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Wprowadzenie

Jest producentem czystych biologicznie preparatów stosowanych w pielęgnacji i leczeniu różnych defektów estetycznych twarzy i ciała.

Ampułki IBCN przeznaczone są do:
• mezoterapii igłowej
• mezoterapii mikroigłowej frakcyjnej
• mezoterapii bezigłowej tzw. elektroporacji
• jonoforezy 
• sonoforezy (ultradźwięków)
• innych zastosowań  np. po zabiegach mikrodermabrazji, oxybrazji.

Zespół IBCN to wysoko wykwalifikowana grupa pracowników z wieloletnim doświadczeniem.  Pracują oni nad rozwiązaniami  dla różnych 
problemów kosmetycznych i medycznych dla naszych klientów na całym świecie.     

Spółka IBCN jest wyspecjalizowana do produkowania i eksportowania kosmetyków dla sektorów: kosmetyki i medycyny estetycznej.

Laboratoria Instytutu BCN są położone w Barcelonie (Hiszpania )  i zatrudniają nieugięty zespół profesjonalistów szczerze oddanych pracy. 
Nieustannie ulepszają produkty, pragnąc, aby wszyscy byli w pełni usatysfakcjonowani.

CHARAKTERYSTYKA FIRMY:  

Nazwa firmy:  Institute MEC Inlife Bcn, S.L.
Kraj:  Hiszpania
Zestawy:  INmed: kosmetyczne produkty dla sektora medycznego 
 INspa: kosmetyczne produkty dla sektora estetycznego 
 INtec: wyposażenie dodatkowe dla obu sektorów 
Produkty:  Kosmetyczne rozwiązania dla ciała i twarzy  dla sektora medycyny estetycznej i kosmetyki.  
 Gotowe protokoły  zabiegowe .
Rodzaj biznesu:  Producent
Geografia rynków:  Cały świat
Liczba pracowników:  40-50                    
Strona producenta:  www.institutebcn.com  
Strona dystrybutora:   www.institutebcn.pl
Sklep internetowy dystrybutora:  www.sklep.imagecentrum.pl
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Ampułki Institute BCN

Dzięki tym specjalistycznym ampułkom możemy zaproponować zabiegi, które przynoszą spektakularne efekty w leczeniu cellulitu,  
usuwaniu nadmiaru tkanki tłuszczowej, spłycaniu rozstępów i blizn, naczyń krwionośnych, zmarszczek, przebarwień skóry,  
trądzika pospolitego oraz zmniejszaniu obrzęków.
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HYALURONIDASE 1500 UI -  działanie antycellulitowe

Hialuronidaza to enzym skuteczny w leczeniu cellulitu. Zapobiega retencji wody, usuwając zatrzymany płyn, zmniejszając objętość 
adipocytów. Stosowany także w medycynie estetycznej do rozpuszczania wypełniaczy z kwasem hialuronowym. Zmniejsza skutki  
uboczne wygenerowane w wyniku błędnej lub nadmiernej ilości kwasu hialuronowego zastosowanego  w celu osiągnięcia wzrostu 
objętości powieki, wargi, policzków i innych miejsc. 

Wskazania: cellulit, obrzęki, rozstępy i blizny, ziarniaki kwasu hialuronowego

Działania niepożądane/przeciwskazania: Uczulenie na enzym hialuronidazy. Choroby autoimmunologiczne.  
Nie należy stosować podczas ciąży i karmienia piersią. 

Uwaga! Nie zaleca się mieszania Hialuronidazy z innymi produktami. 

Prezentacja: Hialuronidaza –fiolka 1500 UI

Produkt należy rozpuścić maksymalnie 1:1 w fiolce z solą fizjologiczną – NaCl 0,9%. 

ASIAN CENTELLA (CENTELLA ASIATICA) – aktywacja komórkowa

Centella Asiatica wzmacnia naczynia krwionośne i poprawia krążenie. Dzięki temu następuje zmniejszenie komórek tłuszczowych, 
zwiększenie elastyczności włókien tkanki łącznej i tym samym zmniejszenie cellulitu. Centella Asiatica znana jest także jako substancja 
pobudzająca fibroblasty do syntezy kolagenu. Fucus Vesiculosus (wciąg z morszczynu pęcherzykowatego) detoksykuje, oczyszcza.  
Dokładnie drenuje organizm, wspomaga wydalanie, pobudza przemianę materii, zmniejsza zatrzymywanie wody w organizmie, zapobiega 
nadwadze. Wyciąg z morszczynu zawiera jod organiczny (dijodotyrozyna) i nieorganiczny (stosowany jest on w niedoczynności tarczycy)  
oraz mannitol, fukoksantynę, laminarynę, fukoidynę, witaminy: B1,B2,C,D,E,H,K, kwas foliowy, sole: Ca, Mn, Fe. Ekstrakt z Ivy  
to saponina izolowana z Hedera helix (bluszczu pospolitego).Ma ona bardzo dobre działanie odtoksyczniające i przyspiesza spalanie  
komórek tłuszczowych. Dzięki temu ekstraktowi zostają usunięte z tkanek wszystkie odpadowe produkty przemiany materii. Następuje 
likwidacja obrzęków. Ekstrakt z Ivy jest bardzo dobrym antyutleniaczem, działa przeciwzapalnie i moczopędnie. To wszystko powoduje,  
że jest rewelacyjnym składnikiem wykorzystywanym w walce z cellulitm.

Wskazania: cellulit, nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej, rozstępy, przerosłe blizny (bliznowce), zmarszczki, wiotkość skóry, 
odmłodzenie skóry (działanie anty-aging), utrata włosów.

Działania niepożądane/ przeciwwskazania: Nie stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią. Nie zaleca się osobom wrażliwym na jod oraz osobom  
z nadczynnością tarczycy. Uczulenie na dany składnik.

Prezentacja: Asian Centella – ampułka 2 ml ; w opakowaniu10 ampułek x 2 ml; Centella Asiatica Extract 0,5% , Focus Vesiculosus 0,25%, Hedera Helix Extract 0,25%

CAFFEINE 20% (COFFEINA) – reduktor

Kofeina jest złożonym alkaloidem ksantyny (trimetyloksantyną) pochodzenia roślinnego. Możemy ją znaleźć w orzechach koli,  
kawie, herbacie nasionach kakaowca i innych. Kofeina zwiększa lipolizę adipocytów poprzez hamowanie aktywności cyklicznego  
nukleotydu fosfodiesterazy, który jest odpowiedzialny za katalizowanie adenozyny do AMP. To aktywuje enzym lipazę i powoduje  
rozpad tłuszczów .Kofeina zmniejsza komórki tłuszczowe, pomaga zmniejszyć cellulit. Działa również moczopędnie (dzięki czemu  
pozwala usunąć nadmiar wody z adipocytów – to powoduje ich zmniejszenie).

Wskazania: zlokalizowana tkanka tłuszczowa, cellulit

Działanie niepożądane/ Przeciwwskazania: Nie należy mieszać kofeiny z jakimkolwiek koktajlem zawierającym Johimbinę. 
Nie należy jej również stosować u osób z chorobami serca i chorobą wrzodową żołądka. Kofeina może działać ujemnie z litem.  
Nie należy stosować podczas ciąży i karmienia piersią. Uczulenie na dany składnik.

Prezentacja: Kofeina 20 % ampułka 2 ml; w opakowaniu 10 ampułek x 2 ml

ARTICHOKE ExTRACT 2% (EKSTRAKT z KARCzOCHA) -  działanie antycellulitowe

Od wieków karczoch Cynara Scolymus używany był w medycynie jako lek na schorzenia wątroby, czy pęcherzyka żółciowego. Karczoch 
używany jest w celu zmniejszenia stłuszczenia wątroby, detoksykacji oraz zmniejszenia poziomu cholesterolu we krwi. Cynara (aktywny 
składnik ekstraktu zaliczany do kwasów polifenolowych) ma działanie przeciwzapalne, ale również ma wpływ na enzym lipazę poprzez 
wspomaganie układu przenośników elektronowych (NAD, NADH2 i NADP, NADPH2). Wpływa na metabolizm glukozy i lipidów. Hamuje 
syntezę cholesterolu i zwiększa jego przemianę do kwasów żółciowych. W wyniku tego procesu następuje obniżenie poziomu wolnego 
cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Karczoch przyspiesza procesy usuwania szkodliwych produktów przemiany materii poprzez zwiększenie 
wydzielania moczu, łatwiejsze utlenianie związków cukrowych, a także zmniejszenie poziomu związków tłuszczowych i cholesterolu we krwi. 
Działa oczyszczająco na organizm. Najlepsze efekty przynosi w połączeniu z innymi substancjami takimi jak: wyciąg z nostrzyka żółtego  
i rutyny, krzemionka organiczna.

