krk a dekolt.

Protokol:

Dávkování: 5 ml na ošetření.

Cílená tkáň: povrchová dermis a epidermis.

Cílené buňky: fibroblasty, keratinocyty, melanocyty.

Frekvence ošetření:

Počáteční cyklus 3 až 5 ošetření s 2 týdny mezi sezeními. 

Jedno ošetření každých 6 týdnů jako udržovací.
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F-MESOMATRIX
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Účinné látky:

Organický křemík (2 %), kyselina hyaluronová 

(0,5 %), růstový faktor EGF + FGF (1 %), 

cica - centella asijský extrakt (0,5 %).

Indikace:

- Redukuje jizvy a strie.

- Lifting a zpevnění pokožky.

- Redukuje hluboké vrásky a jemné linky.

Popis:

Naše exkluzivní receptura MESOMATRIX je navržena tak, aby restrukturalizovala a 

regenerovala dermální matrix. Doporučuje se k léčbě hlubokých vrásek, jizev a strií. 

Epidermální a fibroblastové růstové faktory působí synergicky s extraktem centella asiatica, 

kyselinou hyaluronovou a organickým křemíkem. Růstové faktory působí na kmenové buňky, 

stimulují tvorbu nových buněk a zvyšují buněčný metabolismus. Ošetření po ošetření pleť 

získává normální a mladistvý vzhled.

Centella asiatica byla poprvé ceněna ve farmaceutických aplikacích pro své reparační 

vlastnosti. Urychluje proces opravy na poškozené pokožce a působí na obnovu její celistvosti. 

Centella asiatica je také označována jako „cica“, „tygří tráva“ nebo „tygří bylina“. Zájem 

společnosti o Cica v péči o pleť a polékařské zákroky je velmi zajímavý. Rychlejší oprava 

poškozené kůže, remodelace kůže, zpevnění, proti striím. Produkty lze použít k rychlejší 

opravě pokožky po laseru, peelingu, mezo-jehlování a mnoha dalších ošetřeních, kde je 

narušena celistvost kůže.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Obličej, krk, dekolt a tělo.

Protokol:

Dávkování: 5 ml na ošetření.

Cílená tkáň: epidermis, povrchová a střední dermis.

Cílené buňky: fibroblasty, keratinocyty.

Frekvence ošetření:

6 až 10 ošetření každé 2 týdny.
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F-ACN

 

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

Kyselina hyaluronová (0,5 %), ZnPCA (0,1 %), 

niacinamid (0,3 %),  panthenol (0,3 %).

Indikace:

- Redukuje akné.

- Ošetřuje mastnou pleť a otevřené póry.

- Redukuje zarudnutí a zánět.
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Popis:
Cílené ošetření pro nečistou pleť, mastnou pleť a otevřené póry. Hyperseborea je příčinou akné v 

důsledku zvýšené aktivity a velikosti mazových žláz po hormonálních úpravách, neoptimální 

hygieně, dietní nerovnováze, poruchách krevního oběhu nebo nedostatečné exfoliaci. 

Hyperseborea je pak doprovázena přemnožením mikrobiální flóry, zejména Propionibacterium 

acnes, která nachází příznivé podmínky pro svůj růst v prostoru mazových pórů. Poté následují 

jevy podráždění, které mohou někdy vést k zánětu. F-ACN obsahuje vitamíny (B5 a B6) ke snížení 

zánětu a zarudnutí souvisejícího s akné. Kyselina hyaluronová přináší hydrataci a ZnPCA odpovídá 

na problémy mastné pleti se sklonem k akné.

Zinek je jedním z minerálů široce studovaných a používaných k léčbě akné především díky svým 

protizánětlivým a antibakteriálním vlastnostem. Zinek pomáhá při hojení vyrážek, omlazení, 

svědění pokožky hlavy a funguje jako antioxidant. Značný vědecký výzkum prokázal, že zinek 

snižuje sekreci kožního mazu inhibicí 5-alfa-reduktázy. Regulace seborey je závislá na 

androgenech, zejména na testosteronu. Každá cílová buňka mazové žlázy obsahuje enzym, 5-alfa-

reduktázu, která přeměňuje testosteron na dihydroxytestosteron (DHT). DHT působí na aktivitu 

vlasového folikulu, způsobující stimulaci mazové žlázy a z toho vyplývající zvýšení produkce 

mazu.

Abychom zvýšili jeho účinnost a biologickou dostupnost pro buňky, kombinujeme zinek s 

kyselinou L-pyrrolidonkarboxylovou (L-PCA), přirozenou fyziologickou molekulou, která má také 

zásadní místo v biochemii kůže. PCA je v kosmetologii považován za fyziologický zvlhčovač. 

Karboxylové kyseliny se používají pro několik výhod péče o pleť, včetně lokální léčby, jako je akné, 

růžovka, bradavice, ekzém a lupénka. Zinek PCA kontroluje akné a snižuje sekreci kožního mazu 

(regulátor fyzio-sebo) u mastné pleti a pomáhá udržovat vlhkost pokožky posilováním kožní 

bariéry.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Obličej a krk.

Protokol:

Dávkování: 5 ml na ošetření.

Cílená tkáň: povrchová epidermis.

Cílené buňky: keratinocyty, mikroflóra.

Frekvence ošetření:

Počáteční cyklus 3 až 5 ošetření s 2 týdny mezi sezeními.  

Jedno ošetření každých 6 týdnů jako udržovací.
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F-HYDRALIX
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Účinné látky:

Acetylhexapeptid-37 (1%), kyselina hyaluronová 

(0,5%), laktát sodný (0,2%)

Indikace:

- Obnova pleti.

- Redukuje transepidermickou ztrátu vody.

- Zlepšuje dlouhodobou hydrataci pokožky.

Popis:

Přípravek zaměřený na vysoušení pokožky a ztrátě objemu. Acetyl hexapeptid-37 zlepšuje 

hydrataci pokožky prostřednictvím zvýšené exprese aquaporinu 3 (AQP3). Tento 

membránový protein se podílí na transportu vody přes různé tkáňové vrstvy, zvýšená 

koncentrace proteinů zlepšuje tok vody z bazální vrstvy epidermis do stratum cornea. 

Důkazy o účinnosti tohoto selektivního proteinu tvořícího póry již byly poskytnuty různými 

studiemi in vivo. Acetyl hexapeptid-37 dokáže zlepšit hydrataci pokožky o 131 %.

Je kombinován s kyselinou hyaluronovou a laktátem sodným pro jejich vlastnosti vázající 

vodu. Laktát sodný také podporuje obnovu pokožky, aby se snížila transepidermická ztráta 

vody.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Obličej, krk, dekolt a ruce.

Protokol:

Dávkování: 5 ml na ošetření (obličej a krk).

Cílená tkáň: epidermis, povrchová dermis.

Cílené buňky: fibroblasty, keratinocyty.

Frekvence ošetření:

Počáteční cyklus 3 až 5 ošetření s 2 týdny mezi sezeními.  

Jedno ošetření každých 6 týdnů jako udržovací.
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F-COUPERIX

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

Acetyltetrapeptid-40 (1%), organický křemík 

(1%), VEGF růstový faktor (0,25 %), kyselina 

fytová (0,2 %), extrakt z ginkga (0,1 %).

Indikace:

- Redukuje zarudnutí.

- Redukuje kuperózu.

- Redukuje výskyt ek.metličkovitých žil
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Popis:

Cílená léčba ke snížení kuperózy a posílení krevních cév. Miliony lidí trpí zarudnutím kůže 

spojeným se zánětlivými reakcemi, které mohou způsobit celkové nepohodlí a ovlivnit osobní 

pohodu v našem každodenním a společenském životě. Může se objevit zčervenání kůže, 

dočasný nebo přetrvávající erytém, telangiektázie, pustuly, papuly a svědění. Je jasné, že u 

lidí postižených zarudnutím obličeje a metličkovitými žilkami dochází ke zvýšení kožních 

zánětlivých metabolitů a reakcí, což naznačuje, že zánět a jeho metabolity hrají ústřední roli v 

těchto projevech a poruchách. Couperix je inovativní produkt speciálně navržený ke snížení 

výskytu zarudnutí obličeje a teleangiektázie vyvolané nadměrnou zánětlivou reakcí. 

Nežádoucí účinky zánětu: zarudnutí, rozšířené cévy a hyperpigmentace jsou viditelně 

redukovány. Červené oblasti jsou méně početné a široké, intenzita se snižuje. Pokožka je 

jednotnější a méně výrazná.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Obličej.

Protokol:

Dávkování: 5 ml na ošetření (obličej) .

Cílená tkáň: epidermis, povrchová dermis.

Cílené buňky: fibroblasty, keratinocyty, endoteliální buňky.

Frekvence ošetření:

Počáteční cyklus 3 až 5 ošetření s 2 týdny mezi sezeními.  

Jedno ošetření každých 6 týdnů jako udržovací.
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F-EYE CONTOUR
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Účinné látky:

Acetyltetrapeptid-5 (5 %), organický křemík 

(2 %), hexapeptid-10 (1%), kyselina hyaluronová 

(0,1%), Vitamín C (0,1 %), kofein (0,1 %).

Indikace:

- Redukuje oční váčky.

- Redukuje tmavé kruhy.

- Redukuje vrásky a jemné linky.

Popis:

Odpověď na všechny obavy o tuto citlivou oblast v jednom produktu: váčky pod očima, 

tmavé kruhy pod očima, vrásky, ochablost a suchost. Konečné řešení není třeba dále hledat. 

Peptidy a kyselina hyaluronová zpevňují, zvyšují vlhkost a redukují vrásky. Kofein aktivuje 

eliminaci tekutin a krevních pigmentů odpovědných za barvu tmavých kruhů, působí také na 

snížení lokálního zánětu. Organický oxid křemičitý a vitamín C obnovují dermální matrici a 

zpevňují pokožku. Jedinečná synergie pro dosažení krásného,   rozjasněného očního obrysu. 

Acetyltetrapeptid-5 bojuje proti edémotvorným mechanismům a vykazuje dekongestační 

účinek, zvyšuje elasticitu a hladkost pokožky. 

Hexapeptid-10 je zpevňující látka, která podporuje dvoubuněčnou aktivitu jak na 

keratinocyty, tak na fibroblasty. Zvyšuje syntézu lamininu-5, alfa-6-integrinu a 

hemidesmozomů, čímž posiluje dermo-epidermální spojení. V průběhu let se adheze mezi 

epidermálními a dermálními buňkami snižuje, což má za následek ztrátu elasticity pokožky.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Oční kontury.

Protokol:

Dávkování: 1 ml na ošetření

Cílená tkáň: povrchová dermis.

Cílené buňky: endoteliální buňky, fibroblasty.

Frekvence ošetření:

Počáteční cyklus 3 až 4 ošetření s 3 týdny mezi sezeními.  

Jedno ošetření každých 6 týdnů jako udržovací.
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F-PERFECT LIPS

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

Kyselina hyaluronová (0,75%), 

Acetylhexapeptid-38 (1 %), 

VEGF růstový faktor (0,25 %).

Indikace:

- Zlepšuje objem rtů.

- Zvyšuje ukládání tuku v adipocytech rtů.

- Zlepšuje mikrocirkulaci a barvu rtů.
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Popis:

Perfect lips je produkt určený ke zlepšení definice, objemu a barvy rtů. Objem a hydrataci rtů 

zvyšuje kyselina hyaluronová a acetyl hexapeptid-38. Peptid má cílový účinek zvyšující 

rychlost adipogeneze. To vede k vyšší akumulaci lipidů a růstu objemu ve rtech. Stimuluje 

expresi receptoru gama koaktivátoru 1a (PGC-1a) aktivovaného peroxisomovým 

proliferátorem, čímž zvyšuje rychlost adipogeneze. To vede k vyšší akumulaci lipidů a růstu 

objemu v požadovaných oblastech, jako jsou rty. VEGF podporuje mikrocirkulaci krve v kůži 

a zajišťuje intenzivní zabarvení rtů.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Rty.

Protokol:

Dávkování: 1,5 ml na ošetření.

Cílená tkáň: dermis, tuková tkáň.

Cílené buňky: adipocyty, endoteliální buňky.

Frekvence ošetření:

Počáteční kúra 2 až 4 ošetření s 2 týdny mezi sezeními. Jedno ošetření každých 12 týdnů jako 

udržovací.  Lze kombinovat s injekcí dermálních výplní, po injekcích dermálních výplní 

počkejte 4 až 6 týdnů.
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F-GINKGO

F
U

S
IO

N
 M

E
S
O

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

Ginkgo extrakt (1%).

Indikace:

- Redukuje zarudnutí.

- Zlepšuje mikrocirkulaci.

Popis:

Listy ginkga obsahují dvě hlavní skupiny sloučenin: flavonoidy a terpeny. Tyto sloučeniny jsou 

základem pro jeho terapeutické účinky. Ginkgo má nejsilnější účinek na oběhový systém. 

Flavonoidy z ginkga přímo rozšiřují mikrokapiláry, což zvyšuje krevní oběh. Ginkgo Biloba 

snižuje propustnost kapilár a má výrazný antiedematózní a antivarikózní účinek, stejně jako 

eutrofický účinek na pojivovou tkáň, zvyšuje syntézu kolagenu podél cévních stěn. Ginkgo 

biloba je protizánětlivé veinotonické činidlo. Provedené studie ukázaly, že extrakty z ginkga 

byly účinnější než beta-karoten a vitamín E při snižování oxidačního stresu vyvolaného UV 

zářením v epidermálních buňkách. Dále zvyšuje tvorbu fibroblastů, kolagenu a 

extracelulárního fibronektinu. Ginkgo obsahuje také glykosidy nebo heterosidy ginkga: 

kvercetin, kempferol a isohamnetin. Quercetin je silnější antioxidant než vitamin C. Má 

membránový stabilizační, antioxidační účinek a účinek zachycující volné radikály. Zvyšuje 

využití kyslíku a glukózy.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Obličej, tělo a pokožka hlavy.

Protokol:

Dávkování: 5 ml na ošetření

Cílená tkáň: povrchová dermis.