Wskazania: cellulit, nadmierna tkanka tłuszczowa, obrzęki.
Działania niepożądane / przeciwwskazania: Nie stwierdzono żadnych efektów niepożądanych. Zapalenie skóry występowało jedynie 
po bezpośrednim kontakcie ze świeżymi liśćmi rośliny. Diabetycy i ludzie z hipoglikemią powinni stosować ten produkt ze szczególną ostrożnością i pod kontrolą lekarską 
(należy monitorować poziom cukru we krwi). Nie należy stosować wyciągu z karczocha u osób z niedrożnością dróg żółciowych i z nadwrażliwością na karczoch. Nie 
stosować podczas ciąży i karmienia piersią.

Prezentacja: Ekstrakt z karczocha 2% - ampułka 5 ml; w opakowaniu 10 ampułek x 5 ml

nowość
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DMAE 2,5 % (DIMETYLOAMINOETANOL) -  ujędrnienie

DMAE (dimetyloaminoetanol )  to substancja wywołująca efekt liftingu (zwiększa napięcie mięśniowe), poprawia jakość skóry,  
stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny, głęboko odżywia skórę. DMAE to prekursor acetylocholiny.  
To związek odpowiedzialny za przenoszenie bodźców z komórek nerwowych do komórek mięśniowych  
(związki tego typu należą do grupy tzw. neurotransmiterów).

Wskazania: lifting, wiotkość ciała (powłok brzusznych, ramion, wewnętrzna strona ud etc. ),  zwiotczała skóra twarzy, fałdy, zmarszczki szyi

Działania niepożądane / przeciwwskazania: Nie należy stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.  
Uczulenie na dany składnik.

Prezentacja: DMAE 2,5 % ampułka 5 ml ; w opakowaniu  10 x 5 ml

HYALURONIC ACID (KWAS HIALURONOWY) – działanie przeciwzmarszczkowe

Kwas hialuronowy to naturalny polisacharyd. Należy do kwasów mukopolisacharydowych wypełniających przestrzeń międzykomórkową 
skóry. Przeplatające się łańcuchy kwasu hialuronowego wypełniają przestrzenie między włóknami kolagenowymi zatrzymując wodę. 
Działa on jak „ molekularna gąbka”. Dzięki temu wygładza  powierzchowne zmarszczki, zwiększa napięcie i nawilżenie skóry.

Wskazania: zmarszczki, odwodnienie, przesuszenie skóry, poprawa napięcia, korekta kurzych łapek, drobnych zmarszczek

Działania niepożądane/ przeciwwskazania: Nie należy stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.  
Uczulenie na dany składnik.

Prezentacja: Kwas hialuronowy 0,8% - fiolka 2 ml x 10 ampułek, Kwas hialuronowy 2% - fiolka 3 ml, Kwas hialuronowy 3,5 % - fiolka 5 ml

L-CARNITYNE 20% (L- Karnityna)  – spalacz tłuszczu

L- karnityna jest aminokwasem niezbędnym przy transporcie kwasów tłuszczowych do mitochondria, gdzie kwasy tłuszczowe  
są utleniane i przemieniane na energię w formie ATP. L- karnityna jest niezbędna jako regulator w dotlenieniu kwasów tłuszczowych  
i także w całej przemianie tlenowej. Dlatego zwiększa efektywność przemiany tłuszczu w energię i eliminuje negatywne wpływy  
kwasu mlekowego przy wysiłku (redukuje jego akumulację). Wspiera mięsień sercowy, stabilizuje system odpornościowy  
i pomaga ochronić tkanki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Wskazania: miejscowo zlokalizowana tkanka tłuszczowa, cellulit

Działanie niepożądane/ Przeciwwskazania: Nie należy stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.  
Uczulenie na dany składnik.

Prezentacja: L-karnityna 20%  ampułka 5 ml; w opakowaniu 10 ampułek x 5 ml

ORGANIC SILICA (KRzEMIONKA ORGANICzNA)  – odmłodzenie i regeneracja

Krzemionka organiczna bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Regeneruje tkankę łączną , wchodzi w skład elastyny, kolagenu,  
proteoglikanów i glikoprotein strukturalnych. Na poziomie tkankowym pobudza proliferację fibroblastów i sprzyja regeneracji  
włókien elastynowych i kolagenowych. Krzemionka organiczna to substancja odmładzająca. Jej mechanizm działania polega  
na zwiększeniu stężenia cAMP poprzez stymulację powstawania cyklazy adenylowej. Krzemionka organiczna pełni funkcję  
regulatora przemian i podziałów komórkowych.

Krzemionka organiczna: poprawia krążenie, zwalcza wolnorodnikową peroksydację lipidów, pobudza mitozę fibroblastów,  
dzięki temu następuje regeneracja naskórka i skóry właściwej

Wskazania: regeneracja i odmłodzenie skóry, cellulit, tkanka tłuszczowa, rozstępy, łysienie

Działanie niepożądane/ Przeciwwskazania: Nie należy stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.  
Uczulenie na dany składnik.

Prezentacja: Krzemionka organiczna 0,5% ampułka 5 ml;  w opakowaniu 10 ampułek x 5 ml
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PHOSPHATIDYLOCHOLINA (FOSFATYDYLOCHOLINA) -  spalacz tłuszczu

Fosfatydylocholina to fosfolipid, który bierze udział w rozmaitych procesach przemiany materii. Mechanizm działania 
polega na rozpuszczeniu i eliminowaniu tkanki tłuszczowej. Fosfatydylocholina z łatwością przenika przez błony 
komórkowe do ich wnętrza, a podana  w większych ilościach powoduje rozluźnienie struktury błon i w efekcie ich 
rozerwanie. Po wniknięciu do niej powoduje rozpad nagromadzonych w niej trójglicerydów.

Wskazania:  nadmiernie zlokalizowana tkanka tłuszczowa w okolicach: podbródka, żuchwy, brzucha, ramion, 
pleców, ud i pośladków.

Efekty uboczne: zaczerwienienie, obrzęk, pieczenie, bóle mięśniowe. 

Działania niepożądane / przeciwwskazania: ostre choroby nerek i wątroby, cukrzyca, choroby tarczycy, choroby krwi 
związane z nadmiernym krwawieniem, u kobiet ciężarnych i karmiących piersią, uczulenie na dany składnik.

Prezentacja:  Fosfatydylocholina 5% (250 mg ) - ampułka 5 ml; w opakowaniu 10 ampułek x 5 ml 
Fosfatydylocholina 10 - fiolka 10 ml

RUTIN & MELILOT ExTRACT (RUTYNA I NOSTRzYK ŻÓŁTY)  
– poprawa mikrokrążenia, wzmocnienie naczyń krwionośnych

Produkt zawiera aktywne składniki: rutynę i nostrzyk żółty. 
Rutyna – to najpowszechniej występujący glikozyd kwercetyny. Hamuje ona aktywność hialuronidazy zmniejszając przepuszczalność  
i poprawiając elastyczność naczyń krwionośnych. Hamuje również aktywność oksydazy kwasu askorbinowego – Wit. C, dzięki czemu 
przedłuża jej działanie. Stosowana jest jako substancja uszczelniająca naczynia krwionośne. Poza tym rutyna posiada właściwości  
antyoksydacyjne (wymiatacz wolnych rodników). Redukuje uwalnianie histaminy, zmniejszając w ten sposób proces zapalny.
Nostrzyk żółty (Melilotus officinalis) - zawiera dużą ilość kumaryny, która działa wzmacniająco na naczynia limfatyczne,  
poza tym pobudza przepływ krwi i udrażnia żyły.

Wskazania: cellulit (w celu usprawnienia mikrokrążenia i odpływu limfy), zastoje limfatyczne, obrzęki, popękane naczynia krwionośne, 
rumień, trądzik różowaty.

Działania niepożądane / przeciwwskazania: Nie należy stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Uczulenie na dany składnik.

Prezentacja: Rutyna i nostrzyk żółty 2 ml ampułka; w opakowaniu 10 ampułek x 2 ml; Treoxerutin (trokserutyna – pochodna rutyny) 2,5%; Cumarin (kumaryna)  0,05%

VITAMIN C 20% (WITAMINA C) – działanie regenerujące

Kwas askorbinowy ma działanie ogólnoustrojowe, jest niezbędny do prawidłowego przebiegu wielu procesów metabolicznych,  
stąd jego wpływ na wygląd i stan skóry, błon śluzowych i ścian naczyń krwionośnych. Jest związkiem o silnych właściwościach  
redukcyjnych (może być odwracalnie utleniony do kwasu dehydroaskorbowego) pełni więc zasadnicze funkcje w procesach  
oksydoredukcyjnych ustroju w oddychaniu komórkowym. Bierze udział w metabolizmie kwasu foliowego, w hydroksylacji amin  
i aminokwasów (np. w procesie tworzenia kolagenu), w procesie biosyntezy amin katecholowych (adrenaliny, noradrenaliny,  
dopaminy, acetylocholiny). Wit. C utrzymuje prawidłową budowę i czynność naczyń krwionośnych (przede wszystkim naczyń  
włosowatych). Jej niedobór powoduje zmniejszenie ilości kwasu hialuronowego, co powoduje kruchość i pękanie naczyń.  
Zabezpiecza przed przedwczesnym starzeniem, immunostymuluje, chroni przed nowotworami i skutkami napromieniowania 
(działa antyoksydacyjnie). Przyspiesza gojenie ran, zmniejsza rogowacenie okołomieszkowe, działa wybielająco na skórę  
(jest inhibitorem dla melaniny).

Wskazania: odmłodzenie, regeneracja, nawilżenie, przebarwienia, wzmocnienie naczyń krwionośnych, rozstępy.

Działanie niepożądane / Przeciwwskazania: Nie należy stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Uczulenie na dany składnik.

Prezentacja: Wit. C 20 % ampułka 5 ml;  w opakowaniu 10 ampułek x 5 ml

x - ADN - GEL – działanie przeciwstarzeniowe 
DNA LIQUID

DNA to naturalny polimer obecny w jądrze każdej żywej komórki. DNA ma bezpośredni wpływ na procesy starzenia. W wyniku  
uszkodzenia DNA / np. palenie papierosów, promienie UV, nieprawidłowe odżywianie/ oraz w wyniku zużycia DNA nasza skóra traci  
elastyczność, sprężystość, następuje degradacja włókien kolagenowych i elastynowych. Dlatego bardzo potrzebne jest dostarczanie DNA  
jako substancji niezbędnej do odbudowy komórkowej. Poza tym miejscowo podany posiada właściwości naprawcze, zwiększa podział  
i odnowę komórek tkanki łącznej. Stanowi bardzo dobry materiał do syntezy białek. Jego działanie jest uzależnione od rozmiarów łańcucha DNA.  
Im DNA jest bardziej spolimeryzowany tym jest bardziej aktywny.

Wskazania: zmarszczki, odwodnienie skóry, skóra atroficzna (tzw. „ skóra palacza”),  
wiotkość, utrata włosów.

Działanie niepożądane / Przeciwwskazania:  
Nie należy stosować podczas ciąży i karmienia piersią. Uczulenie na dany składnik.

Prezentacja: Kwas DNA Gel 2,5%  - fiolka 2,5 ml; DNA liquid 0,8% – 1 ampułka 2 ml;  
w opakowaniu 10 ampułek x 2ml

nowość
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GLYCOLIC ACID (KWAS GLIKOLOWY) -  działanie rozjaśniające

Kwas Glikolowy to najbardziej powszechnie używana forma alfa hydroksykwasów (AHAs). Grupa tych kwasów naturalnie występuje  
w przyrodzie, zwłaszcza w roślinach i owocach. Kwas glikolowy ma bardzo efektywne działanie nawilżające i złuszczające 
na powierzchniową warstwę rogową naskórka. Poprzez pobudzanie aktywności fibroblastów wspomaga regenerację i odnowę skóry 
właściwej. Systematyczne stosowanie preparatów zawierających kwas glikolowy  zapewnia odbudowę włókien sprężystych i wyraźnie 
poprawia elastyczność skóry, poprawie ulega produkcja włókien kolagenu i mukopolisacharydów. Efektem jest spłycenie zmarszczek  
i długotrwała poprawa kondycji skóry,  poprawa nawilżenia skóry, wyrównanie kolorytu, likwidacja szorstkości, regulację czynności  
gruczołów łojowych, zwężenie nadmiernie rozszerzonych porów. AHAs  pomagają odblokować pory, zmniejszają tendencje  
do trądziku oraz skutecznie hamują jego rozwój. Ostatnie badania wykazały, że kwas glikolowy wstrzymuje syntezę melaniny  
jest więc odpowiednim preparatem do leczenia przebarwień.

Wskazania: trądzik pospolity, blizny po trądziku, tłustość skóry (rozszerzone pory, zaskórniki), skóra sucha, przebarwienia, zmarszczki, 
utrata elastyczności, plamy starcze, łojotokowe rogowacenie, hiperkeratoza, rogowacenie związane z promieniowaniem słonecznym

Działania niepożądane / przeciwwskazania: Nie należy stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.  
Uczulenie na dany składnik.

Prezentacja: Kwas glikolowy 1%  ampułka 2 ml; w opakowaniu 10 ampułek x 2 ml 

GLUTHATIONE (GLUTATION) – enzym młodości

Glutation to trójpeptyd zbudowany  z 3 reszt aminokwasowych: kwasu glutaminowego, cysteiny i glicyny. Glutation występuje  
we wszystkich komórkach zwierzęcych i roślinnych. Ma właściwości przeciwutleniające. Dzięki odwracalnej reakcji odrywania  
lub przyłączania elektronów, glutation działa w ustroju jako układ oksydo-redukcyjny chroniący grupy – SH białek przed utlenieniem.  
Bierze też udział w procesie oddychania i jest koenzymem niektórych enzymów oksydoredukcyjnych. W formie zredukowanej, dzięki  
wolnej grupie tiolowej służy do redukcji nadtlenków, co w rezultacie ochrania komórki przed uszkodzeniem ze strony toksyn.  
Glutation odpowiada za pobudzenie hormonu wzrostu i regenerację komórek. Poza tym glutation wspomaga odtruwanie wątroby  
z metali ciężkich  i leków farmakologicznych. Chroni  przed toksycznym działaniem papierosów i alkoholu. Glutation koncentruje 
się głównie w wątrobie i tam odgrywa funkcję głównego czynnika detoksyfikacyjnego. Inne detoksyfikatory to wit. C i E ,które  
w swoim działaniu są zależne od glutationu. Witaminy te po utlenieniu są przywracane przez glutation do dobrej użytecznej formy. 
Poziom glutationu w organizmie spada wraz z wiekiem. Spadek lub brak glutationu powoduje zmniejszenie odporności i przyspiesza 
proces starzenia się. Glutation neutralizuje działanie wolnych rodników i wzmacnia działanie Wit. C i E. Odgrywa on również istotną rolę w likwidacji przebarwień.

Wskazania: odmłodzenie (działanie anty-aging), zmarszczki, wiotkość skóry, przebarwienia skóry, melasma

Działanie niepożądane / Przeciwwskazania: Nie należy stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.  Uczulenie na dany składnik.

Prezentacja: Glutation 2% – fiolka 5 ml, Glutation 600mg – fiolka 5 ml

SODIUM PYRUVATE (PIROGRONIAN SODU) – aktywacja procesu lipolizy

Pirogronian sodu to α- ketokwas. Jest jednym z końcowych substratów szlaku glikolitycznego. Ulega on przemianie do mleczanu  
przy udziale dehydrogenazy mleczanowej. Pirogronian stymuluje aktywność fibroblastów (głównie stymuluje syntezę kolagenu).  
Poza tym pirogronian sodu aktywuje proces lipolizy. Produkcja glicerolu w adipocytach (komórkach tłuszczowych) wzrasta 20-krotnie  
w obecności pirogronianu. Pirogronian sodu ze względu na właściwości energetyczne i regenerujące kolagen stosowany jest do leczenia  
różnego rodzaju problemów kosmetycznych i medycznych.

Wskazania: starzenie skóry (zmarszczki, wiotkość skóry), cellulit, nadmiar tkanki tłuszczowej, rozstępy, łysienie

Działanie niepożądane/ Przeciwwskazania: Przedawkowanie może powodować nudności.  
Nie stosować podczas ciąży i karmienia piersią. Uczulenie na dany składnik.

Prezentacja: Pirogronian sodu 1%  – ampułka 2 ml; w opakowaniu 10 ampułek  x 2 ml

ORGANIC SILICA & DMAE 2,5 %  – odmłodzenie i ujędrnienie

Krzemionka organiczna bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Regeneruje tkankę łączną , wchodzi w skład elastyny, kolagenu,  
proteoglikanów i glikoprotein strukturalnych. Na poziomie tkankowym pobudza proliferację fibroblastów i sprzyja regeneracji włókien 
elastynowych i kolagenowych. Krzemionka organiczna to substancja odmładzająca. Jej mechanizm działania polega na zwiększeniu  
stężenia cAMP poprzez stymulację powstawania cyklazy adenylowej. Krzemionka organiczna pełni funkcję regulatora przemian  
i podziałów komórkowych. Krzemionka organiczna: poprawia krążenie,zwalcza wolnorodnikową peroksydację lipidów,pobudza mitozę 
fibroblastów, dzięki temu następuje regeneracja naskórka i skóry właściwej
DMAE (Dimetyloaminoetanol) to substancja wywołująca efekt liftingu (zwiększa napięcie mięśniowe), poprawia jakość skóry,  
stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny, głęboko odżywia skórę. DMAE to prekursor acetylocholiny.  
To związek odpowiedzialny za przenoszenie bodźców z komórek nerwowych do komórek mięśniowych  
(związki tego typu należą do grupy tzw. neurotransmiterów).