Cílené buňky: fibroblasty, keratinocyty, endoteliální buňky..

Frekvence ošetření:

Počáteční cyklus 3 až 6 ošetření s 2 týdny mezi sezeními.  

Jedno ošetření každých 6 týdnů jako udržovací.
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F-HAIR

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

Dexpanthenol (0,25 %), kyselina hyaluronová 

(0,25 %), karnosin (0,25 %), organický křemík 

(0,25 %), biotin (0,2 %), kyselina pyrohroznová 

(0,1 %), extrakt z Centella asiatica (0,1 %), 

extrakt z ginkga (0,1 %), měď (0,01 %), železo

(0,01 %), hořčík (0,01 %), zinek (0,01 %).

Indikace:

- Revitalizace a posílení vlasů.

- Řídnoucí vlasy.

- Ztráta vlasů.
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Popis:

F-HAIR je revitalizační kúra pro vlasy. Obnovuje účinnou mikrocirkulaci vlasové pokožky a 

revitalizuje vlasové folikuly. Je to účinná receptura určená k boji proti řídnoucím vlasům, 

stimuluje opětovný růst a snižuje vypadávání vlasů. Centella Asiatica a extrakty z ginkga díky 

své vazodilatační aktivitě zvyšují průtok krve a tím i výživu a okysličení pokožky hlavy. 

Vlasová receptura také obsahuje všechny metabolity (vitamíny, aminokyseliny a minerály) 

potřebné pro nutriční a energetický metabolismus vlasů. Organický oxid křemičitý zpevňuje 

dermální matrici a udržuje vlasy ukotvené, zatímco kyselina hyaluronová vlasy hydratuje a 

zjemňuje.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Pokožka hlavy.

Protokol:

Dávkování: 5 ml na ošetření.

Cílená tkáň: povrchová dermis, vlasové folikuly.

Cílené buňky: fibroblasty, folikulární buňky, endoteliální buňky.

Frekvence ošetření:

Počáteční kúra 10 ošetření s 1 týdnem mezi sezeními. Jedno ošetření každé 4 týdny jako 

udržovací.
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Účinné látky:

Acetyltetrapeptid-3 (1%), extrakt z jetele (1%),

růstové faktory FGF + VEGF (0,5 %), tripeptid 

mědi-1 (0,5 %), dekapeptid-4 (0,5 %), organické

křemík (0,5 %), karnosin (0,5 %), Dexpanthenol

(0,25 %), organický křemík (0,25 %), kyselina 

hyaluronová (0,1 %).

Indikace:

- Androgenní alopecie.

- Opětovný růst vlasů.

Popis:

Alopecie je častým problémem, který postihuje muže i ženy. Nejběžnější je androgenní 

alopecie, která představuje 95 % případů. Vlasy se skládají ze 2 struktur: vlasový stvol a 

vlasový folikul. Na bázi folikulu je dermální papila & ECM. Jak nové buňky papily a ECM 

rostou, tlačí předchozí buňky nahoru, aby vytvořily vlas. Dermální papila hraje klíčovou roli v 

dermálních-epidermálních interakcích a má velký význam pro tvorbu vlasů a růstový cyklus. 

F-HAIR MEN účinně léčí alopecii pomocí směsi peptidů, růstových faktorů, organického 

křemíku, panthenolu a kyseliny hyaluronové. Zachovává aktivitu vlasových folikulových 

kmenových buněk (HFSC), moduluje DHT prostřednictvím inhibice aktivity 5-alfa-reduktázy, 

stimuluje obnovu ECM, syntézu kotevních proteinů a redukuje prozánětlivé cytokiny. 

Acetyltetrapeptid-3 je vysoce inovativní aktivní látka kombinující patentovaný biomimetický 

peptid čtyř aminokyselin s extraktem z červeného jetele  bohatým na Biochanin A. Jejich 

účinnost je založena na kombinovaném působení jeho dvou složek, umožňující přímé 

působení na DHT zabraňující zkrácení vlasového cyklu a miniaturizaci vlasových folikulů, 

zlepšení ECM proteinů v dermální papile obklopující vlasovou cibulku pro lepší ukotvení v 

pokožce hlavy. Zabraňují také zánětům, které přispívají k vypadávání vlasů.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Pokožka hlavy.

Protokol:

Dávkování: 5 ml na ošetření

Cílená tkáň: povrchová dermis.

Cílené buňky: fibroblasty, keratinocyty, endoteliální buňky.

Frekvence ošetření:

Počáteční cyklus 3 až 6 ošetření s 2 týdny mezi sezeními.  

Jedno ošetření každých 6 týdnů jako udržovací.
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F-XBC

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

Kofein (2 %), karnitin (2 %), taurin (1 %),

vektorizovaná lipáza a hyaluronidáza (0,2 %),

extrakt z centella asiatica (0,5 %), extrakt z 

ginkga (0,5 %), artyčokový extrakt (0,5 %), 

kumarin (0,05 %), troxerutin (0,05 %).

Indikace:

- Redukce tukové zásoby lipolýzou.

- Redukuje kompaktní a edematózní celulitidu.

- Drenáž.
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Popis:

F-XBC je dokonalým ošetřením pro dosažení dokonalé postavy a snížení lokalizovaných 

tukových zásob. Působí na různé mechanismy ke snížení vzhledu pomerančové kůže, 

stimuluje lipolýzu, odvodňuje a zpevňuje. Pouze působení na všechny tyto biologické 

procesy může vést k úspěšným výsledkům, zejména u celulitidy. Vektorizované výtažky z 

hyaluronidázy, artyčoku a ginkgo biloby eliminují nahromaděné tekutiny nabité toxiny, což 

vede ke snížení objemu a snížení pocitu těžkých nohou. Vektorizovaná lipáza a kofein 

stimulují adipocyty k uvolňování tuku (lipolýza), zatímco L-karnitin stimuluje spalování tuků. 

K dokončení procesu melitotus posiluje krevní cévy, aby se zabránilo novému hromadění 

celulitidy, zatímco extrakt z cica zpevňuje pokožku, aby se snížila ochablost způsobená 

ztrátou hmotnosti.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Tělo, dvojitá brada, váčky pod očima.

Protokol:

Dávkování: 5 - 10 ml na ošetření. Maximálně 5 ml při prvním sezení a 10 ml u dalších sezení.

Cílená tkáň: dermis, tuková tkáň.

Cílené buňky: adipocyty.

Frekvence ošetření:

5 až 10 ošetření s 1 týdnem mezi sezeními pro tělo. 

2 až 3 ošetření na oční váčky a dvojitou bradu.
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F-MAGISTRAL
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Účinné látky:

Organický křemík (4 %), artyčokový extrakt 

(1,5 %), kumarin (0,05 %), troxerutin (0,05 %).

Indikace:

- Drenáž.

- Těžké nohy.

- Zpevnění těla.

Popis:

Organický oxid křemičitý je polysacharid extrahovaný z řas a kombinovaný se skupinami 

silanoidů. Rozpustné ve vodě a biologicky aktivní, mají mnohostranné účinky: 

restrukturalizační účinky, prevence, ochrana, reparace, stimulace metabolismu, protizánětlivé 

a lipolitické. Globálně pomáhá restrukturalizovat a posilovat pojivovou tkáň, kolagenová a 

elastinová vlákna. Má silnou stahovací a hydratační aktivitu. V našem složení F-MAGISTRAL 

se kombinuje s artyčokem, rutinem a kumarinem pro cílené odstranění tekutin a posílení 

mikrocirkulace.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Tělo.

Protokol:

Dávkování: 10 ml na ošetření

Cílená tkáň: povrchová dermis, pojivová tkáň.

Cílené buňky: adipocyty, fibroblasty.

Frekvence ošetření:

5 až 10 ošetření s 1 týdnem mezi sezeními.
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F-MUSCLE FIT

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

Extrakt planktonu (1 %), organický křemík 

(0,2 %), IGF1 růstový faktor (0,5 %), extrakt ze 

zeleného čaje (0,2 %), extrakt z jírovce (0,2 %), 

extrakt z fukusu (0,1 %).

Indikace:

- Redukce tukové zásoby lipolýzou.

- Redukuje ochablou celulitidu.

- Drenáž.

- Zpevnění a konturování těla.
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Popis:

Hubnoucí a drenážní produkty bez kofeinu pro zákazníky, kteří chtějí zlepšit tvar svého těla. 

Muscle fit kombinuje různé aktivní složky pro redukci povrchového tuku a odstranění tekutin. 

Růstový faktor podobný inzulínu stimuluje spalování tuků a lipolýzu. Složka plankton marine 

se získává biotechnologií z mikroorganismu obývajícího Bermudy. Napodobuje účinek 

tréninku vytrvalostního cvičení zvýšením uvolňování adiponektinu a posílením 

mitochondriální aktivity, které se zvýší v kombinaci s fyzickou aktivitou. Zlepšuje tělesný 

tonus a redefinuje siluetu snížením kontur břicha a stehen, prohnutím paží a snížením tělesné 

hmotnosti.

- Zvyšuje mitochondriální metabolismus ve svalových buňkách signalizací adiponektinu, 

zvyšuje aktivitu syntézy citrátu o 47,9 % a produkci ATP o 136 %.

- Podporuje rozvoj odolnějších svalových vláken typu 1 o 69%.

- Reguluje expresi adipocytárních genů zapojených do vychytávání fokální adheze a syntézy 

TG.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Tělo.

Protokol:

Dávkování: 10 ml na ošetření.

Cílená tkáň: povrchová dermis, pojivová tkáň.

Cílené buňky: adipocyty.

Frekvence ošetření:

5 až 10 ošetření s 1 týdnem mezi sezeními. 
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F-MUSCLE FACTOR
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Účinné látky:

Glutamin (2 %), extrakt planktonu (1 %), karnitin 

(0,5 %), taurin (0,5 %), vitamín B6 (0,5 %), 

kyselina pyrohroznová (0,1 %), zinek (0,02 %), 

hořčík (0,02 %).

Indikace:

- Zpevnění těla.

- Svalový tonus.

- Redukuje ochablou celulitidu.

Popis:

Muscle factor je nezbytný produkt pro zlepšení svalového tonusu zlepšením svalových 

vláken. Kyselina D-asparagová působí přímo na hypofýzu, což způsobuje zvýšení 

luteinizačního hormonu neboli LH. Stejný hormon podporuje přirozenou produkci 

testosteronu. B6 podporuje přeměnu glykogenu na glukózu pro zásobování energií. Na 

hormonální úrovni se podílí na přeměně tryptofanu (aminokyseliny) na serotonin a také 

zlepšuje okysličení krve. Hořčík podporuje fixaci vápníku ve struktuře kostí, podílí se na 

tvorbě energie, hormonální činnosti, růstu, syntéze bílkovin a také svalových kontrakcích. 

Zinek pro svůj účinek na hypofýzu také podporuje sekreci hormonů. V reakci s hormonem 

uvolňujícím gonadotropin působí na Leydigovy buňky ve varlatech. Přírodní extrakty indukují 

uvolňování adiponektinu z tukové tkáně, zlepšují metabolismus svalových vláken typu I a 

mitochondriální aktivitu. F-MUSCLE FACTOR je perfektní ošetření pro doplnění hubnutí ke 

zlepšení svalového tonusu a pevnosti těla.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Tělo.

Protokol:

Dávkování: 10 ml na ošetření

Cílená tkáň: povrchová dermis, pojivová tkáň.

Cílené buňky: adipocyty, myocyty.

Frekvence ošetření:

5 až 10 ošetření s 1 týdnem mezi sezeními.
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F-CARNITINE

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

L-karnitin (10%).

Indikace:

- Zvyšuje spalování tuků.
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Popis:

L-Carnitin je oligopeptid sestávající ze dvou esenciálních aminokyselin, lysinu a methioninu, 

které působí jako přirozená složka buněk a hrají roli v metabolismu lipidů pro svaly. 

Nejznámější funkcí karnitinu je jeho zásadní role při transportu mastných kyselin s dlouhým 

řetězcem do mitochondrií k b-oxidaci, má tedy zásadní význam v metabolismu lipidů a 

produkci energie pro myokard a svaly. Nedostatek L-Carnitinu zabraňuje transportu tuků do 

energetického bodu, kde dojde k jejich spalování. Následkem hromadění tuku vzniká 

pomerančová kůže a celulitida. Naopak, čím více L-Carnitinu, tím více se spálí tuk a tím 

pádem hubneme, obnovujeme energii a zvyšuje se naše odolnost vůči chladu a únavě.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Tělo.

Protokol:

Dávkování: 5 ml na ošetření zředěné 5 ml fyziologického roztoku.

Cílená tkáň: dermis.

Cílené buňky: adipocyty.

Frekvence ošetření:

5 až 10 ošetření s 1 týdnem mezi sezeními. 
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F-ARTICHOKE
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Účinné látky:

Artyčokový extrakt (10%).

Indikace:

- Těžké nohy.

- Detoxikace těla.

- Stimuluje lymfatický systém.

- Drenáž.

Popis:

Artyčok známý také jako Cynara scolymus se po staletí používá v tradiční medicíně jako 

specifický lék na játra a žlučník. Artyčok se používá k mobilizaci tukových zásob v játrech a 

jejich detoxikaci a jako přírodní prostředek ke snížení cholesterolu. Cynarin prokázal 

vlastnosti proti oxidativnímu stresu vyvolanému zánětlivými mediátory. Kromě toho 

vykonává určitou kontrolu nad lipolýzou, upřednostňuje syntézy enzymů přenášejících 

energii NAD-NADH2 a NADP-NADPH2. Působí jako diuretikum a vazokonstriktor, stimuluje 

lymfatický drenážní systém. Artyčok mobilizuje tukové zásoby z tkání jako je bílá tuková tkáň 

a tyto tuky pronikají do krve, ze které jsou následně vylučovány z těla ven.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Tělo.

Protokol:

Dávkování: 10 ml na ošetření

Cílená tkáň: dermis.

Cílené buňky: adipocyty.

Frekvence ošetření:

5 až 10 ošetření s 1 týdnem mezi sezeními.
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F-MELIRUTIN

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

Coumarin (0,5%), troxerutin (0,5%).

Indikace:

- Křečové žíly.

- Problémy s mikrocirkulací.

- Edematózní celulitida.
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Popis:

Blahodárné účinky této směsi účinných látek se soustředí na lymfatické a žilní úrovni, které 

jsou nezbytné pro každé ošetření celulitidy. Rutin je fenolický antioxidant a bylo prokázáno, 

že vychytává superoxidové radikály. Rutin má antioxidační, protizánětlivé, antikarcinogenní, 

antitrombotické, cytoprotektivní a vazoprotektivní účinky. Rutin má významnou účinnost při 

snižování žilního edému, který je časným příznakem chronického žilního onemocnění dolních 

končetin. Pomáhá posilovat kapiláry, chrání před některými toxiny a má protizánětlivé účinky. 

Melilot může pomoci při léčbě křečových žil a snížit riziko flebitidy a trombózy. Melilot 

obsahuje kumariny, které se přeměňují na dikumarol, silný antikoagulant. Snižuje záněty a 

otoky a má vlastnosti při hojení ran.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Tělo.

Protokol:

Dávkování: 10 ml na ošetření.

Cílená tkáň: povrchová dermis.

Cílené buňky: endoteliální buňky.

Frekvence ošetření:

5 až 10 ošetření s 1 týdnem mezi sezeními. 
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F-LIFT+ BODY
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Účinné látky:

Organický křemík (2 %), DMAE (0,5 %),

FGF růstový faktor (0,5 %),  

kyselina hyaluronová (0,1 %).

Indikace:

- Zpevnění těla.

- Lifting těla.

Popis:

S věkem nejen pleť na obličeji ztrácí pevnost a pružnost. Povislá kůže na těle (v podpaží, na 

vnitřní straně nohou atd.) je hlavním problémem zákazníků starších 40 let. Na trhu je k 

dispozici jen málo účinných řešení pro zpevnění těla kromě zpevňujících tělových krémů a 

většina tělových produktů se zaměřuje na celulitidu a tuk. Fusion Meso nabízí špičkový 

produkt, který na tento hlavní problém účinně reaguje. Produkt s kyselinou hyaluronovou, 

fibroblastovým růstovým faktorem a organickým křemíkem pro zaměření na dermální 

rekonstrukci v synergii s DMAE pro stimulaci svalového tonusu.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Tělo.

Protokol:

Dávkování: 10 ml na ošetření

Cílená tkáň: povrchová dermis.

Cílené buňky: fibroblasty.

Frekvence ošetření:

5 až 10 ošetření s 1 týdnem mezi sezeními.

Jedno ošetření každých 6 týdnů jako udržovací.
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F-SILORG

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

Organický křemík (5 %).

Indikace:

- Zpevnění těla.

- Strie.
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Popis:

Organický křemík je polysacharid extrahovaný z řas a kombinovaný se skupinami silanoidů. 

Ve vodě rozpustné a biologicky aktivní, mají mnohostranné působení (restrukturalizační 

účinky, prevence, ochrana, reparace a stimulace metabolismu) a výbornou kožní toleranci 

(netoxické a nealergické). Globálně pomáhá restrukturalizovat a posilovat pojivovou tkáň, 

kolagenová a elastinová vlákna. Má silnou stahovací a hydratační aktivitu. Je také známo, že 

působí jako antioxidant, který aktivně zabraňuje stárnutí pleti.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Tělo.

Protokol:

Dávkování: 10 ml na ošetření.

Cílená tkáň: dermis.

Cílené buňky: fibroblasty.

Frekvence ošetření:

Počáteční kúra 3 až 5 ošetření s 2 týdny mezi sezeními, u strií může být zapotřebí až 10 

ošetření.
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SMART MIX

1 2 3

65

41 ml
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Účinné látky:

Přírodní emulgátor, změkčovadla.

Indikace:

- Hydratuje.

- Chrání pokožku po lékařském ošetření.

Popis:

Smart mix je patentovaný vzorec. Exkluzivní koncept od FUSION MESO pro vytvoření 

personalizovaného sterilního krému z jakéhokoli meso roztoku. Smart mix je mikroemulze na 

bázi 100% přírodního emulgátoru a změkčovadla. Aplikace sterilního krému po ošetření tam, 

kde byla poškozena kožní bariéra, pomáhá minimalizovat riziko infekce. Veškerá kosmetika 

obsahuje stopová množství patogenů, které se mohou dostat do porušené integrity kůže po 

mezoterapií. Jakmile se tyto patogeny dostanou do kůže, mohou se vyvinout a způsobit 

zarudnutí nebo infekci. Do 24 hodin po ošetření meso-needlingem se doporučuje aplikovat 

pouze sterilní krém.

Jak aplikovat:

Elektroporací, meso-needling nebo jinými transdermálními aplikačními zařízeními.

Oblasti:

Obličej a tělo.

Extrahujte 1 ml 
Smart Mix do 5 ml 
injekční stříkačky 
s jehlou 18 G.

Spojte stříkačky luer-lok konektorem a míchejte 
oba produkty, dokud se nevytvoří bílá emulze.

Přeneste všechen přípravek do jedné injekční stříkačky. 
Aplikujte polovinu produktu, umístěte uzávěr a druhou 
polovinu dejte zákazníkovi, aby ji v případě potřeby 
použil doma během následujících 24 hodin.

Extrahujte 2 ml 
F-HA v druhé injekční 
stříkačce o objemu 5 
ml s jehlou 18 G.

Extrahujte 0,5 ml 
jiného roztoku
(XFC, LIFT+ FACE) 
do druhé stříkačky s 
F-HA

Odstraňte vzduch
z obou stříkaček.
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PÉČE O PLEŤ

- Na bázi aktivních složek z estetické medicíny.

- Vysoká koncentrace účinných látek.

- Opravdu účinné produkty.

- Formulováno pro použití před a po estetických ošetřeních.

- Unikátní textury a technologie složení.

www.fu s  io   n  m    e  so.cz www.fu s  io   n  m    e  so.cz 
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Čističe, pleťové vody a peelingy

 Essential lotion 

 Vit C micro-water

 Deep cleanser

 Hyaluronic peel

Pleťové krémy

 Essential cream

 Meso lift cream

 Meso repair cream

 Hyaluronic drops

 Radiance cream

 Probiotix cream

 Hyaluronic moisturizer

 Eye sorbet

 Meso shield 50

 HA deep filler

 Retinol 1.0

 Vitamin C 5.0

 Niacinamide 5.0

 Cica post-care fluid

 Ceramid moisturizer

Tělové krémy

 PPC+ cream

Masky

 Hyaluronic cryo-mask

 Lift sleeping mask

 Hyaluronic mix-mask

 Meso-T mask

www.fu s  io   n  m    e  so.cz www.fu s  io   n  m    e  so.cz 
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ESSENTIAL LOTION

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

Kyselina hyaluronová (1%).

Indikace:

- Hydratace pleti.

F
U

S
IO

N
 M

E
S
O

Popis:

Ultra-osvěžující a hydratační pleťová voda pro dokončení čištění a pro aplikaci před krémy v 

péči o pleť. Essential lotion je gelové tonikum s kyselinou hyaluronovou, který lze 

personalizovat přidáním meso roztoků. Jednoduše přidejte 5 až 10 ml meso roztoku, abyste 

vytvořili personalizovaný produkt na obličej, vlasy nebo tělo. Složení vyhovuje všem typům 

pleti a funguje v synergii s ošetřeními v kabině. Neobsahuje alkohol.

Příklady personalizovaných pleťových vod:

- Přidejte 5 ml F-HAIR pro přípravu vlasové revitalizační vody.

- Přidejte 5 ml F-HAIR MEN pro přípravu pleťové vody proti vypadávání vlasů.

- Přidejte 5 ml F-ACN pro přípravu pleťové vody proti akné.

- Přidejte 5 ml XFC pro přípravu revitalizačního mléka.

- Přidejte 10 ml F-XBC pro přípravu zeštíhlujícího mléka.

Příklady personalizovaných sér se 40 ml pleťové vody:

- Přidejte 10 ml F-ACN pro přípravu séra proti akné.

- Přidejte 10 ml XFC pro přípravu revitalizačního séra.

- Přidejte 10 ml F-MELACLEAR pro přípravu bělícího séra.

Jak používat:

Naneste po čištění na obličej a krk a poté naneste krém. Při ošetření vlasů masírujte pokožku 

hlavy každý večer.

Vůně:

Neutrální, bez parfemace.

Textura produktu:

Tekutá gelová pleťová voda s vysokou schopností vázat vodu pro zvýšení hydratace pokožky. 

Dokonale dokončuje čištění pleti a zvyšuje pronikání krémů a sér.
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VIT C MICRO-WATER

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

ET-vitamín C (1%).

Indikace:

- Hydratace pleti.

- Neutralizuje volné radikály a chrání buněčnou DNA.

- Chrání proti znečištění.

- Posilovač kolagenu.

- Vyrovnává tón pleti.

- Zabraňte foto-stárnutí.

Popis:

Ultra osvěžující a hydratační produkt. Tento produkt je micelární voda a pleťová voda 2v1 k 

čištění a tonizaci pleti v jednom kroku. Et-Vitamin C je multifunkční derivát vitaminu C s 

vynikajícím bělícím a antioxidačním účinkem, pohlcováním volných radikálů a posilujícím 

účinkem kolagenu. Jeho stabilita je lepší než u jiných derivátů kyseliny askorbové. Vykazuje 

silný inhibiční účinek na melanogenezi, redukuje tmavé a stařecké skvrny, bojuje proti foto-

stárnutí interferencí se zánětlivými cytokiny a reverzní produkci ROS k dosažení účelu 

vychytávání volných radikálů.

Složení vyhovuje všem typům pleti a funguje v synergii s jinými produkty. Neobsahuje 

alkohol.

Jak používat:

Naneste na obličej a krk pro odstranění make-upu a poté naneste krém.

Vůně:

Cejlonský čaj a citrusy.

Textura produktu:

Tekutá gelová pleťová voda s vysokou schopností vázat vodu pro zvýšení hydratace pokožky. 

Dokonale dokončuje čištění pleti a zvyšuje pronikání krémů a sér.
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DEEP CLEANSER

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

XS kyselina hyaluronová (1%).

Indikace:

- Hydratace pleti.
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Popis:

Deep cleanser je rozpouštěcí mikroemulze pro všechny typy pleti k odstranění make-upu a 

nečistot. Vyživující a zvlhčující, určen pro ošetření v kabině a domácí péči. Lze jej použít na 

obličej, oči a rty. Obsahuje nízkomolekulární kyselinu hyaluronovou pro hydrataci pleti a 

redukci vrásek. Přesto je pocit lehký a chladivý, nabízí pocit tání, když je produkt aplikován 

na pokožku, zbytky filmu jsou jemné, ale znatelné, nemastné a nelepivé.

Kyselina hyaluronová je nejvíce hydratovaný známý biopolymer. V živých tkáních slouží jako 

organizátor pojivové tkáně a látka zadržující vodu. Hyaluronát sodný pochází z 

biotechnologicky bezpečného procesu; je bez kontaminantů a GMO. XS kyselina hyaluronová 

má velmi nízkou molekulovou hmotnost, která zvyšuje průnik kůží ve srovnání s 

vysokomolekulární kyselinou hyaluronovou. Omlazuje pokožku zlepšením jejích 

viskoelastických vlastností a výrazně redukuje hluboké vrásky.

Jak používat:

Produkt lze používat doma nebo pro ošetření v kabině. Masírujte obličej, krk, oči a rty, abyste 

odstranili make-up, poté opláchněte vodou.

Vůně:

Růže a moka káva.

Textura produktu:

Dotek a hmat jsou důležitými faktory při nákupu produktů pro krásu a osobní péči. Klademe 

velký význam textuře a pohodlí formulace a vytváříme spojení mezi aplikací a funkčností. Náš 

Deep cleanser  nabízí nečekaný pocit při aplikaci, jasný, krémový a bohatý vzhled s jemnou 

směsí vůní růže a kávy.

Emulze nabízí ultra jemný dotek a snadné roztírání na pokožce, což je základní požadavek na 

čisticí prostředek. Tyto vlastnosti lze přičíst velmi jemné a homogenní disperzi olejových 

kapiček. Emulze je homogenní, s průměrnou velikostí kapiček v rozmezí jednoho mikronu.

Extrémní jemnost emulze je klíčovým faktorem pro účinné odstranění všech typů make-upu z 

obličeje, očí nebo rtů. Produkt zcela odstraňuje i ten nejodolnější make-up bez použití 

detergentu nebo mýdla ve složení. Deep cleanser nabízí vynikající profil snášenlivosti na kůži 

a sliznicích, neštípe v očích ani na pokožce. Výrobek je bez parabenů, bez mýdla a bez 

sulfátů.
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HYALURONIC PEEL

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

Glukonolakton (5 %), kyselina hyaluronová (1 %).

Indikace:

- Exfoliace pokožky.

- Hydratace pokožky.

- Redukuje akné a nečistoty.

- Vyrovnává tón pleti.

Popis:

Abychom zlepšili mezoterapii pokožky a další ošetření, vytvořili jsme tento předpeeling. 

Odstranění odumřelých buněk zlepšuje pronikání meso roztoků. Hyaluronový peeling 

kombinuje glukonolakton a kyselinu hyaluronovou pro synergickou exfoliaci v lehce gelovém 

složení pro pomalé schnutí. Polyhydroxykyseliny mají značnou molekulovou hmotnost a 

sestávají z relativně velkých molekul. Díky tomu pronikají kůží postupně, vrstvu po vrstvě. 

Odumřelé kožní buňky jsou jemně odstraněny, čímž se zabrání podráždění pokožky. 

Glukonolakton je také přírodní antioxidant, který je stejně účinný jako vitamin C a vitamin E. 