Wskazania: wiotkość skóry, skóra sucha, odmłodzenie, regeneracja, zmarszczki, cellulit, tkanka tłuszczowa, rozstępy.

Działanie niepożądane / Przeciwwskazania: Nie należy stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią. Uczulenie na dany składnik.

Prezentacja: Krzemionka organiczna 0,5% & DMAE 2,5 % ampułka 5 ml; w opakowaniu 10 ampułek x 5 ml
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Biotin (BIOTYNA) -  witamina piękności

Biotyna (biotyn, witamina B7, koenzym R) należy do witamin z grupy B. Jest rozpuszczalna w wodzie. Wytwarzana jest przez bakterie  
żyjące w przewodzie pokarmowym. Bierze udział w metabolizmie białek i tłuszczów. Uczestniczy w syntezie kwasów tłuszczowych  
i przy wchłanianiu wit. C. Wit. H uczestniczy również wraz z Wit. K w syntezie protrombiny (jest odpowiedzialna za krzepliwość krwi).  
Jej niedobór może powodować bóle mięśniowe, osłabienie, apatię, łysienie, łuszczycowe zmiany skóry na dłoniach, nogach i ramionach, 
wysuszenie skóry, wypryski skórne, pogorszenie metabolizmu tłuszczów.  

Nadmiar: do tej pory nie określono toksycznego wpływu nadmiaru biotyny na organizm ludzki.

Wskazania:  łysienie, kruche, łamliwe paznokcie, sucha, łuszcząca się skóra, łojotokowe zapalenie skóry, regulacja pracy gruczołów łojowych

Działania niepożądane / przeciwwskazania: Nie stosować podczas ciąży i karmienia piersią. Uczulenie na dany składnik.

Prezentacja: Biotin 0,1% – ampułka 2 ml ; w opakowaniu 10 ampułek x 2 ml.

DExPANTHENOL (DExPANTENOL) – przyspieszenie gojenia, nawilżenie skóry

Dexpanthenol to kwas organiczny, produkt redukcji kwasu pantotenowego (witamina B5). W organizmie łatwo ulega utlenieniu do kwasu 
pantotenowego. Znaczenie fizjologiczne Wit. B5 polega na tym, że jest ona składnikiem CoA. Koenzym A wpływa na regenerację  
i odżywienie struktury włosa. Dexpanthenol stosowany jest w przypadku leczenia oparzeń, kontaktowego zapalenia skóry i świądu.  
Posiada właściwości nawilżające (zwiększa uwodnienie warstwy rogowej naskórka, przeciwdziała utracie wody ) i uelastyczniające.  
Ponadto przyspiesza rozmnażanie fibroblastów i proces epitelizacji  (naskórkowania).

Wskazania: gojenie skóry, rozstępy, utrata włosów, sucha , podrażniona skóra, liszaj rumieniowaty, zastosowanie np. po peelingu  
chemicznym, mikrodermabrazji, po oczyszczaniu mechanicznym skóry

Działania niepożądane / przeciwwskazania: Nie należy stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Uczulenie na dany składnik.

Prezentacja: Dexpanthenol  20% – ampułka 5 ml; w opakowaniu 10 ampułek x 5 ml

GINKGO BILOBA (MIŁORząB jAPOńSKI) – eliksir długowieczności

Ginkgo Biloba to roślina o wielokierunkowym działaniu pochodząca z wschodnich Chin. Od wielu lat stosowana jako preparat zwiększający 
ukrwienie i dotlenienie mózgu. W dużym stopniu poprawia krążenie i lepkość krwi. Substancje zawarte w roślinie działają ochronnie na układ 
nerwowy dlatego preparat szczególnie polecany jest w stanach depresyjnych i migrenowych. Miłorząb zawiera w swoim składzie flawonoidy 
glikozydowe i laktory diterpenowe  (ginkolid A , B , C , J , M ) , które w dużej mierze odpowiadają za prawidłowość wyżej wymienionych 
działań w organizmie ludzkim. Szczególnie ginkolid B jest składnikiem , który skutecznie hamuje działanie czynnika aktywującego płytki  
(PAF) , biorącego udział w większości reakcji zapalnych i alergicznych. Potwierdzono badaniami naukowymi , że Ginko biloba reguluje 
wydzielanie niektórych hormonów mających duży wpływ na prawidłowy metabolizm.

Wskazania: obrzęki, odmłodzenie i regeneracja, pękające naczynka włosowate, skóra wrażliwa

Działanie niepożądane / Przeciwwskazania: Ciąża, okres laktacji. Podczas stosowania preparatu nie należy przyjmować aspiryny i jej 
pochodnych.  
Osoby z problemami krzepliwości krwi powinny zachować szczególną ostrożność. W przypadku zbyt częstego i długotrwałego stosowania 
mogą wystąpić bóle głowy, nudności, zaczerwienienia i senność. Uczulenie na dany składnik.

Prezentacja: Ginko Biloba Leaft Extract 1% – ampułka 5 ml; w opakowaniu 10 ampułek x 5 ml

VITAMIN A (VITAMINA A  - palmitynian retinolu ) – witamina młodości

Witamina A spełnia bardzo ważne funkcje w organizmie ponieważ , wspomaga jego ogólny rozwój. Odpowiada za prawidłową 
keratynizację naskórka , namnażanie komórek naskórka i błon śluzowych. Vitamina A wychwytuje wolne rodniki, a jej niedobór powoduje 
złuszczenie , suchość naskórka i spadek sprężystości skóry. Retinol pobudza fibroblasty do syntezy włókien kolagenowych i elastylowych.  
Efektem stosowania jest poprawienie kondycji skóry , zahamowanie procesów starzenia się , zwiększenie elastyczności i sprężystości 
prowadzące do wygładzenia zmarszczek i poprawy kolorytu skóry. 

Wskazania: suchość i szorstkość skóry, trądzik, zmarszczki, plamy starcze, przebarwienia, zapalenie skóry, utrata włosów

Działanie niepożądane / Przeciwwskazania: Nie należy stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Uczulenie na dany składnik.

Prezentacja: Vitamina A (palmitynian retinolu) 15% – ampułka 2 ml; w opakowaniu 10 ampułek x 2 ml
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ARGIRELINE 5 % (ARGIRELINA) -  na zmarszczki mimiczne

Preparat zainspirowany przez zabiegi Mesobotox. To rozwiązanie łączy dwa składniki by wywołać skutek łagodny, nietoksyczny  
w przeciwieństwie do toksyny botulinowej.  Argireline ® (acetyl heksapeptyd - 3) - to unikalny peptyd nowej generacji, który wyjątkowo  
skutecznie wygładza zmarszczki mimiczne, płytkie, jak i głębokie.  W sposób niezawodny stara się zapobiegać ich powstawaniu. Argirelina  
umożliwiło najbezpieczniejszą i najłagodniejszą dla skóry metodę usuwania zmarszczek mimicznych. Argirelina – to  najnowsze odkrycie naukowe.  
Jest nietoksyczna, działa na poziomie synaps nerwowo – mięśniowych i powoduje rozluźnienie (rozkurcz) mięśni mimicznych, powodujących  
tworzenie się zmarszczek. Oprócz tego hamuje nadmierne wytwarzanie katecholamin, które sprzyjają tworzeniu zmarszczek mimicznych.  
Używanie argireliny jest w zupełności bezpieczne, a przy tym bardzo skuteczne. Argirelina musi sprostać wyzwaniu szybkiej penetracji 
i łagodnemu działaniu. Argireline- acetyl heksapeptyd – 3 -  unikalny peptyd, jest łańcuchem sześciu aminokwasów, który stanowi  
łagodną alternatywę dla Botoxu. 

Wskazania: zmarszczki w okolicach czoła , kurze łapki , zmarszczki wokół ust.

Działania niepożądane / przeciwwskazania: Nie stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.  
Uczulenie na dany składnik. Uwaga! nie stosować na górnej powiece. 