Glukonolakton blokuje syntézu pro-interleukinu-1, který je zodpovědný za záněty. Schopnost 

glukonolaktonu přenášet molekuly vody hraje také ústřední roli v hydrataci pokožky. Voda, 

která se dostane do zrnité vrstvy kůže, způsobí pokles koncentrace vápenatých iontů a vysílá 

signál do těla, aby stimulovalo syntézu lipidů v keratinocytech.

Jak používat:

Produkt nanášejte vějířovým štětcem, vyhněte se očním konturám. Nechte působit 5 minut a 

odstraňte vlhkými vatovými tampony.

Vůně:

Neutrální, bez parfemace.

Textura produktu:

Hyaluronový peeling z hyaluronového gelu pro pomalé schnutí a jemnou exfoliaci.
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ESSENTIAL CREAM

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

Vitamin E (0,5%).

Indikace:

- Neutralizuje volné radikály.

- Základní krém pro personalizované krémy
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Popis:

Jedinečný základní krém pro přípravu personalizovaných ošetření s meso roztoky. Krém lze 

personalizovat v závislosti na indikaci. Technologie esenciálního krému je emulze vody v oleji 

vysoce odolná vůči elektrolytům. Snadno mísitelný s jakýmkoli meso roztokem. Krém je 

vysoce stabilní s bohatou výživnou texturou. Dokonalá péče o pleť po mezoterapii nebo 

kožním mezo-needlingu. Vůně je svěží a energizující, složená ze směsi citrusových plodů. Po 

přípravě může být krém skladován při pokojové teplotě až 8 týdnů.

Jak používat:

Postupně přidávejte za míchání stěrkou nebo mixérem 5 ml meso roztoku do základního 

krému, dokud krém nebude jednotný. Krémy lze skladovat v lednici. Spotřebujte do 8 týdnů.

Vůně:

Ceylonský čaj, čerstvé citrony.

Textura produktu:

Bohatá emulze voda v oleji s jasnou a jemnou texturou, kterou lze smíchat s jakýmkoli typem 

lahviček Fusion Meso a vytvořit tak personalizované ošetření. Obsahuje specifickou směs 

olejů k vytvoření dlouhotrvajícího ochranného filmu na pokožce. Při aplikaci je textura lehká a 

snadno se nanáší, následný pocit je dlouhotrvající a výživný.
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MESO LIFT CREAM

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

Síťovaná kyselina hyaluronová (0,5 %), omlazující 

komplex s 5 růstovými faktory + kyselina listová + 

acetylglutamin (5 %).

Indikace:

- Zvedá a zpevňuje pokožku.

- Redukuje hluboké vrásky a jemné linky.

- Zlepšuje objem pokožky.

Popis:

Krém formulovaný s aktivními složkami mezoterapie a dermálních výplní pro účinnou redukci 

ochabování pokožky a vrásek. Krém redefinuje kontury obličeje a dodává mu mladistvější a 

pevnější vzhled. Zesíťovaná kyselina hyaluronová je polymer odvozený od přírodní kyseliny 

hyaluronové (HA), podobně jako se používá v dermálních výplních. Viskozita roztoku 

retikulované kyseliny hyaluronové je 2-3krát vyšší než viskozita roztoku HA při stejné 

koncentraci, což znamená, že může vázat více molekul vody díky své zesíťované struktuře. 

Chová se jako „mikrozásobník“, který nepřetržitě dodává pokožce vodu. Na povrchu pokožky 

může vytvořit 3D „prodyšnou“ vrstvu, která zlepšuje funkci kožní bariéry, vyplňuje vrásky, 

snižuje odpařování vody a zabraňuje poškození pokožky způsobenému vnějšími agresemi, 

jako je UV záření, znečištění atd.

Omlazovací komplex má podobné složení jako placenta, bohatý na růstové faktory, kyselinu 

listovou a acetylglutamin. Globální řešení proti stárnutí s mnoha účinky: oprava pleti, 

stimulace růstu buněk, proti vráskám, zpevnění a zvlhčení pleti.

Jak používat:

Naneste na vyčištěný obličej množství cca velikosti desetníku. Postupujte kruhovými pohyby 

směrem nahoru a vmasírujte krém do pokožky. Nenanášejte noční krém na oční víčka. Krém 

se musí nanášet večer na vyčištěnou pleť a lze jej používat v synergii se séry.

Vůně:

Ceylonský čaj, čerstvé citrony.

Textura produktu:

Krém je bílý a extrémně lesklý, ultra-pohodlná textura pro hladkou a sametovou pokožku. 

Vůně je svěží a energizující, složená ze směsi citrusových plodů. Emulze je olej ve vodě se 

specifickým polymerním emulgátorem použitým ve velmi nízké koncentraci. Hlavní vyživující 

změkčovadlo bylo vybráno pro svou vysokou kompatibilitu se sfingolipidy, jako je 

fytosfingosin a ceramidy. Má vysokou polaritu a dodává pokožce jemný, nemastný pocit.
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MESO REPAIR CREAM

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

Regenerační směs s ATP + aminokyseliny 

+ prolin + acetyl tyrosin (2%), 

omlazovací komplex s 5 růstovými faktory 

+ kyselina listová + acetylglutamin (5%).

Indikace:

- Opravuje pokožku po procedurách.

- Zvedá a zpevňuje pokožku.

- Redukuje hluboké vrásky a jemné linky.
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Popis:

Krém formulovaný s mezoterapeutickými aktivními složkami pro účinné hojení a regeneraci 

pokožky po estetických zákrocích. Omlazovací komplex má podobné složení jako placenta, 

bohatý na růstové faktory, kyselinu listovou a acetylglutamin. Globální řešení proti stárnutí s 

mnoha účinky: oprava pleti, stimulace růstu buněk, proti vráskám, zpevnění a zvlhčení pleti.

Opravný komplex urychluje proces hojení snížením zarudnutí a zánětu až o 37 % již po 24 

hodinách a o 52 % po 48 hodinách ve srovnání s placebem. Působí také na úrovni DNA, aby 

zvrátil poškození, zejména způsobené UV zářením. Důležitou roli v tomto jedinečném 

produktu hraje i textura zmrzliny. Tím, že se na pokožce rozpouští, snižuje teplotu pokožky, 

snižuje zarudnutí a zklidňuje. Různé vosky ve složení vytvářejí na pokožce ultra ochrannou 

vrstvu. Pro ještě větší zklidňující účinek je možné krém uchovávat na chladném místě mezi 7 

a 15 stupni.

Jak používat:

Naneste na vyčištěný obličej množství cca velikosti desetníku. Postupujte kruhovými pohyby 

směrem nahoru a vmasírujte krém do pokožky. Nenanášejte noční krém na oční víčka. Krém 

se musí nanášet večer na vyčištěnou pleť a lze jej používat v synergii se séry.

Vůně:

Ceylonský čaj, čerstvé citrony.

Textura produktu:

Krém je bohatý a ultra pohodlný s výživným dojmem, při aplikaci taje jako zmrzlina . Vůně je 

svěží a energizující, složená ze směsi citrusových plodů. Meso repair cream je krém typu olej 

ve vodě kombinující 2 technologie: texturu zmrzliny a mikroemulzi. Mikroemulzní emulgátor 

je odvozen od kyseliny behenové, nasycené mastné kyseliny, která se získává ze semen 

původního druhu amazonského stromu Pentaclethra macroloba. Má změkčující a zklidňující 

vlastnosti, které pomáhají obnovit přirozené kožní mazy a zlepšit celkovou úroveň hydratace. 

V péči o pleť se kyselina behenová nejčastěji používá k poskytnutí zklidňující úlevy suché a 

citlivé pokožce. Tyto mazové mastné kyseliny hrají roli při udržování integrity kožní bariéry, 

čímž zlepšují zadržování vlhkosti a zvyšují hydrataci pokožky. Hlavními změkčovadly jsou 

silikonové vosky nabízející vynikající ochranu pokožky bez vytváření okluzivního filmu. Bylo 

prokázáno, že jsou účinné při ochraně a zklidnění pokožky.
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HYALURONIC DROPS

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

XS kyselina hyaluronová (1%).

Indikace:

- Hydratuje pokožku.

- Redukuje hluboké vrásky a jemné linky.

Popis:

Osvěžující krém s obsahem XS kyseliny hyaluronové pro maximální hydrataci pleti. Textura je 

překvapivá, protože je extrémně osvěžující a lehká při aplikaci, nicméně ochranný a výživný 

film zůstává na povrchu pokožky po mnoho hodin. Film zabraňuje transepidermální ztrátě 

vody, zachovává maximální komfort a vysokou hydrataci. Kyselina hyaluronová XS má velmi 

nízkou molekulovou hmotnost, slouží jako organizátor pojivové tkáně a látka zadržující vodu.

Hyaluronát sodný pochází z biotechnologicky bezpečného procesu; je bez kontaminantů a 

GMO. Jde o inovaci v péči o pleť proti stárnutí pro její zvýšenou propustnost kůží ve srovnání 

s vysokomolekulární kyselinou hyaluronovou. Omlazuje pokožku zlepšením jejích 

viskoelastických vlastností a výrazně redukuje hluboké vrásky. Exkluzivní složení ve formě 

vodních kapek okamžitě redukuje jemné vrásky a vyhlazuje pokožku. Hyaluronic drops je 

speciálně navrženy pro všechny typy pleti a neuvěřitelně hydratuje. Vůně produktu je svěží s 

tóny zelených listů, trávy a ovoce.

Jak používat:

Naneste na vyčištěný obličej množství cca velikosti desetníku. Postupujte kruhovými pohyby 

směrem nahoru a vmasírujte krém do pokožky. Nenanášejte krém na oční víčka. Krém se 

nanáší ráno nebo večer na vyčištěnou pleť a lze jej používat v synergii se séry.

Vůně:

Energické, zelené, čerstvé listy.

Textura produktu:

Krém typu voda v oleji založený na japonské technologii. Krém má matný vzhled a skládá se 

z olejové fáze nasycené ultra jemnými kapkami vody. Výsledkem je krém, který se při 

kontaktu s pokožkou taje a uvolňuje kapky vody. Kapky vody poskytují jedinečný osvěžující 

pocit při aplikaci, přesto je pokožka po aplikaci vyživována olejovou fází, která na pokožce 

zůstává. To je způsobeno vnější fází, která se skládá z oleje a vytváří na pokožce lipidový 

ochranný film. Hlavní změkčovadlo bylo vybráno pro svou vysokou molekulovou hmotnost. 

Příliš velkou na to, aby proniklo do pokožky, udržuje vodu na povrchu pro lepší hydrataci. 

Změkčovadlo zlepšuje hladkost a zabraňuje vzhledu suché a šupinaté pokožky a chrání 

přirozenou kožní bariéru.
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RADIANCE CREAM

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

Niacinamid (2 %), hexyl-resorcinol (0,5 %).

Indikace:

- Redukuje pigmentaci.

- Redukuje tmavé skvrny.

- Zlepšuje celkový tón pleti.

- Hydratuje pleť.
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Popis:

Osvěžující krém formulovaný s aktivními složkami získanými z estetické medicíny pro 

intenzivní účinek zesvětlení pleti. Tento měkký gelový krém obsahuje hexyl-resorcinol a 

niacinamid zesílený transdermálním aplikačním systémem. Rychle redukuje pigmentové 

skvrny a celkovou pigmentaci. Bylo prokázáno, že hexyl-resorcinol je čtyřikrát účinnější ve 

srovnání s hydrochinonem, funguje tak, že moduluje více míst v cestě melanogeneze. 

Vykazuje i další překvapivé funkce, protože zvyšuje hladinu glutathionu a stimuluje 

antioxidační obranné enzymy - glutathionperoxidázu a glutathionreduktázu. Niacinamid je 

vynikající aktivní složka pro zlepšení vlhkosti pokožky, protože reguluje expresi aquaporinu-3 

(AQP3). Ale v tomto produktu vykazuje synergický účinek s hexyl-resorcinolem ke zlepšení 

tónu pleti a snížení pigmentace.

Jak používat:

Naneste na vyčištěný obličej množství cca velikosti desetníku. Postupujte kruhovými pohyby 

směrem nahoru a vmasírujte krém do pokožky. Nenanášejte krém na oční víčka. Krém se 

nanáší ráno nebo večer na vyčištěnou pleť a lze jej používat v synergii se séry.

Vůně:

Mandarinkový esenciální olej.

Textura produktu:

Gelová krémová textura typu olej ve vodě s texturou, která se snadno roztírá, snižuje teplotu 

pokožky při aplikaci a vyhlazuje vrásky. Textura je vysoce hydratační a osvěžující pro všechny 

typy pleti, včetně mastné nebo smíšené. Emulze je olej ve vodě se specifickým polymerním 

emulgátorem použitým ve velmi nízké koncentraci. K fixaci veškeré vody v emulzi 

osmotickým tlakem je také přidán specifický prášek absorbující vodu. Voda je jakoby 

zachycená v kapslích, která při aplikaci zůstává na povrchu kůže. Voda a aktivní složky jsou 

postupně rozptýleny, aby se zlepšila účinnost a hydratace. Tato technologie poskytuje při 

aplikaci chladivý efekt na pokožku a efekt zjemnění, který redukuje výskyt vrásek. 

Změkčovadla jsou směsí silikonů s vysokou molekulovou hmotností vybraných pro jejich 

matující vlastnosti a vlastnosti pohlcující kožní maz.
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PROBIOTIX CREAM

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

XS kyselina hyaluronová (1 %), 

probiotický komplex (2 %).

Indikace:

- Vyživujte pokožku.

- Obnovte mikroflóru.

- Zlepšuje biologickou obranu.

- Redukuje přecitlivělost.

- Redukuje zarudnutí a kuperózu.

Popis:

Výživný a bohatý krém typu voda v oleji k ošetření suché a citlivé pokožky.

Pre/probiotický komplex je vyroben z alfa-glukooligosacharidů (získaných enzymatickou 

syntézou z rostlinných substrátů, vyrobených ze 100% čisté rostlinné šťávy) a probiotických 

bakterií Lactobacillus (inaktivovaných tyndalizací a sušených mrazem).

Krém podporuje rovnováhu kožní mikroflóry,  působí jako substrát pro komenzální bakterie a 

posiluje přirozenou obranyschopnost pokožky. Díky svému bohatství na přírodní cukry (GOS 

a FOS) zlepšuje vzhled a komfort pokožky, čímž zvyšuje zářivost pleti a tlumí pocity 

nepohodlí charakteristické pro citlivou a suchou pleť.

Kyselina hyaluronová XS má velmi nízkou molekulovou hmotnost, slouží jako organizátor 

pojivové tkáně a látka zadržující vodu. Hyaluronát sodný pochází z biotechnologicky 

bezpečného procesu; je bez kontaminantů a GMO. Jde o inovaci v péči o pleť proti stárnutí 

pro její zvýšenou propustnost kůží ve srovnání s vysokomolekulární kyselinou hyaluronovou. 

Omlazuje pokožku zlepšením jejích viskoelastických vlastností a výrazně redukuje hluboké 

vrásky.

Jak používat:

Naneste na vyčištěný obličej množství cca velikosti desetníku. Postupujte kruhovými pohyby 

směrem nahoru a vmasírujte krém do pokožky. Nenanášejte krém na oční víčka. Krém se 

nanáší ráno nebo večer na vyčištěnou pleť a lze jej používat v synergii se séry.

Vůně:

Mandarinkový esenciální olej.

Textura produktu:

Textura je ultra jemná a uklidňující emulze voda v oleji, která poskytuje pokožce intenzivní 

výživu. Vodní fáze krému probiotix je také izotonická a vyvážená na sůl, aby se optimalizoval 

přenos vody do pokožky. Emulze voda v oleji jsou vysoce doporučeny pro suchou a citlivou 

pokožku. Poskytují dobrou rovnováhu mezi výživou a hydratací, dlouhotrvající ochranu a 

vysokou difúzi vody do pokožky. Změkčovadla jsou směsí esterů mastných kyselin s dlouhým 

řetězcem, které tají při teplotě pokožky. Vytvářejí měkký a příjemný pocit hladké pokožky. 

Mají vysokou úroveň přemašťovacího potenciálu a silné vodoodpudivé vlastnosti, které 

vytvářejí film, který chrání pokožku před vysycháním.
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CICA POST-CARE
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Účinné látky:

Asiaticosid + kyselina madecassic + kyselina asijská (1 %), 

Panthenol (1 %).

Indikace:

- Uzdravuje pokožku.

- Redukuje zarudnutí a zánět.

- Urychluje opravu poškozené kůže.

- Remodelace pleti.

- Proti striím.

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Popis:

Naše pokožka, která je považována za naši první obrannou linii, potřebuje čas na opravu, 

když je poškozená. Návrat pleti k normálnímu, zdravému vzhledu nenastane přes noc. Během 

opravy mohou nastat potíže, které mohou proces dále prodloužit. To je zvláště patrné během 

těhotenství s výskytem strií. Pokožka se nedokáže správně restrukturalizovat a postrádá 

pevnost.

Titrovaný extrakt z Centella asiatica, lépe známý jako CICA nebo tygří tráva, je vysoce 

čištěné složení některých z nejsilnějších molekul nalezených v této rostlině. CICA pracuje na 

rychlejší opravě poškozené pokožky a obnově integrity pokožky posílením životně důležitých 

proteinů v dermis a zklidňujícím účinkem. Náš extrakt se vyrábí z divoké centella asiatica 

sklizené na Madagaskaru. Tato konkrétní botanická odrůda je stabilnější ve složení 

pentacyklických triterpenů (aktivních látek), má vyšší množství těchto aktivních látek a roste 

divoce. Při kultivaci ztrácí svůj farmakologický profil a má nízký obsah aktivních látek. V naší 

formulaci kombinujeme CICA s provitamínem B5 (panthenol), známým pro své regenerační, 

hojivé, protizánětlivé, zklidňující a regenerační účinky. Při lokální aplikaci panthenol proniká 

do epidermis, kde je absorbován kožními buňkami a přeměněn na kyselinu pantotenovou, 

kde působí na hydrataci stratum corneum. Navíc pomáhá posilovat hydrolipidický film, bojuje 

proti ztrátě vody a dehydrataci. Krémy s obsahem panthenolu pomáhají pokožce znovu 

získat její jemnost a pružnost. Panthenol se také používá k léčbě povrchových lézí kůže a 

sliznic. Může skutečně pomoci opravit kožní bariéru, urychlit a zlepšit hojení tím, že stimuluje 

proliferaci fibroblastů. Podporuje rychlou obnovu buněk a také zklidňuje podráždění, záněty, 

a zarudnutí. Jeho protizánětlivé působení je srovnatelné s hydrokortisonem.

Jak používat:

Naneste na vyčištěný obličej množství cca velikosti desetníku. Postupujte kruhovými pohyby 

směrem nahoru a vmasírujte krém do pokožky. Nenanášejte krém na oční víčka. Krém se 

nanáší ráno nebo večer na vyčištěnou pleť a lze jej používat v synergii se séry.

Vůně:

Neutrální, bez parfemace.

Textura produktu:

Textura je ultra jemná a uklidňující emulze oleje ve vodě, která poskytuje pokožce intenzivní 

výživu. Emulgátor je založen na glycerylstearátu, biologicky odbouratelné, bezpečné složce, 

díky které je vaše pokožka jemnější a hladší. Glycerylstearát je přirozeně odvozená mastná 

kyselina, která se používá jako zahušťovadlo a změkčovadlo v různých kosmetických 

výrobcích a produktech péče o pleť. Zatímco hlavní funkcí glycerylstearátu je zlepšit texturu 

a smyslový pocit, pomáhá také hydratovat, chránit pokožku a dodává pokožce lesk. 
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CERAMID MOISTURIZER

Účinné látky:

Vegan ceramidy (2 %), 

Indikace:

- Hydratuje pokožku.

- Reguluje transepidermální tok vody.

- Chrání pokožku.

- Obnova lipidové bariéry.
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Popis:

Výživný krém bohatý na vodu v oleji pro ošetření suché a citlivé pokožky. Vegan Ceramides 

je rýžový extrakt vyrobený postupem k optimalizaci sfingolipidové a fosfolipidové frakce. 

Ceramidy hrají důležitou roli ve struktuře a kvalitě stratum corneum.

Ceramidy představují hlavní složky mezibuněčného lipidového cementu (40 %). Řídí několik 

základních biologických funkcí: regulaci transepidermálního toku vody, soudržnost vrstev 

stratum corneum, ochranu pokožky a obnovu kožní bariéry.

Klinická studie provedená na 11 zdravých dobrovolnících ukazuje, že veganské ceramidy 

velmi významným způsobem zlepšují pokožku. 

Hydratace: +73 % ve srovnání s placebem po 30 minutách a 53 % oproti placebu po 8 

hodinách.

Jak používat:

Naneste na vyčištěný obličej množství cca velikosti desetníku. Postupujte kruhovými pohyby 

směrem nahoru a vmasírujte krém do pokožky. Nenanášejte krém na oční víčka. Krém se 

nanáší ráno nebo večer na vyčištěnou pleť a lze jej používat v synergii se séry.

Vůně:

Aloe vera.

Textura produktu:

Textura je ultra jemná a uklidňující emulze voda v oleji, která poskytuje pokožce intenzivní 

výživu. Vodní fáze ceramidového krému je také izotonická a vyvážená na sůl, aby se 

optimalizoval přenos vody do pokožky. Emulze voda v oleji jsou vysoce doporučeny pro 

suchou a citlivou pokožku. Poskytují dobrou rovnováhu mezi výživou a hydratací, 

dlouhotrvající ochranu a vysokou difúzi vody do pokožky. Změkčovadla jsou směsí esterů 

mastných kyselin s dlouhým řetězcem, které tají při teplotě pokožky. Vytvářejí měkký, 

příjemný, pocit hladké pokožky. Mají vysokou úroveň přemašťovacího potenciálu a silné 

vodoodpudivé vlastnosti, které vytvářejí film, který chrání pokožku před vysycháním.

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 
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HYALURONIC MOISTURIZER 

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Účinné látky:

XS kyselina hyaluronová (1%).

Indikace:

- Hydratuje pokožku.

- Redukuje hluboké vrásky a jemné linky.
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Popis:

Formulace s kyselinou hyaluronovou získanou z estetické medicíny pro dosažení vysoké 

hydratace pokožky a redukce vrásek. Tato tající mikroemulze obsahuje nízkomolekulární 

kyselinu hyaluronovou, má svěží a jedinečnou texturu, která zanechává pokožku hladkou a 

jemnou. Kyselina hyaluronová je nejvíce hydratovaný známý biopolymer. V živých tkáních 

slouží jako organizátor pojivové tkáně a látka zadržující vodu. Hyaluronát sodný pochází z 

biotechnologicky bezpečného procesu; je bez kontaminantů a GMO. Jedná se o průlom ve 

vlastnostech proti stárnutí se zvýšenou permeací kůží ve srovnání s vysokomolekulární 

kyselinou hyaluronovou. Omlazuje pokožku zlepšením jejích viskoelastických vlastností a 

výrazně redukuje hluboké vrásky.

Jak používat:

Naneste na vyčištěný obličej množství cca velikosti desetníku. Postupujte kruhovými pohyby 

směrem nahoru a vmasírujte krém do pokožky. Nenanášejte krém na oční víčka. Krém se 

nanáší ráno nebo večer na vyčištěnou pleť a lze jej používat v synergii se séry.

Vůně:

Cejlonský čaj a čerstvé citrony.

Textura produktu:

Náš hydratační krém má nečekaný nádech, jasný, krémový a bohatý vzhled, vůně je svěží a 

energizující, složená ze směsi citrusových plodů. Krém je mikroemulze typu olej ve vodě. Je 

jemný a snadno se roztírá na pokožce. Tyto vlastnosti lze přičíst velmi jemné a homogenní 

disperzi olejových kapiček s průměrnou velikostí v rozmezí jednoho mikronu. Pocit je lehký a 

chladný, s pocitem tání, když je produkt aplikován na pokožku. Zbytková ochranná vrstva po 

aplikaci je tenká, nemastná a nelepivá. Mikroemulzní emulgátor je odvozen od kyseliny 

behenové, nasycené mastné kyseliny, která se získává ze semen původního druhu 

amazonského stromu Pentaclethra macroloba. Má změkčující a zklidňující vlastnosti, které 

pomáhají obnovit přirozené kožní mazy a zlepšit celkovou úroveň hydratace. V péči o pleť se 

kyselina behenová nejčastěji používá k poskytnutí zklidňující úlevy suché a citlivé pokožce. 

Tyto mazové mastné kyseliny hrají roli při udržování integrity kožní bariéry, čímž se zlepšuje 

zadržování vlhkosti a zvyšuje se hydratace pokožky.

Hlavním změkčovadlem je ester, nekomedogenní, který poskytuje bohatý pocit a zlepšuje 

roztírání na kůži. 

Přírodní certifikace ECOCERT.
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EYE SORBET
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Účinné látky:

Síťovaná kyselina hyaluronová (0,5 %), 

omlazující komplex s 5 růstovými faktory + 

kyselina listová + acetylglutamin (5 %).

Indikace:

- Redukuje vrásky.

- Redukuje oční váčky.

- Redukuje tmavé kruhy.

Popis:

Ultra osvěžující oční krém s aktivními složkami získanými z estetické medicíny pro vymazání 

vrásek během minuty. Technologie v tomto produktu je založena na této exkluzivní textuře, 

která má schopnost snižovat teplotu pokožky, vysoce zvyšovat hydrataci a vytvářet jemný 

zaostřovací efekt na vrásky, aby skryl jejich vzhled. Chladivý efekt stimuluje mikrocirkulaci k 

urychlení odvodu nahromaděných tekutin, aby se snížily váčky pod očima a tmavé kruhy pod 

očima. Je podporována směsí aktivních složek, které zvlhčují a redukují vrásky na této 

choulostivé oblasti: Zesíťovaná kyselina hyaluronová je polymer odvozený z přírodní kyseliny 

hyaluronové (HA), podobně jako se používá v dermálních výplních. Viskozita roztoku 

retikulované kyseliny hyaluronové je 2-3krát vyšší než viskozita roztoku HA při stejné 

koncentraci, což naznačuje, že může vázat více molekul vody díky své zesíťované struktuře. 

Chová se jako „mikrozásobník“, který nepřetržitě dodává pokožce vodu. Dokáže vytvořit 3D 

„prodyšnou“ vrstvu na povrchu kůže, která zlepšuje funkci kožní bariéry, vyplňuje vrásky, 

snižuje odpařování vody a zabraňuje poškození pokožky způsobené vnějšími agresemi, jako 

je UV záření, znečištění, atd. Omlazovací komplex má podobné složení jako placenta, bohatý 

na růstové faktory, kyselinu listovou a acetylglutamin. Globální řešení proti stárnutí s mnoha 

účinky: oprava pleti, stimulace růstu buněk, proti vráskám, zpevnění a zvlhčení pleti.

Jak používat:

Před aplikací očního krému si očistěte obličej. Naneste na oční kontury. Krém vmasírujte 

kruhovým pohybem.

Vůně:

Cejlonský čaj a čerstvý citrón.

Textura produktu:

Gelová krémová textura typu olej ve vodě s texturou, která snižuje teplotu pokožky při 

aplikaci a vymazává vrásky. Výrobek obsahuje specifický polymerní emulgátor používaný ve 

velmi nízké koncentraci. K fixaci veškeré vody v emulzi osmotickým tlakem je také přidán 

specifický prášek absorbující vodu. Voda je jakoby zachycená v kapslích, která při aplikaci 

zůstává na povrchu kůže. Voda a aktivní složky jsou postupně rozptýleny, aby se zlepšila 

účinnost a hydratace. Tato technologie poskytuje při aplikaci chladivý efekt na pokožku a 

efekt zjemnění, který redukuje výskyt vrásek. Změkčovadla jsou směsí vysokomolekulárních 

silikonů vybraných pro jejich matující vlastnosti.
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MESO SHIELD 50

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Indikace:

- Ochrana před UV zářením a foto-stárnutím.