Prezentacja: Argireline 5 % ampułka 2 ml;  w opakowaniu 10 ampułek x 2 ml

TRACE ELEMENTS (MIKROELEMENTY) – ujędrnienie, oczyszczenie skóry

Preparat posiadający w sobie wyjątkową mieszankę cynku, miedzi, selenu, manganu. Cynk od dawna uważany jako pierwiastek nadający skórze  
zdrowy wygląd i niepowtarzalny blask. W dużym stopniu poprawia koloryt skóry i bierze czynny udział w przetwarzaniu kwasów tłuszczowych  
co ma wpływ na proces regeneracji. Dodatkowo reguluje gospodarkę hormonalną , produkcję łoju wewnątrz skóry (przyczyniając się 
do oczyszczenia skóry i ustępowania zmian trądzikowych) i zahamowuje proces powstawania wolnych rodników.  
Miedź to minerał który wraz z cynkiem wspomaga prawidłowy rozwój elastyny czyli włókien wspierających od wewnątrz strukturę skóry.  
Głównym zadaniem miedzi jest ujędrnienie i uelastycznienie skóry, redukcja drobnych zmarszczek i poprawa wyglądu skóry.  
Poza tym miedź reguluje wydzielanie sebum, wspomaga pielęgnację skóry mieszanej, dotlenia komórki skóry. Selen jest składnikiem  
mineralnym, który odpowiada za elastyczność skóry i zapobiega starzeniu się skóry. Selen to mikroelement, który jest środkiem  
przeciwzapalnym, przeciwtrądzikowym, immunostymulujacym. Mangan wchodzi w skład grup prostetycznych niektórych enzymów.  
Bierze on udział w procesach oksydoredukcyjnych przebiegających w naskórku, chroni skórę przed działaniem wolnych rodników.  
Zaliczany do grupy preparatów typu „botox’’ (w niewielkim stopniu hamuje działanie impulsów nerwowych).  
Chrom jest pierwiastkiem śladowym, który bierze udział w procesach przemiany materii. Przyspiesza przemianę materii i działa relaksująco.

Wskazania: trądzik pospolity, zmarszczki, brak elastyczności skóry, ujędrnienie i uelastycznienie skóry, odmłodzenie skóry

Działanie niepożądane/ Przeciwwskazania: Nie należy stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.  Uczulenie na dany składnik.

Prezentacja: Trace Elements 2 ml ampułka; w opakowaniu 10 ampułek x 2 ml;  
Siarczan cynku 0,0005%, Siarczan miedzi 0,0002%, Glukonian mnganu 0,00005%, siarczek selenu 0.00001%

UWAGA !!! 
NIE STOSOWAĆ W MIEjCACH  

INNYCH NIŻ WSKAzANE

POLYVITAMINS (POLIWITAMINY) – spowolnienie procesów strzenia

Polyvitamina jest to preparat w którego skład wchodzi potężny kompleks witamin zapewniających skórze głębokie odżywienie
 i dostarczenie elementów energetyzujących, które stymulują naturalne procesy w komórkach. Witaminy A, C, E w połączeniu  
z complexem Wit. B rewitalizują i wygładzają skórę. Preparat posiada działanie antyoxydacyjne i przeciwzapalne. Chroni skórę  
przed niepożądanym działaniem czynników zewnętrznych (wiatr, mróz itp.) i wewnętrznych (niedobory żywieniowe).  
Wolne rodniki, które mają negatywny wpływ na kolagen i elastynę  powodują powstawanie zmarszczek i przyczyniają  
się do wczesnego starzenia się skóry są hamowane przez działanie witamin z grupy C, E. Udowodniono iż preparaty zawierające  
w swoim składzie witaminy C i E wykazują wysoką skuteczność i wielopoziomowe działanie ochronne.  
Witamina A zawarta w Polyvitaminie będzie skuteczna przy zwalczaniu zmian trądzikowych, redukcji zmarszczek  
a nawet łagodzeniu objawów łuszczycy. W połączeniu z Wit. C spowolni procesy starzenia się skóry spowodowane  
długą ekspozycją na słońcu. Complex Wit. B dodatkowo wzmocni korzyści pozostałych witamin, poprawi nawilżenie  
skóry i nada skórze zdrowy połysk.

Wskazania: trądzik pospolity (oczyszczenie skóry z nagromadzonego sebum, ściągnięcie nadmiernie rozszerzonych por, zmniejszenie 
skłonności skóry do powstawania zaskórników), odmłodzenie skóry, zmarszczki , wiotkość skóry, przebarwienia skóry, regeneracja, 
nawilżenie, suchość i szorstkość skóry, zapalenie skóry

Działanie niepożądane/ Przeciwwskazania: Nie należy stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.  Uczulenie na dany składnik.

Prezentacja: Polyvitamina 2 ml ; w opakowaniu 10 ampułek  x 2 ml
Wit. C 2%; Wit. A (palmitynian retinolu) 1% ; Wit B 3  0,5%  ; Wit B5  0,5% ;  Wit. B2 0,2 %, Wit. E (octan tokoferolu)  0,5%.
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AMINO ACID (AMINOKWASY) – doskonały nawilżacz skóry

Aminokwasy to organiczne związki zawierające zasadową grupę aminowa - NH2 oraz kwasową grupę karboksylową - COOH.  
Są tzw. solami wewnętrznymi (amfolitami). Aminokwasy są też podstawowym elementem strukturalnym protein otrzymywanych  
w wyniku ich hydrolizy. Znanych jest 300 aminokwasów występujących naturalnie. Są podstawowym budulcem peptydów i białek.  
Zazwyczaj rozpuszczalne w wodzie, natomiast nie rozpuszczalne w tłuszczach a w warunkach fizjologicznego pH są zjonizowane.  
Aminokwasy są bardzo dobrze przyswajalne przez naskórek i wykazują dużą zdolność zatrzymywania wody w skórze (są składnikiem  
NMF – Natural Moisturizing Factor). Oprócz działania typowo nawilżającego potęgują właściwości innych składników NMF.  
Dzięki zdolności wiązania wody w swojej strukturze proteiny są doskonałymi nawilżaczami, działają napinająco i wygładzająco,  
jednak w odróżnieniu od gliceryny pozostają na powierzchni skóry tworząc wilgotny mikrofilm. Są również składnikami odżywczymi,  
wpływającymi na wzrost kolagenu w skórze. 

Wskazania:  suchość skóry, zmarszczki/wiotkość skóry, rozstępy, blizny, cellulit, regeneracja i odżywienie skóry

Działania niepożądane / przeciwwskazania: Nie stosować podczas ciąży i karmienia piersią. Uczulenie na dany składnik.

Prezentacja: Amino Acid 2 ml ; w opakowaniu 10 ampułek  x 2 ml
Preparat Amino Acid zawiera następujące aminokwasy: glutaminę 0,05%, alaninę 0,032%, argininę 0,031%, lizynę 0,031%, histydynę 0,2%, leucynę 0,02%, treoninę 
0,019%, izoleucynę 0,018%, phenyloalaninę 0,017%, tyrozynę 0,016%, glicynę 0,014%, serynę 0,011%, kwas asparaginowy 0,01%, prolinę 0,006%, taurynę 0,004%.

jAKIE zABIEGI MOŻNA WYKONYWAĆ PRzY UŻYCIU AMPUŁEK 

• Mezoterapia bezigłowa (elektroporacja)
• Mezoterpia mikroigłowa frakcyjna
• Mezoterapia igłowa
• Jonoforeza
• Sonoforeza (ultradźwięki)
• Inne zastosowania kosmetyczne, lecznicze :
 - po  zabiegach mikrodermabrazij, oxybrazji  
 - przy zabiegu masażu  
 - po zabiegu  oczyszczania skóry

PROPOzYCjA zABIEGÓW :
Jakie ampułki możemy zastosować dla danego problemu kosmetologicznego:
- MESOIN-CELL  (Cellulit) :
 • Ekstrakt z karczocha • L-karnityna
 • Asian Centella  • Krzemionka organiczna
 • Kofeina • Rutyna i nostrzyk żółty
 • Pirogronian sodu
- MESOIN-LIPO  (Nadmiar tkanki tłuszczowej) :
 • Ekstrakt z karczocha • L-karnityna
 • Asian Centella • Pirogronian sodu
 • Kofeina • Fosfatydylocholina
- MESOIN ANTI-STRETCH (Rozstępy i blizny) :
 • Asian Centella • Kwas glikolowy
 • Krzemionka organiczna • Pirogronian sodu
 •  Witamina C • Witamina  A
- MESOIN ANTI-SWELLING (Obrzęki , zastoje limfatyczne:)
 • Ekstrakt z karczocha • Asian Centella
 • Rutyna i nostrzyk żółty • Ginkgo biloba 

- MESOIN-RUTIN (Popękane naczynia krwionośne, rumień, trądzik różowaty):
 • Rutyna i nostrzyk żółty • Witamina A
 • Witamina C • Ginko biloba

- MESOIN-HYDRA (Nawilżenie skóry):
 • Kwas hialuronowy 0,8 %, 2 %; 3,5% • Dexpanthenol
 • Wit. C • Witamina A
 • X-ADN gel , DNA Liquid • Amino Acid
 • Kwas glikolowy • Polivitamin
- MESOIN-REGEN (Odmłodzenie i regeneracja (działanie przeciwstarzeniowe, zmarszczki):
 • Kwas hialuronowy 0,8 %, 2% ; 3,5% • DMAE
 • X-ADN gel , DNA Liquid • DMAE + krzemionka organiczna
 • Krzemionka organiczna • Witamina  A
 • Glutation 2%, 600 mg • Trace elements
 • Pirogronian sodu • Polyvitamins
 • Asian Centella • Argireline
 • Wit. C • Amino Acid
 • Kwas glikolowy • Ginko Biloba
- MESOIN-LIFT (Lifting skóry: twarz, podbródek, wewnętrzna strona ramion i ud , brzuch):
 • DMAE • Polivitamin
 • DMAE + krzemionka organiczna • Amino Acid
 • Kwas hialuronowy 0,8 %, 2% ; 3,5% • Trace Element
 • Argireline • Fosfatydylocholina
- MESOIN-WHITE (Przebarwienia skóry):
 • Glutation 2%, 600 mg • Kwas glikolowy
 • Wit. C • Witamina  A
- MESOIN- ANTYSEBUM (skóra tłusta, trądzik pospolity)
 • Kwas glikolowy • Trace Element
 • Biotyna • Polyvitamin
 • Wit. A

Procedury wykonywania zabiegu mezoterapii bezigłowej / jonoforezy / sonoforezy:

1) Wykonać demakijaż skóry poddawanej zabiegowi  (mleczko + tonik ).
2) Następnie wykonać piling skóry (szczególnie polecana: kawitacja lub lekki zabieg mikrodermabrazji)
3) W tak przygotowaną skórę wmasować  odpowiednią ampułę IBCN ® dobraną prawidłowo  do danego problemu.

UWAGA! Kwas hialuronowy, x-ADN GEL i BCN Base należy rozpuścić maksymalnie 1:1 w fiolce z solą fizjologiczną - NaCl 0,9 %. 
Pozostałe ampułki gotowe są już do bezpośredniego użycia.

1) Położyć warstwę żelu (w przypadku elektroporacji i jonoforezy – żel EKG ; w   przypadku sonoforezy żel do USG )
2) Wykonać zabieg elektroporacji (jonoforezy lub sonoforezy).
3) Pozostałą część żelu zmyć ze skóry.
4) Nałożyć tonik i odpowiedni krem do pielęgnacji

UWAGA! W zależności od potrzeb zabieg ten można rozszerzyć o położenie odpowiedniej dla danego typu skóry maseczki np. algowej.

Częstotliwość wykonywania zabiegu by otrzymać spektakularne efekty :
 • Zalecana jest seria 4-12 zabiegów .
 • Pierwsze 4 zabiegi najlepiej wykonać co tydzień.
 • Kolejne – co 2-3 tygodnie jeden.
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Koktajle Institute BCN

Koktajle  IBCN  to zestaw profesjonalnych produktów do zabiegów min. mezoterapii, sonoforezy i jonoforezy.
Receptura opracowania przez szereg specjalistów umożliwia nam wykonanie zabiegu z użyciem wielu substancji czynnych przy wykorzystaniu 
jednej fiolki. Bogaty skład koktajli świetnie radzi sobie z poszczególnym problemem i gwarantuje spektakularne efekty już po pierwszym 
zabiegu . W naszej ofercie posiadamy koktajle min. BCN ADIPO - koktajl antycellulitowy, BCN BASE – kuracja odmładzająco - nawilżająca.
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BCN ADIPO -  Meso koktajl antycellulitowy

Poprawia mikrokrążenie, likwiduje tzw. „skórkę pomarańczową”.

Skład:
•    L- Carnityna – β-hydroksy-γ-trimetyloaminomaślan. Stymuluje przemiany metaboliczne tłuszczów (zwiększa ich przemianę  

i wykorzystanie jako źródła energii nawet do 70 %). Hamuje tworzenie się tkanki tłuszczowej w organizmie.  
Wykazuje właściwości antycellulitowe.

•    Kofeina – nazwa chemiczna: 1,3,7-trimetyloksantyna . Związek zaliczany do grupy alkaloidów purynowych. Występuje głównie  
w nasionach krzewu kakaowego Caffea arabica, a także w wielu innych roślinach. Stymuluje przemianę materii i przyczynia się  
do usuwania złogów tłuszczu.Ze względu na efekt drenażu tkanek działa wyszczuplająco, detoksykująco , antycellulitowo. Poprawia 
mikrokrążenie krwi w tkankach skóry. Zwiększa również jej sprężystość . Blokuje receptory alfa w błonie adipocytów i uniemożliwia 
przyłączenie się do nich insuliny  to hamuje lipogenezę, a pobudza lipolizę. Blokuje także fosfodiesterazę (enzym) odpowiedzialny  
za rozkład cAMP (aktywatora lipazy wrażliwej na hormony rozkładające tłuszcz).

•    Morszczyn Pęcherzykowaty (Fucus Vesiculosus Extract) - rodzaj brunatnicy występującej w chłodnych strefach Oceanu Spokojnego 
i Atlantyckiego, w Morzach: Północnym i Bałtyckim. Liście tej algi są koloru oliwkowego, regularnie rozgałęzione i dochodzące do 1 m 
długości. Rośnie na głębokości do 15 m. Na powierzchnię wynurza się podczas odpływu, wówczas jest zbierany.

 -     Zawiera: jod organiczny (dijodotyrozyna) i nieorganiczny; związki śluzowe: kwas alginowy, fukoidynę, laminarynę; witaminy: B1, B2, 
C, D, E, H, K , kwas foliowy; makro i mikroelementy: magnez, mangan, żelazo, miedź, cynk, sód, potas, siarkę, kobalt; aminokwasy: glicynę , prolinę

 -     Działanie: aktywuje metabolizm adipocytów, dzięki temu przyspiesza redukcję tkanki tłuszczowej, oczyszcza, ujędrnia i nawilża skórę, redukuje cellulit, 
stosowany w walce z bliznami i rozstępami

•    Ruszczyk kolczasty (Ruscus Aculeatus Extract) – pobudza mikrokrążenie, obkurcza i uszczelnia naczynia krwionośne, łagodzi podrażnienia, działa przeciwzapalnie. 
Stosuje się go w leczeniu cellulitu i popękanych naczyń krwionośnych.

•    Krzemionka Organiczna – organiczny związek krzemu (silanol), bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Regeneruje tkankę łączną, wchodzi w skład elastyny,  
kolagenu, proteoglikanów i glikoprotein strukturalnych. Na poziomie tkankowym pobudza proliferację fibroblastów i sprzyja regeneracji włókien elastynowych  
i kolagenowych. Krzemionka organiczna to substancja odmładzająca. Jej mechanizm działania polega na zwiększeniu syntezy cAMP poprzez stymulację  
powstawania cyklazy adenylowej. Krzemionka organiczna pełni funkcję regulatora przemian i podziałów komórkowych. Poprawia krążenie, zwalcza  
wolnorodnikową peroksydację lipidów.

•    Glaucyna - aktywna molekuła wyselekcjonowana w czystej postaci w procesie biotechnologicznym z rośliny Glaucinum flavum.
 - Stymuluje ona proces lipolizy i kontroluje metabolizm lipidów
 - Przyspiesza przemianę materii
 - Redukuje nadmiar tkanki tłuszczowej
 - Zapobiega odkładaniu się substancji lipidowych w warstwie podskórnej
 - Pobudza krążenie limfatyczne
 - Jej działanie wspierane dodatkową aktywną kofeiną powoduje zmniejszenie objawów cellulitu i zapobieganie nierównomiernemu rozmieszczeniu tkanki tłuszczowej.
•    Glaucinum flavum (siwiec żółty, żółty mak) Roślina z rodziny makowatych ; kwitnie na żółto; osiąga wysokość 90 cm. Rośnie przede wszystkim na piaszczystych  

terenach wybrzeża Morza Śródziemnego, a także Oceanu Atlantyckiego oraz na południu Francji. Oprócz charakterystycznych kwiatów podobnych do kwiatów maku, 
roślina ta charakteryzuje się nieregularnymi i grubymi liśćmi oraz podłużnymi i wąskimi owocami w kształcie strąka.

Wskazania: cellulit, tkanka tłuszczowa, rozstępy

Działania niepożądane / przeciwwskazania: alergia na jeden ze składników koktajlu, nie należy stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.

Prezentacja: Meso koktajl antycellulitowy – 1 fiolka 5 ml

BCN ADIPO FORTE – Meso koktajl lipolityczny (odchudzający)

Powoduje silną lipolizę. Polecany do miejscowo zlokalizowanej tkanki tłuszczowej.

Skład:
•    Fosfatydylocholina – spalacz tłuszczu. To fosfolipid, który bierze udział w rozmaitych procesach przemiany materii. Mechanizm  

działania polega na rozpuszczeniu i eliminowaniu tkanki tłuszczowej. Fosfatydylocholina z łatwością przenika przez błony komórkowe  
do ich wnętrza, a podana w większych ilościach powoduje rozluźnienie struktury błon i w efekcie ich rozerwanie. Po wniknięciu do tkanki 
tłuszczowej powoduje rozpad nagromadzonych w niej trójglicerydów.

•    Kwas deoksycholowy – w połączeniu z fosfatydylocholiną niszczy nadmiar tkanki tłuszczowej.
•       L- karnityna – β-hydroksy-γ-trimetyloaminomaślan. Stymuluje przemiany metaboliczne tłuszczów  

(zwiększa ich przemianę i wykorzystanie jako źródła energii nawet do 70 %). Hamuje tworzenie się tkanki tłuszczowej w organizmie.  
Wykazuje właściwości antycellulitowe. 