Hodnocení:

SPF 50

Kritická vlnová délka: 380 nm

UVA-PF=16,4

Boot stars: ****

PA++++

Redukce modrého světla: 62,5 %

Snížení volných radikálů: 93,6 %
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Popis:

Vysoce ochranný opalovací krém určený k aplikaci po procedurách estetické medicíny. 

Překvapivě lehká textura pro ochranu SPF 50+  proti UVA/UVB. Je v pohodlném airless 

balení, aby jste ho mohly mít celý den u sebe. Tento ochranný denní krém je inovací na 

různých úrovních. Složení vytváří na pokožce dlouhotrvající film, odolný proti pocení, 

poskytuje základ pod make-up a zabraňuje pronikání opalovacích krémů do pokožky. 

Neštípe v očích a vyhovuje i té nejcitlivější pleti. Nejdůležitějším faktorem přípravků na 

ochranu před UV zářením je, že zajišťují stejnou úroveň ochrany před UVA a UVB, aniž by 

došlo k porušení spektra záření, které by mohlo zanechat určité typy dosahu UV záření a 

poškodit pokožku. „Ideální opalovací krém“ musí fungovat jako filtr s jednotnou hustotou se 

stejnou ochranou při jakékoli vlnové délce. V našem složení používáme 4 typy UV filtrů, 

abychom dosáhli nejlepšího poměru a ochrany proti UVA a UVB. Náš opalovací krém používá 

nejnovější a nejvýkonnější UV filtry na trhu, mají nejvyšší poměr účinnosti a nejsou 

klasifikovány jako endokrinní rušivé látky. Účinnost našeho SPF je extrémně vysoká ve 

srovnání s jinými SPF, s efektivním poměrem 2,8 bodu SPF na 1% UV filtru.

Jak používat:

Naneste na vyčištěný obličej množství cca velikosti desetníku. Postupujte kruhovými pohyby 

směrem nahoru a vmasírujte krém do pokožky. Nenanášejte krém na oční víčka.

Vůně:

Aloe Vera, svěží a lehká.

Textura produktu:

Emulze typu olej ve vodě s lehkou texturou a vysokým ochranným SPF. Po aplikaci 

nezanechává pokožku mastnou a bílou. Hlavní změkčovadlo bylo vybráno pro svou vysokou 

molekulovou hmotnost. Příliš velkou na to, aby proniklo do pokožky, udržuje opalovací krémy 

na povrchu pokožky pro maximální ochranu. Změkčovadlo zlepšuje hladkost a zabraňuje 

vzhledu suché a šupinaté pokožky a chrání přirozenou kožní bariéru.
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Zaměřeno na SPF

Proč je UV záření škodlivé pro pokožku?

Zatímco ultrafialové (UV) záření tvoří pouze malé procento celkového slunečního záření, je zdaleka 

nejškodlivější. To je způsobeno skutečnost, že kratší vlnové délky světla obsahují více energie než delší 

vlnové délky. To také znamená, že UVA paprsky mají méně energie než UVB paprsky. Tato energie se 

přenáší na molekuly pohlcující světlo v kůži zvané chromofory. Chromofory, které absorbují světlo v UV 

spektru zahrnují DNA a melanin. Když je UV záření absorbováno DNA, způsobí poškození, které může 

vést ke genetickému poškození mutace. Pokud toto poškození nenapraví přirozená obrana buněk, 

mohou se mutované buňky rychle množit a nakonec vést k rakovině kůže. UVA a UVB paprsky poškozují 

DNA různými způsoby. UVB paprsky jsou přímo absorbovány DNA, a proto jsou blíže spojené s 

rakovinou kůže. UVA paprsky na druhé straně způsobují nepřímé poškození DNA tvorbou volných 

radikálů, které způsobují poškození DNA spíše než samotné UVA paprsky.

Proč UV záření způsobuje „opálení“?

Melanin působí jako přirozená obrana proti UV záření tím, že vytváří „čepici“ nad buněčným jádrem. Jak 

melanin absorbuje UV záření, snižuje přenos UV paprsků do jádra, které je absorbováno DNA. Čím více 

melaninu je v pokožce obsaženo, tím lepší je přirozená ochrana pokožky.

Proč UV záření způsobuje předčasné stárnutí?

UV záření je zodpovědné za 80–90 % stárnutí pokožky obličeje. To je způsobeno tím, že způsobuje 

tvorbu volných radikálů, které se aktivují enzymy, které rozkládají kolagen a elastin. Protože kolagen a 

elastin jsou obsaženy v dermis a protože UVA může pronikat dermis, předčasné stárnutí spojené s UV 

zářením je způsobeno převážně UVA.

Jak opalovací krémy chrání před UV zářením?

Opalovací krém působí jako exogenní (externí) chromofor tím, že absorbuje UV záření místo 

přirozených chromoforů. Tohle drasticky snižuje množství UV záření schopného proniknout do pokožky 

a být absorbováno DNA a melaninem.

Jak se testuje opalovací krém?

Účinnost opalovacího krému proti UV záření se tradičně zaměřovala na ochranný sluneční faktor (SPF), 

který je akceptován jako celosvětový standard. SPF je však pouze mírou ochrany opalovacích krémů 

před UVB zářením. Až do relativně nedávné doby, Poškození kůže způsobené UVA zářením bylo 

přehlíženo a v důsledku toho v současné době neexistuje žádné standardizované měřítko UVA ochrany.

SPF

Jak již bylo zmíněno, SPF měří schopnost opalovacích krémů chránit pokožku před UVB zářením, což 

teoreticky znamená, že produkty s vyšší SPF by měly poskytovat větší ochranu než nižší SPF. SPF se 

měří jako poměr množství UVB záření potřebného ke spálení pokožky při ochraně opalovacím krémem, 

vydělený požadovaným množstvím proti nechráněné pokožce. Pokud jsou všechny ostatní faktory 

stejné, pak to znamená, že opalovací krém s SPF 50 umožní pleti vystavit 50x více UVB záření než 

nechráněná pokožka před spálením. Opalovací krém však musí být aplikován ve správném množství 

(2 mg/cm2), opakovaně nanášen (každé 2 hodiny) a znovu aplikován po plavání nebo nadměrném 

pocení za účelem dosažení a udržení uvedeného SPF. SPF však ve skutečnosti neodráží schopnost 

chránit pokožku před poškozením UVA. Metoda SPF je příkladem in vivo hodnocení účinnosti 

opalovacího krému, což znamená, že test se provádí na lidech. Existují tři metody in vivo, kterým bylo 

doporučeno měřit UVA ochranu; IPD, PPD a UVA-PF (UVA ochranný faktor).

IPD je zkratka pro okamžité ztmavnutí pigmentu (Immediate Pigment Darkening), což je počáteční 

reakce pokožky na vystavení UV záření. Je to důsledek oxidace melaninu a redistribuce melanosomů. 

IPD je dočasné ztmavnutí pigmentu, ke kterému dochází bezprostředně po expozici UV záření. Metoda 

IPD měří množství UVA záření potřebného k vytvoření ztmavnutí pokožky s jasně definovaným okrajem, 

pozorované bezprostředně po expozici. Ochranný faktor IPD (IPD-PF) je poměr dávky UVA potřebné k 

vytvoření IPD, když je pokožka chráněna opalovacím krémem k dávce potřebné, když pokožka není 

chráněna.

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 
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PPD je zkratka pro trvalé ztmavnutí pigmentu (Persistent Pigment Darkening). Je to reakce kůže na UV 

záření, ke které dochází po IPD. Trvá přibližně 3-5 dní a je zvláště citlivý na celé spektrum UVA. S delšími 

vlnovými délkami klesá velmi pomalu. Odpověď PPD vyžaduje velké dávky UVA (>10 J cm-2 – ekvivalent 

40 minut poledního letního slunečního záření), což znamená, že metoda PPD může také napadnout 

stabilitu opalovacího krému. Metoda PPD měří množství UVA záření potřebného k vytvoření první 

jednoznačné pigmentové reakce. PPD ochranný faktor (PPD-PF) je poměr minimální dávky UVA k 

produkci PPD, když je pokožka chráněna opalovacím krémem (MPDp) k dávce potřebné, když kůže není 

chráněna (MPDu).

UVA-PF je zkratka pro UVA ochranný faktor a je měřítkem toho, jak velkou UVA ochranu nabízí opalovací 

krém. Jsou tři různé in vitro metody pro hodnocení UVA-PF; jedna ze Spojených států (USA; FDA), jedna 

z Evropské unie (EU; COLIPA) a jedna ze Spojené království (UK; Boots). Testování in vitro určuje míru 

ochrany, kterou opalovací krém nabízí, nanášením opalovacího krému na křemenné, akrylové nebo 

plastové (PMMA) sklíčko a měření, kolik UV záření projde sklíčkem. Čím méně záření projde skrz sklíčko, 

tím vyšší je ochranný faktor.

Metoda kritické vlnové délky USA FDA

FDA používá k určení metodu kritické vlnové délky

zda lze opalovací krém klasifikovat jako 

širokospektrální. Metoda kritické vlnové délky měří 

šířku ochranyopalovacího krému v celém UV spektru 

(290-400 nm). Opalovací krém může být považován 

za širokospektrální, když má kritickou vlnovou délku 

370 nm nebo více. To znamená, že 10 % z ochrany, 

kterou opalovací krém nabízí, musí být pro vlnové 

délky nad 370 nm.

Metoda kritické vlnové délky však nenabízí mnoho

informací o amplitudě UVA ochrany nabízené  

opalovacím krémem, jen že nabízí určitou UVA 

ochranu.

Metoda EU COLIPA Poměr UVA-PF/SPF

Kromě požadavku na kritickou vlnovou délku 370 nm a více EU také požaduje, aby UVA-PF nabízené 

opalovacím krémem bylo minimálně 1/3 uvedeného SPF. Například opalovací krém s SPF 50 musí mít 

UVA-PF alespoň 16. 

UK Boots Method Poměr UVA/UVB

Metoda UK boots také vypočítává poměr UVA/UVB pomocí konečné hodnoty UVA-PF a hodnoty SPF 

(UVA-PF/SPF). Nicméně, tato metoda jde ještě o krok dále a klasifikuje produkty do kategorií od 0 do 5 

hvězdiček na základě počátečního průměrného poměru UVA/UVB a průměrný poměr UVA/UVB po 

expozici. To znamená, že také může poskytnout lepší představu o tom, jak stabilní je UVA ochrana. V 

následujících situacích dosáhnout nejvyššího hodnocení (5 hvězdiček), Poměr UVA/UVB musí být 

alespoň 9/10. Jinými slovy, opalovací krém by musel nabídnout UVA-PF více než 90 % uvedeného SPF. 

(80-90 % jsou 4 hvězdičky a 60-80 % jsou 3 hvězdičky).

290         vlnová délka (mm)        400
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Metoda pro určení, zda opalovací krém
splňuje požadavek na široké spektrum.

Aby byl opalovací krém

považován za „širokospektrální“,

alespoň 10 % nabízené ochrany

musí být pro vlnové délky nad

370 nm. Kritická vlnová délka je

bod, ve kterém opalovací krém

dosahuje 90% absorpce.
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Co znamená PA systém?

Systém PA kategorizuje opalovací krémy do skupin na základě jejich hodnoty PPD. Čím více +, tím vyšší 

PPD.

To znamená, že minimální PPD můžete vypočítat následovně:

(PPD a UVA-PF jsou vysoce korelované a hodnoty jsou zhruba stejné).

PA+= PPD/UVA-PF 2-4

PA++ = PPD/UVA-PF 4-8

PA+++ = PPD/UVA-PF 8-16

PA++++ = PPD/UVA-PF 16+

Co znamená hodnocení Boots Star?

Boots Star Rating System kategorizuje opalovací krémy do skupin na základě jejich UVA-PF hodnoty 

vzhledem k jejich SPF hodnotě.

UVA-PF je

90 % a více než SPF = 5*

80–90 % = 4*

60–80 % = 3*

Nejvyšší kategorie čtyř a pěti hvězdiček podle systému Boots Star jsou považovány za velmi blízké 

ideálnímu opalovacímu krému kvůli jejich téměř rovnoměrné ochrana v celém UVA i UVB spektru.

Souhrn

Na rozdíl od SPF neexistuje žádná mezinárodně univerzální metoda pro měření ochrany opalovacích 

krémů proti UVA záření. Nicméně víme že pokud je opalovací krém označen jako širokospektrální, musí 

nabízet UVA i UVB ochranu. K tomu nám pomáhají některé metody měření určit opalovací krémy, které 

mají  UVA ochranu lépší než ostatní.

PA systém měření UVA ochrany prostřednictvím odezvy PPD je konzistentní v tom, že vyhovuje jakýkoli 

opalovací krém s hodnocením PA++++ má PPD-PF (UVA-PF) alespoň 16.

UVA pečeť a hvězdičkové hodnocení měření UVA ochrany jsou relativní k opalovacím krémům SPF a 

jako takové vyžadují trochu více porozumění. Nicméně opalovací krémy s SPF50 a pětihvězdičkovým 

UVA-PF hodnocením jsou považovány za nejblíže ideálním opalovacím krémům, které jsou momentálně 

dostupné.
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HA DEEP FILLER
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Popis:

Produkt vytvořený speciálně pro prodloužení výsledků injekcí výplně kyseliny hyaluronové. 

Receptura obsahuje zesíťovanou kyselinu hyaluronovou, podobnou té, kterou lékaři aplikují k 

obnovení objemu pokožky a vyplnění vrásek. Složení je lehké a hedvábné. Obsahuje také 

technologii soft-focus, která redukuje výskyt vrásek a rozjasňuje tón pleti. Vůně je svěží a 

energizující, složená ze směsi citrusových plodů.