•    Krzemionka Organiczna – organiczny związek krzemu (silanol), bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Regeneruje tkankę łączną, wchodzi w skład elastyny,  
kolagenu, proteoglikanów i glikoprotein strukturalnych. Na poziomie tkankowym pobudza proliferację fibroblastów i sprzyja regeneracji włókien elastynowych  
i kolagenowych. Krzemionka organiczna to substancja odmładzająca. Jej mechanizm działania polega na zwiększeniu syntezy cAMP poprzez stymulację  
powstawania cyklazy adenylowej. Krzemionka organiczna pełni funkcję regulatora przemian i podziałów komórkowych. Poprawia krążenie, zwalcza  
wolnorodnikową peroksydację lipidów.

Wskazania: otyłość i miejscowo zlokalizowane złogi tłuszczu, cellulit

Działania niepożądane / przeciwwskazania: alergia na jeden ze składników koktajlu, nie należy stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.

Prezentacja: Meso koktajl lipolityczny (odchudzający)  – fiolka 10 ml
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BCN MELANO  – Meso koktajl rozjaśniający

Likwiduje przebarwienia skóry twarzy i ciała.

Skład:
•    Glutation 600 – to trójpeptyd zbudowany z 3 reszt aminokwasowych: kwasu glutamionowego, cysteiny i glicyny. Glutation występuje 

we wszystkich komórkach zwierzęcych i roślinnych. Ma właściwości przeciwutleniające. Neutralizuje działanie wolnych rodników,  
regeneruje komórki, wzmacnia działanie wit. C. Odgrywa istotną rolę w likwidacji przebarwień.

•    Kwas glikolowy – to kwas α-hydroksyoctowy, otrzymywany  z trzciny cukrowej. Posiada najmniejszą masę cząsteczkową spośród 
kwasów owocowych, dzięki temu może najłatwiej penetrować powierzchnię skóry. Kwas glikolowy normalizuje proces złuszczania 
skóry. Przyczynia się do właściwej grubości w warstwie naskórka, przywraca gładkość skóry i nadaje jej ładny koloryt. Posiada również 
właściwości nawilżające i wspomagające odnowę i regenerację skóry .Ma  również działanie oczyszczające skórę, złuszcza naskórek i 
pobudza procesy regeneracyjne. Rewelacyjnie sprawdza się także w przypadku melasmy i plam posłonecznych.

•    Kwas kojowy - należy do chinonów. Jest stosunkowo młodą substancją wybielającą, gdyż po raz pierwszy jego atuty zostały wykorzystane w 1998 r. w Japonii. 
Pozyskany został z grzybów gatunku Aspergillus rosnących w kraju Kwitnącej Wiśni na ziarnach kukurydzy. Podobnie jak hydrochinon hamuje enzym tyrozyny  
i inne enzymy syntezy eumelaniny w melanocytach. Wyłapuje jony metali cynku i miedzi, które uaktywniają biologicznie te enzymy. Stosowany jest do likwidacji 
przebarwień, ale działa także nawilżająco, odmładzająco i jest „zmiataczem” reaktywnych form tlenu.

•    Witamina C – hamuje produkcję pigmentu, tym samym jest pomocna w walce z przebarwieniami, rozjaśnia piegi.
•    Kwas cytrynowy -  jest pośrednim metabolitem w cyklu Krebsa. Znajduje się  w kosmetykach do wybielania cery oraz usuwania piegów.  

Otrzymywany jest z owoców cytrusowych. 

Wskazania: przebarwienia, piegi, melasma

Działania niepożądane / przeciwwskazania: alergia na jeden ze składników koktajlu, nie należy stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.

Prezentacja: Meso koktajl rozjaśniający  – fiolka  5 ml

BCN BASE -  Meso koktajl  odmładzająco – nawilżający

Spłyca zmarszczki, nawilża odwodnioną  skórę twarzy, szyi, dekoltu.

Skład:
•    Kwas hialuronowy – to naturalny polisacharyd. Należy do kwasów mukopolisacharydowych wypełniających przestrzeń 

międzykomórkową skóry. Przeplatające się łańcuchy kwasu hialuronowego wypełniają przestrzenie między włóknami kolagenowymi 
zatrzymując wodę. Działa on jak „molekularna gąbka”. Dzięki temu wygładza powierzchowne zmarszczki, zwiększa napięcie i nawilżenie 
skóry.

•    x – DNA Gel – DNA to naturalny polimer obecny w jądrze każdej żywej komórki. DNA ma bezpośredni wpływ na procesy starzenia.  
W wyniku uszkodzenia DNA (np. palenie papierosów, promienie UV, nieprawidłowe odżywianie) oraz w wyniku zużycia DNA nasza skóra 
traci elastyczność, sprężystość, następuje degradacja włókien kolagenowych i elastynowych. Dlatego bardzo potrzebne jest dostarczenie  
DNA jako substancji niezbędnej do odbudowy komórkowej. Poza tym miejscowo podany posiada właściwości naprawcze, zwiększa podział  
i odnowę komórek tkanki łącznej. Spłyca zmarszczki, nawilża, ujędrnia skórę.

•    Krzemionka organiczna – organiczny związek krzemu (silanol), bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Regeneruje tkankę łączną, wchodzi w skład elastyny, kolagenu, 
proteoglikanów i glikoprotein strukturalnych. Na poziomie tkankowym pobudza proliferację fibroblastów i sprzyja regeneracji włókien elastynowych i kolagenowych. 
Krzemionka organiczna to substancja odmładzająca. Jej mechanizm działania polega na zwiększeniu syntezy cAMP poprzez stymulację powstawania cyklazy adenylowej. 
Krzemionka organiczna pełni funkcję regulatora przemian i podziałów komórkowych. Poprawia krążenie, zwalcza wolnorodnikową peroksydację lipidów.

Wskazania: zmarszczki, odwodnienie skóry, skóra atroficzna tzw. „skóra palacza”, zwiotczenia skóry

Działania niepożądane / przeciwwskazania: alergia na jeden ze składników koktajlu, nie należy stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.

Prezentacja: Meso koktajl odmładzająco - nawilżający  – fiolka 3 ml 
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BCN ECQ10 – Meso koktajl regenerujący

Odmładza, regeneruje i napina skórę.

Skład: 
•    Elastyna – białko  (skleroproteina) występująca wraz z kolagenem w tkance łącznej. Dzięki sprężystości swoich włókien , zapewnia skórze 

elastyczność.  Skóra  produkuje  włókna elastynowe tylko do 25 roku życia; całkowity ich zanik następuje w wieku 40 – 50 lat. Hydrolizat 
elastyny zawiera wolne aminokwasy, peptydy o masach cząsteczkowych od 400 – 40.000 Daltonów oraz mukopolisacharydy – naturalne 
składniki tkanki łącznej (m.in. kwas hialuronowy). Łatwo przenika  do skóry, wpływa na jej  uelastycznienie i wygładzenie zmarszczek.

•    Kolagen- Jest to podstawowy składnik włóknistej tkanki łącznej i materiał budulcowy skóry. W tkance łącznej kolagen występuje  
w połączeniu z innymi białkami strukturalnymi (elastyną) i mukopolisacharydami (kwas hialuronowy).Ta struktura zwana jest  
proteoglikanem i stanowi pewnego rodzaju szkielet tkanki łącznej. Odpowiada ona za elastyczność i napięcie, podtrzymuje także 
zewnętrzne warstwy skóry. Oprócz właściwości podporowych proteoglikan odpowiedzialny jest za utrzymanie właściwego nawilżenia 
skóry. Poszczególne składniki proteoglikanu wykazują doskonałe właściwości higroskopijne; pełni on rolę rezerwuaru wody.  
Kolagen to biopolimer, który posiada nadzwyczajną zdolność jej wiązania. Około 20-40% wody obecnej w organizmie jest związane  
w skórze, przy czym głównie jej część (70%) jest magazynowana właśnie przez to białko. Fizjologiczny proces starzenia się skóry polega 
na postępującym przekształcaniu się kolagenu rozpuszczalnego (znajduje się w młodej tkance) do postaci nierozpuszczalnej, która traci 
zdolność pobierania wody. Skóra wówczas traci swoją elastyczność i zdolność pęcznienia, staje się sucha oraz mało sprężysta. 
Ubytek rozpuszczalnego kolagenu jest zjawiskiem naturalnym w procesie starzenia, ale jednocześnie nadzwyczaj niepożądanym.  
Dlatego niedobory tego białka powinny być uzupełniane poprzez stosowanie preparatów  zawierających rozpuszczalny kolagen.