Zesíťovaná kyselina hyaluronová je polymer odvozený od přírodní kyseliny hyaluronové (HA), 

podobně jako se používá v dermálních výplních. Viskozita roztoku retikulované kyseliny 

hyaluronové je 2-3krát vyšší než viskozita roztoku HA při stejné koncentraci, což naznačuje, 

že může vázat více molekul vody díky své zesíťované struktuře. Chová se jako 

„mikrozásobník“, který nepřetržitě dodává pokožce vodu. Dokáže na povrchu pokožky 

vytvořit 3D „prodyšnou“ vrstvu, která zlepšuje funkci kožní bariéry, vyplňuje vrásky, snižuje 

odpařování vody a zabraňuje poškození pokožky způsobenému vnějšími agresemi, jako je UV 

záření, znečištění atd.

Jak používat:

Naneste na vyčištěný obličej množství cca velikosti desetníku. Postupujte kruhovými pohyby 

směrem nahoru a vmasírujte krém do pokožky. Nenanášejte krém na oční víčka.

Vůně:

Cejlonský čaj a čerstvý citrón.

Textura produktu:

Specifické složení této emulze typu olej ve vodě vede k optimální stabilitě emulze a zároveň 

umožňuje poskytnout specifický hladký a sametový pocit pokožky. Emulze má velmi světlý 

vzhled díky malé velikosti kapiček oleje. Výsledkem je velmi příjemný krém, svěží při aplikaci , 

který se snadno vstřebává do pokožky. Kombinuje dvě různé technologie soft-focus pro 

okamžité snížení výskytu vrásek: mikro-oxid křemičitý a vysokomolekulární polymer, který 

vrásky vyplňuje zvenčí.

Účinné látky:

Zesíťovaná kyselina hyaluronová (1%).

Indikace:

- Zvedá a zpevňuje pokožku.

- Redukuje hluboké vrásky a jemné linky.

- Zlepšuje objem pokožky.
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Účinné látky:

Retinol 1%

Indikace:

- Zvedá a zpevňuje pokožku.

- Redukuje foto-starnutí.

- Urychluje obnovu pokožky.

Popis:

Vysoce koncentrované sérum s čistým retinolem. Toto exkluzivní složení se zaměřuje na 

vrásky a foto-stárnutí. Po několika dnech aplikace pleť vypadá mladší s méně vráskami a 

sjednoceným tónem pleti. Vůně je svěží a energizující, složená ze směsi citrusových plodů.

Inovací v tomto produktu je způsob, jakým stabilizujeme čistou formu retinolu do specifické 

směsi olejů a antioxidantů. Obecně čistá forma retinolu ztrácí své vlastnosti v péči o pleť po 

krátké době v důsledku oxidace způsobené světlem, rozpuštěným kyslíkem v produktu a 

teplotou skladování. Většina značek používá deriváty retinolu, které vykazují velmi špatnou 

účinnost. Naše specifická směs olejů chrání retinol před oxidací a zachovává více než 80 % 

aktivního retinolu i po 12 měsících skladování. Během výrobního procesu je z produktu 

vakuovým procesem odstraněn veškerý kyslík a produkt je plněn do bezvzduchových lahví. 

Formulace také obsahuje transdermální booster pro zvýšení pronikání retinolu do nejhlubších 

vrstev epidermis. Účinnost retinolu (vitamínu A) byla prokázána v mnoha vědeckých 

studiích, které potvrzují jeho široký rozsah působení ve všech hlavních aplikacích péče o pleť, 

včetně redukce pigmentových skvrn a vrásek a také zlepšení elasticity a hladkosti pokožky. 

Retinol zlepšuje obnovu buněk, snižuje degradaci kolagenu a normalizuje keratinizaci. 

Regeneruje pokožku a poskytuje hladký, pevný a zářivý vzhled. Dermatologové a další 

odborníci již desítky let spoléhají na mnoho pozitivních účinků, které má vitamín A v 

kosmetických přípravcích.

Jak používat:

Naneste na vyčištěný obličej množství cca velikosti desetníku. Postupujte kruhovými pohyby 

směrem nahoru a vmasírujte krém do pokožky. Nenanášejte krém na oční víčka.

Toto intenzivní ošetření je nutné používat 2 až 3krát týdně po dobu 10 až 15 dnů v noci. 

Pokud se pokožka cítí citlivá a vykazuje známky exfoliace, přerušte ošetření na několik dní. 

Ošetření vždy kombinujte s Meso shield 50 během dne.

Vůně:

Cejlonský čaj a čerstvý citrón.

Textura produktu:

Specifické složení této emulze typu olej ve vodě vede k optimální stabilitě emulze a zároveň 

umožňuje poskytnout specifický hladký a sametový pocit pokožky. Emulze má velmi světlý 

vzhled díky malé velikosti kapiček oleje. Výsledkem je velmi příjemný krém, svěží při aplikaci, 

který se snadno vstřebává do pokožky.

F
U

S
IO

N
 M

E
S
O



60

VITAMIN C 5.0

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

F
U

S
IO

N
 M

E
S
O

Popis:

Vysoce koncentrované sérum se stabilní formou vitamínu C. Toto exkluzivní složení se 

zaměřuje na foto-stárnutí a poškození volnými radikály. Po několika dnech aplikace vypadá 

tón pleti rovnoměrně a rozjasněně. Základem vůně je přírodní esenciální olej z pomerančové 

kůry.

Inovace v tomto produktu je založena na nové formě vitaminu C ve velmi vysoké 

koncentraci, stabilní složení v průběhu času a nezpůsobující obvyklý lepkavý pocit po 

produktech obsahujících vitamin C. Je kombinován s XS kyselinou hyaluronovou pro zvýšení 

hydratace pokožky.

Et-Vitamin C je multifunkční derivát vitaminu C s vynikajícími bělícími, antioxidačními účinky, 

pohlcováním volných radikálů a posilujícím účinkem kolagenu. Jeho stabilita je lepší než u 

jiných derivátů kyseliny askorbové. Vykazuje silný inhibiční účinek na melanogenezi, redukuje 

tmavé a stařecké skvrny, bojuje proti foto-stárnutí interferencí se zánětlivými cytokiny a 

reverzní produkci ROS k dosažení účelu vychytávání volných radikálů.

Kyselina hyaluronová XS má velmi nízkou molekulovou hmotnost, slouží jako organizátor 

pojivové tkáně a látka zadržující vodu. Hyaluronát sodný pochází z biotechnologicky 

bezpečného procesu; je bez kontaminantů a GMO. Jde o inovaci v péči o pleť proti stárnutí 

pro její zvýšenou propustnost kůží ve srovnání s vysokomolekulární kyselinou hyaluronovou. 

Omlazuje pokožku zlepšením jejích viskoelastických vlastností a výrazně redukuje hluboké 

vrásky.

Jak používat:

Naneste na vyčištěný obličej množství cca velikosti desetníku. Postupujte kruhovými pohyby 

směrem nahoru a vmasírujte krém do pokožky. Nenanášejte krém na oční víčka. Tato 

intenzivní léčba se používá denně po dobu 10 až 15 dnů v noci. Pokud je pokožka citlivá a 

vykazuje známky exfoliace, přerušte ošetření na několik dní. Ošetření vždy během dne 

kombinujte s Meso shield 50.

Vůně:

Pomerančový esenciální olej.

Textura produktu:

Specifické složení této emulze typu olej ve vodě vede k optimální stabilitě emulze a zároveň 

umožňuje poskytnout specifický hladký a sametový pocit pokožky. Emulze má velmi světlý 

vzhled díky malé velikosti kapiček oleje. Výsledkem je velmi příjemný krém, svěží při aplikaci , 

který se snadno vstřebává do pokožky. Hlavním změkčovadlem je ester, nekomedogenní, 

který poskytuje bohatý pocit a zlepšuje roztírání na kůži. Přírodní certifikace ECOCERT.

Účinné látky:

ET-vitamín C (5%), 

XS kyselina hyaluronová (0,5%)

Indikace:

- Redukuje pigmentaci.

- Redukuje hnědé skvrny.

- Neutralizuje volné radikály a chrání buněčnou DNA.

- Posilovač kolagenu.

- Vyrovnává tón pleti.

- Zabraňuje foto-starnutí.
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Účinné látky:

Niacinamid (5 %)

Indikace:

- Redukuje pigmentaci.

- Redukuje zarudnutí a zánět.

- Zabraňuje foto-stárnutí.

- Hydratujte pokožku.
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Popis:
Vysoce koncentrované sérum s niacinamidem. Aktivní sérum pro snížení zarudnutí, zánětu, 

pigmentace, akné a zlepšení textury pleti. Niacinamid je aktuálně jednou z nejvíce studovaných 

složek péče o pleť. Četné recenzované studie odhalily jeho mnoho výhod na pleť, mezi které patří 

klinicky ověřená účinnost pro rozjasnění pleti, redukci akné a skvrn, zlepšení kožní bariéry a 

obnovení rovnováhy kožního mikrobiomu.

- Má pozitivní vliv na snížení pigmentace pokožky a dodává jednotnější vzhled pleti. Pomáhá 

zastavit přenos stávajícího melaninu z melanocytů do keratinocytů. Kromě inhibice přenosu 

melanosomu bylo také popsáno, že niacinamid interferuje se zahájením syntézy melaninu 

regulované molekulami messengeru, ὰ-MSH a endotelinu-1, vylučovanými keratinocyty.

- Poskytuje výrazný pozitivní vliv na expresi AQP3 a tím zlepšuje hydrataci pokožky. Aquaporiny 

(AQP) jsou rodinou transportních proteinů, které se podílejí na pohybu vody a malých 

rozpuštěných látek přes buněčné membrány.

- Prokázal pozitivní vliv na expresi více proteinů rozhodujících pro tvorbu a udržení kožní bariéry, 

včetně filagrinu, involukrinu a keratinu. Dále bylo prokázáno, že niacinamid zlepšuje lipidové 

složení epidermální bariéry zvýšením množství ceramidů produkovaných keratinocyty.

- Snižuje hladinu a růst C. acnes a má malý nebo žádný účinek na další dva přítomné komenzální 

druhy, S. epidermidis a S. hominis. Zatímco C. acnes je také komenzálním bakteriálním druhem, 

studie zjistily, že vyšší podíl tohoto druhu ve srovnání s ostatními byl spojen s viditelnými změnami 

ve vzhledu kůže. Niacinamid snižuje výskyt skvrn pomocí aplikace 5% niacinamidového séra 

dvakrát denně, přičemž účinnost je vychýlena směrem k subjektům s mastnou pletí.

Jak používat:
Naneste na vyčištěný obličej množství cca velikosti desetníku. Postupujte kruhovými pohyby 

směrem nahoru a vmasírujte krém do pokožky. Nenanášejte krém na oční víčka. Tato intenzivní 

léčba se používá denně po dobu 10 až 15 dnů v noci. Pokud je pokožka citlivá a vykazuje známky 

exfoliace, přerušte ošetření na několik dní. Ošetření vždy během dne kombinujte s Meso shield 50.

Vůně:
Cejlonský čaj a čerstvý citrón.

Textura produktu:
Specifické složení této emulze typu olej ve vodě vede k optimální stabilitě emulze a zároveň 

umožňuje poskytnout specifický hladký a sametový pocit pokožky. Jako změkčovadlo obsahuje 

pouze skvalan, stabilní derivát skvalenu, který se přirozeně nachází v kožním mazu. Díky těmto 

protizánětlivým vlastnostem je skvalan oblíbený u zákazníků s akné, ekzémy a všemi druhy 

senzibilizujících stavů. Squalane je nekomedogenní, což znamená, že neucpává póry: lze jej použít 

na mastnou nebo aknózní pleť. Olivový skvalan je součástí přístupu udržitelného rozvoje v souladu 

s principy zelené chemie.
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Popis:

Formulováno s PPC, L-cartininem a kofeinem, které se používají při mezoterapii k redukci 

ukládání tuků a celulitidy. Svěží a jedinečná textura s ultra jemnou povrchovou úpravou 

pokožky. Jedná se o tavnou mikroemulzi s transdermálním boosterem. Celulitida zahrnuje 

změny v dermis a podkoží způsobené nepravidelným množením tukových buněk, tzv. 

adipocytů. Celulitida souvisí s životním stylem, stravou a užíváním různých druhů 

farmaceutik. V dnešní době je injekční PPC účinnou léčbou ke snížení celulitidy a ukládání 

tuků, ale zahrnuje významné nepohodlí a potenciální vedlejší účinky. Vytvořili jsme 

dokonalou alternativu vytvořením transdermálního PPC zapouzdřeného do vezikul o velikosti 

cca. 100 nm, jsou v ní obsaženy tři synergicky působící aktivní složky (L-karnitin, kofein a 

deoxycholát sodný), které se dosud používaly především v invazivních estetických 

medicínách. Tyto látky byly vybrány tak, aby co nejúčinněji redukovaly tukovou tkáň a 

zároveň zlepšily elasticitu a pevnost pokožky v místě aplikace, což bylo prokázáno mnoha 

studiemi. L-karnitin urychluje energetický metabolismus mastných kyselin a působí jako 

detoxikační prostředek na kožní buňky. Deoxycholát sodný účinně zkapalňuje buněčné 

membrány tukových buněk, tzv. adipocyty, čímž umožňuje uvolňování nepotřebných 

produktů metabolismu (lipolýza). Kofein stimuluje mikrocirkulaci a tím posiluje působení 

ostatních účinných látek. Urychluje lipolýzu, což vede ke zvýšení hladiny glycerolu a volných 

mastných kyselin v krvi.

Jak používat:

Aplikujte ráno a večer na cílovou oblast po dobu 4 až 6 týdnů.

Vůně:

Mandarinkový esenciální olej.

Textura produktu:

Náš tělový krém je příjemný na dotek, má jasný, bohatý a krémový vzhled. Vůně je 100% 

přírodní na bázi mandarinkového esenciálního oleje. Emulze nabízí snadné roztírání na kůži, 

což je důležitý pro tělový produkt. Tyto vlastnosti lze přičíst velmi jemné a homogenní 

disperzi olejových kapiček s průměrnou velikostí kapiček v rozmezí jednoho mikronu. Přesto 

je pocit lehký a chladivý, nabízí pocit tání, když je produkt aplikován na pokožku, zbytky 

filmu jsou jemné, ale znatelné, nemastné a nelepivé. Mikroemulzní emulgátor je odvozen od 

kyseliny behenové, nasycené mastné kyseliny, která se získává ze semen původního druhu 

amazonského stromu Pentaclethra macroloba. Má změkčující a zklidňující vlastnosti, které 

pomáhají obnovit přirozené kožní mazy a zlepšit celkovou úroveň hydratace. V péči o pleť se 

kyselina behenová nejčastěji používá k poskytnutí zklidňující úlevy suché a citlivé pokožce. 

Tyto mazové mastné kyseliny hrají roli při udržování integrity kožní bariéry, čímž zabraňují 

vysoušení a zvyšují hydrataci pokožky.

Účinné látky:

PPC (2 %), L-karnitin (1 %), kofein (0,2 %).

Indikace:

- Redukuje celulitidu.

- Redukuje tukové zásoby.
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Účinné látky:

XS kyselina hyaluronová (1%).

Indikace:

- zvlhčuje pokožku.

- Redukuje hluboké vrásky a jemné linky.

Popis:

Formulováno s kyselinou hyaluronovou XS získanou z estetické medicíny pro kompletní 

účinek proti stárnutí a redukci vrásek. Svěží a jedinečná textura s ultra jemnou povrchovou 

úpravou pokožky. Kryomaska obsahuje technologii chlazení pokožky, složení je schopné 

snížit teplotu pokožky až o 2 stupně po aplikaci. Vůně je svěží a energizující, složená ze 

směsi citrusových plodů. 

Kyselina hyaluronová XS má velmi nízkou molekulovou hmotnost, slouží jako organizátor 

pojivové tkáně a látka zadržující vodu. Hyaluronát sodný pochází z biotechnologicky 

bezpečného procesu; je bez kontaminantů a GMO. Jde o inovaci v péči o pleť proti stárnutí 

pro její zvýšenou propustnost kůží ve srovnání s vysokomolekulární kyselinou hyaluronovou. 

Omlazuje pokožku zlepšením jejích viskoelastických vlastností a výrazně redukuje hluboké 

vrásky.

Jak používat:

Produkt nanášejte silikonovým štětcem, vyhněte se očním konturám. Nechte působit 5 minut 

a poté odstraňte zbytky vlhkými vatovými tampony.

Vůně:

Cejlonský čaj a čerstvé citrusy.

Textura produktu:

Emulze je olej ve vodě bez emulgátoru. Obsahuje také specifický prášek absorbující vodu, 

který fixuje veškerou vodu v emulzi osmotickým tlakem. Voda je jakoby zachycená v 

kapslích, která při aplikaci zůstává na povrchu kůže. Voda a aktivní složky jsou postupně 

rozptýleny, aby se zlepšila účinnost a hydratace. Tato technologie poskytuje při aplikaci 

chladivý efekt na pokožku a efekt zjemnění, který redukuje výskyt vrásek.

Změkčovadlo má certifikát ECOCERT a je vyrobeno s použitím glycerolu ze zdrojů 

rostlinných olejů s mastnými kyselinami se středně dlouhým řetězcem z kokosového oleje.
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Popis:

Formulováno s kyselinou hyaluronovou, růstovými faktory, glutaminem a kyselinou listovou 

pocházejícími z estetické medicíny pro kompletní účinek proti stárnutí a redukci vrásek. 

Bohatá textura typu voda v oleji pro intenzivní výživu přes noc. Během noci není pokožka 

vystavena vnějším vlivům a může být vysoce vyživená a regenerovaná. Vůně produktu je 

100% přírodní a na bázi mandarinkového esenciálního oleje.

Omlazující komplex má podobné složení jako placenta, bohatý na růstové faktory, kyselinu 

listovou a acetylglutamin. Globální řešení proti stárnutí s mnoha účinky: oprava pleti, 

stimulace růstu buněk, proti vráskám, zpevnění a zvlhčení pleti.

Kyselina hyaluronová XS má velmi nízkou molekulovou hmotnost, slouží jako organizátor 

pojivové tkáně a látka zadržující vodu. Hyaluronát sodný pochází z biotechnologicky 

bezpečného procesu; je bez kontaminantů a GMO. Jde o inovaci v péči o pleť proti stárnutí 

pro její zvýšenou propustnost kůží ve srovnání s vysokomolekulární kyselinou hyaluronovou. 

Omlazuje pokožku zlepšením jejích viskoelastických vlastností a výrazně redukuje hluboké 

vrásky.

Jak používat:

Před aplikací masky si očistěte obličej. Štětcem nebo prsty naneste bohatou vrstvu na 

obličej, krk a dekolt. Nechte působit přes noc a ráno si obličej umyjte. Nenanášejte masku na 

oční víčka.

Vůně:

Mandarinkový esenciální olej.

Textura produktu:

Bohatý krém voda v oleji se světlou a jemnou texturou. Obsahuje specifickou směs olejů a 

vosku k vytvoření dlouhotrvajícího ochranného filmu na pokožce. Při aplikaci je textura lehká 

a snadno se nanáší, následný pocit je dlouhotrvající a výživný.

Naše změkčovadla ve vzorci jsou:

ź Octyldodecyl myristate tekuté změkčovadlo, nekomedogenní, poskytuje bohatý pocit a 

zlepšuje roztírání na kůži. Přírodní certifikace ECOCERT.

ź Myristyl laktát je ester myristylalkoholu a kyseliny mléčné. Používá se jako kožní lubrikant 

a změkčovadlo s vynikajícími změkčujícími vlastnostmi. Je to lipid s nízkotučným 

charakterem, vysoce kvalitní ester speciálně vyvinutý pro osobní péči a farmaceutické 

aplikace. Je založen na přírodních mastných kyselinách, které nabízejí mnoho funkčních 

výhod.

Účinné látky:

Omlazující komplex s 5 růstovými faktory + 

kyselina listová + acetylglutamin (3%), 

XS kyselina hyaluronová (1%).

Indikace:

- Zvedá a zpevňuje pokožku.

- Redukuje hluboké vrásky a jemné linky.

- Zlepšuje objem pokožky.
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HYALURONIC MIX-MASK
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Účinné látky:

XS kyselina hyaluronová (1%).

Indikace:

- Hydratujte pokožku.

- Redukuje hluboké vrásky a jemné linky.

- Personalizovaná maska.

Popis:
100% přírodní prášek pro vytvoření jedinečných masek s kyselinou hyaluronovou. Prášek se musí 

smíchat s vodou v našem mixéru mixlab mask a lze jej vylepšit přidáním 1 až 2 dávek hyaluronového 

mixlab séra. Textura masky je pevná, osvěžující a vysoce hydratační. Nová generace masky na obličej, 

kterou lze personalizovat pro každou pleť a ošetření. Maska obsahuje nízkomolekulární kyselinu 

hyaluronovou a sorbitol, které zvyšují hydrataci pokožky.

Tyto masky lze bezpečně aplikovat po jakýchkoli lékařských nebo estetických zákrocích bez rizika 

vyvolání zánětu nebo alergie. Neuvěřitelné masky, čerstvé, jednoduše a rychle připravené pro každého 

zákazníka za nákladově extrémně  efektivní cenu.

Složení hyaluronové mix-masky je to nejpřirozenější a nejšetrnější k pokožce, jaké můžete na trhu najít, 

složené ze specifických přírodních látek, kyseliny hyaluronové, sorbitolu a draslíku.

Vytvořený gel je termoreverzibilní, což znamená, že při vysoké teplotě se maska stává tekutou a při 

poklesu teploty se stává pevnějším gelem. Pokud se maska během aplikace roztrhne, lze ji znovu 

roztavit a vytvořit novou masku.

Naše složení je prezentováno jako prášek ve srovnání s lisovanými tabletami, které lze nalézt jako 

podobný produkt. To nám umožňuje vyhnout se přidávání směsi hydrogenuhličitanu sodného a kyseliny 

citrónové do produktu, aby došlo k uvolnění tablety. Naše maska má dokonalou rovnováhou mezi 

elasticitou a pevností.

Jak používat:
Umístěte do mixlab mixéru mixovací nástroj bez pružiny. Přidejte 100 ml vody do mixéru na masky. 

Spusťte mixér a přidejte obsah sáčku najednou. Když se proces míchání zastaví, počkejte 30 sekund, 

než se z kapaliny uvolní vzduchové bubliny, aby se zabránilo tvorbě bublin v masce.

Podle potřeby, jakmile je proces míchání dokončen, přidejte mixlab séra, maximálně 1 až 2 ml a 

promíchejte stěrkou. Poté nalijte gel do formy. Formu dejte do lednice na cca 5 - 10 minut. Poté je 

maska připravena k aplikaci na pleť. Nenechávejte masku delší dobu v lednici, pokud je maska příliš 

studená, ztrácí elasticitu a může se během aplikace zlomit.

Vůně:

Neutrální, bez parfemace.

Textura produktu:

Hustá gelová maska na bázi 100% přírodní gumy a XS kyseliny hyaluronové.
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Popis:

Masky MESO-T jsou zhutněné celulózové a hedvábné masky. Aktivují se těsně před aplikací 

přidáním 15 až 25 ml sterilního fyziologického roztoku a 1 až 2 ml meso roztoku. Je to 

perfektní maska pro postestetické ošetření. Maska neobsahuje žádné konzervační látky ani 

chemikálie. Masku lze přizpůsobit pro každé ošetření jednoduchou aktivací požadovaným 

meso roztokem. Maska poskytuje extrémně osvěžující účinek a zklidňuje pokožku.

Jak používat:

Produkty lze aplikovat po jakémkoli typu ošetření pokožky jehličkováním nebo elektroporací.

Účinné látky:

Hedvábí, celulóza.

Indikace:

- Zvlhčuje pokožku.

- Personalizovaná maska.

- Sterilní maska.
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SKIN CARE BLENDER

Technické informace:

- Napájení 220 - 240 V.

- Příkon 30W.

- CE certifikováno.

Klíčové vlastnosti:

- Nádoba s odměřovací stupnicí.

- Turbo-mix vrtulka jaká se používá 

v laboratořích.

- Efektivní míchání.

- Vytváří jemné disperze. 

www.fu s  io   n  m    e  so.cz 

Popis:

Mixlab mixér pro péči o pleť je zařízení vyvinuté v kosmetickém průmyslu k efektivnímu 

míchání produktů péče o pleť. Používá se k přípravě personalizovaných sér. Zařízení je velmi 

ergonomické a uživatelsky přívětivé. Nádoba je odstupňovaná pro přesné dávkování 

každého produktu, používaného k sestavení personalizovaného séra.

Jak používat?

1. Vložte ingredience do nádoby v požadovaném množství. Nenalévejte více tekutiny než 60 ml.

2. Vložte osu do šálku. Netlačte silou, jen lehce zasuňte!

3. Zapojte spotřebič do sítě. Stiskněte a podržte tlačítko na rukojeti po dobu 1 až 2 minut.

4. Odpojte spotřebič, sejměte osu z nádoby a přelijte kapalinu do lahvičky.

5. Nevyjímejte osu z nádoby, pokud je stále v provozu. Před vyjmutím počkejte, až se osa úplně 

zastaví.

Před použitím si prosím pozorně přečtěte návod k použití.
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MASK BLENDER
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Popis:

Mixlab mixér na masky  je první vyvinuté zařízení v kosmetickém průmyslu pro přípravu 

exkluzivních a jedinečných masek pro profesionální ošetření nebo domácí použití. Zařízení je 

velmi ergonomické a uživatelsky přívětivé, s účinným ohřevem a magnetickým systémem 

míchání. Doba přípravy masky je velmi krátká a cenově extrémně konkurenceschopná ve 

srovnání s kolagenovými pláty nebo alginátovými maskami. Základ masky tvoří 100% přírodní 

složky a kyselina hyaluronová. Mohou být vylepšeny přidáním sér během procesu, pro 

vytvoření personalizované masky. Nedoporučujeme používat séra na olejové bázi (squalane 

RETINOL a squalane VIT F).

Jak používat?

1.   Vložte nástavec do šálku mixéru.

2.  Do šálku nalijte 100 ml vody.

3.  Stiskněte jednou funkční tlačítko, aby se rozsvítilo červeně.

4.  Přidejte najednou celý sáček prášku MixMask a zakryjte víčkem .

5.  Počkejte asi 90 sekund, dokud se zařízení nezastaví.

6. Zkontrolujte, zda je směs homogenní, jinak zařízení znovu zapněte a vyčkejte dokud se 

zařízení opět nezastaví.

7.  V případě potřeby přidejte 1 až 2 dávky séra mixlab a promíchejte stěrkou.

8. Počkejte 30 sekund, než se z kapaliny uvolní vzduchové bubliny, aby se zabránilo tvorbě 

bublin v masce.

9.  Vyjměte spotřebič ze základny a nalijte tekutinu do formy.

10. Formu dejte na 5 až 10 minut do lednice.

Před použitím si prosím pozorně přečtěte návod k použití.

Technické informace:

- Napájení 220 - 240 V.

- Příkon 550W.

- CE certifikováno.

Klíčové vlastnosti:

- Zahřejte výrobek až na 70 °C.

- Magnetický systém míchání.

- Snadno se čistí.

- Krátká doba přípravy masky.

- Režim míchání za studena a za tepla.
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PRODUKTOVÝ KATALOG

FUSION MESO vznikla v roce 2007, naše společnost 
nabízí nejnovější inovace s nejvyššími standardy kvality v 
kosmeceutice.

Naše nadnárodní společnost se specializuje na vývoj, 
výrobu a marketing péče o pleť estetickou medicínou.

Naším cí lem je nabídnout našim zákazníkům 
nejkvalitnější a nejúčinnější estetické ošetření. Našim 
zákazníkům poskytujeme maximální technickou a 
vzdělávací podporu.

Naše společnost je certifikována ISO 9001, naše instalace 
splňují Evropské správné výrobní postupy (GMP) a jsou 
povoleny příslušnými zdravotnickými orgány.

fusionmeso_cz

www.fusionmeso.czOxynergy & CO s.r.o.
Francouzská 4

120 00 – Praha 2
+420 773 094 518

oxynergy@oxynergy.cz