•    Koenzym Q 10 - (ubichinon) – „ eliksir młodości”. Antyoksydant  rozpuszczalny w tłuszczach. Obecny we wszystkich ludzkich komórkach. Jest elementem łańcucha 
oddechowego. Aż 95 % energii w organizmie jest dostarczana z udziałem CoQ10. Wraz z wiekiem  zmniejsza się ilość koenzymu Q10 w skórze i w naskórku,  
co prowadzi do zwolnienia regeneracji komórek i pojawienia się efektów starzenia. CoQ10 hamuje ekspresję kolagenazy podczas ekspozycji na promienie słoneczne UVA. 
Koenzym Q10 wzmaga ochronę komórek skóry przed działaniem wolnych rodników. Chroni elastynę i kolagen przed degradacją. Spowalnia efekty starzenia skóry.

Wskazania: zwiotczenia skóry, zmarszczki, odwodnienie skóry

Działania niepożądane / przeciwwskazania: alergia na jeden ze składników koktajlu, nie należy stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.

Prezentacja: Meso koktajl regenerujący  – fiolka 3 ml

BCN REVITA-HA – Meso koktajl rewitalizująco-nawilżający 

Rewitalizuje, nawilża, odmładza, napina i odżywia.

Skład:
•    Kwas hialuronowy - silnie higroskopijny, dzięki występowaniu wiązań wodorowych ma duże  zdolności wiązania wody,  

a także przyczynia się do proliferacji komórek, nadając skórze sprężystość. 
•    Witamina A (retinol) - pobudza fibroblasty do produkcji kolageny i elastyny, reguluje proces keratynizacji i przyspiesza gojenie.  

Jest silnym  przeciwutleniaczem (niszczy wolne rodniki, które powodują uszkodzenia komórek i tkanek).
•    Witamina B - ma istotny wpływ na metabolizm kwasów tłuszczowych, które przyczyniają się do równowagi biologicznej na skórze.
•    Witamina C - neutralizuje wolne rodniki, hamuje miejscową nadprodukcję melaniny i zwiększa syntezę kolagenu - białka, które istotne wspiera 

i wzmacnia elastyczność skóry. 
•    Witamina E - działa na wolne rodniki przez hamowanie nadtlenku wodoru. 
•    Aminokwasy - mają zdolność zatrzymywania wody, zmiękczają i uelastyczniają naskórek. Kompleks specjalnie dobranych aminokwasów w kosmetykach  

uzupełnia niedobory wody w skórze, a także ją rozświetla. 
•    Koenzymy - katalizują szybkość metaboliczną organizmu, zmniejszając ilość energii wymaganej dla reakcji.  

Tak więc, te biochemiczne aktywatory zwiększają szybkość budowania tkanki.

Wskazania: zmarszczki, odwodniona skóra, zwiotczenia skóry, przebarwienia, trądzik

Działania niepożądane/ przeciwwskazania: alergia na jeden ze składników koktajlu, nie należy stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.

Prezentacja: Meso koktajl rewitalizująco-nawilżający –  fiolka 3 ml
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Mesocosmetic - MESOKOSMETYKI DO PIELĘGNACJI SKÓRY

MesoAge Serum  -  Hyaluronic Treatment

MesoAge to naturalne  serum  wiążące cząsteczki wody w skórze i stopniowo wypełniające zmarszczki. Wraz z wiekiem poziom 
kwasu hialuronowego gwałtownie maleje, co powoduje utratę sprężystości, głębokie zmarszczki i odwodnienie skóry. 

MesoAge oferuje nastepujące konkretne korzyści : 
• Zwiększa nawodnienie skóry
• Redukuje drobne zmarszczki
• Pomaga w wzmocnieniu i ujędrnieniu skóry
• Przywraca komfort suchej skórze 
• Regeneruje i odbudowuje skórę 
• Posiada właściwości uspokajające 
• Szczególnie polecane dla skóry skłonnej do podrażnień

zastosowanie:  
Przed zastosowaniem MesoAge należy dokładnie oczyścić skórę. Następnie rozprowadzić niewielką ilość serum na całej twarzy , szyi i dekolcie.  
Delikatnymi ruchami kolistymi wmasowywać 1 raz dziennie przez 3-4 tygodnie. Pozostawić preparat do wchłonięcia i zastosować odpowiedni krem. 
Dla uzyskanie optymalnych rezultatów zaleca się połączyć kurację ze stosowaniem kremu MesoVita na noc.

To preparaty przeznaczone do pielęgnacji codziennej. Są to profesjonalne produkty zapewniające doskonałe rezultaty.  
W oparciu o doświadczenia uzyskane przy stosowaniu gabinetowych preparatów Institute BCN przeznaczonych do mezoterapii  
opracowana została linia produktów pozwalająca utrzymać i poprawić efekty uzyskane podczas profesjonalnej terapii. 
Najnowsza linia Institute BCN Mesocosmetic posiada w swojej ofercie kosmetyki rozświetlające, antycellulitowe,  
witaminowe i wzbogacone o kwas hialuronowy.
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MesoBlanche -  Melano Treatment

MesoBlanche to krem przeznaczony dla osób posiadających problemy związane z zaburzeniami pigmentacyjnymi.  
MesoBlanche może być używany na ciele i twarzy do walki z przebarwieniami posłonecznymi, plamami starczymi,  
piegami i przebarwieniami po trądzikowymi. 

MesoBlanche oferuje następujące konkretne korzyści : 
• Delikatnie złuszcza powodując eliminacje martwych komórek i nagromadzonego pigmentu
• Ingeruje w syntezę melaniny aby znacznie zmniejszyć i zapobiec powstawaniu przebarwień
• Blokuje działanie promieni UV  (SPF30)
• Uspokaja i zmniejsza  podrażnienia skórne
• Rozjaśnia naskórek
• Regeneruje skórę
• Utrzymuję skórę w doskonałej kondycji

zastosowanie : 
Po dokładnym oczyszczeniu skóry delikatnie wmasować krem w miejsca gdzie występuje problem. Zaleca się stosowanie kremu 2 razy dziennie – rano i wieczorem.  
Dla uzyskania spektakularnych efektów zaleca się  przed zastosowaniem kremu zaaplikować odpowiednie serum. Po zakończeniu kuracji należy stosować krem z filtrem 30. 

MesoCell – Adipo Treatment

MesoCell to krem, który działa na tkankę tłuszczową. Wyraźnie zmniejsza cellulit, przyśpiesza przemianę materii i pomaga  
w ujędrnieniu skóry. Dzięki zawartości Asian Centella wzmacnia naczynia krwionośne, poprawia krążenie i zwiększa elastyczność 
tkanki łącznej. Extract z Ivy zawarty w preparacie odpowiada za spalanie komórek tłuszczowych i działa przeciwzapalnie.

MesoCell oferuje następujące konkretne korzyści :
• Redukcja cellulitu i tkanki tłuszczowej
• Przyśpieszenie przemiany materii
• Napina i wzmacnia skórę
• Zwiększa przepływ krwi w obszarach gdzie występuje cellulit
• Działa przeciwzapalnie, moczopędnie oraz odtoksycznia organizm

zastosowanie :
Preparat należy stosować 2 razy dziennie najlepiej po kąpieli lub prysznicu. Delikatnymi ruchami wmasować preparat w skórę gdzie występuje problem,  
aż do całkowitego wchłonięcia. Pierwsze widoczne rezultaty pojawią się po ok. 30 dniach.

MesoVita – Vitamin Treatment

MesoVita to wielowitaminowy produkt łączący w sobie witaminy powszechnie stosowane w mezoterapii (A, C, E, F, B- kompleks, K), mangan, żelazo,  
cynk, magnez i wapń ,regenerujące i odmładzające skórę. Preparat bogaty w wielo nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 które odgrywają  
kluczową  rolę w fizjologii skóry. Niedobór tych związków może prowadzić do łuszczenia się skóry, pogrubienia i odwodnienia naskórka.

MesoVita oferuje następujące konkretne korzyści :
• Redukcja zmarszczek
• Stymuluje odbudowe komórek
• Przywraca skórze młodzieńczy blask
• Poprawa nawilżenia naskórka
• Zmniejszenie stanów zapalnych
• Zwiększa poziom kolagenu
• Przyczynia się do oczyszczania skóry i ustępowania zmian trądzikowych

zastosowanie:  
Po dokładnym oczyszczeniu skóry delikatnie wmasować krem na twarz, szyję i dekolt. Zaleca się stosowanie preparatu 1 raz 
dziennie – na noc.  
Dla uzyskania spektakularnych efektów należy wzbogacić terapie o stosowanie serum MesoAge każdego dnia rano.



18 19



18 19

Procedury zabiegowe 

Procedury zabiegowe twarzy, szyi, dekoltu przy użyciu Meso-Rollera lub TRI-M:
• demakijaż (mleczko lub płyn micelarny)
• tonizacja (tonik)
• piling
• dezynfekcja skóry (np. AHD 2000) 
• nałożenie zwilżonych solą fizjologiczną płatków na oczy w celu ich zabezpieczenia
• rozprowadzenie równomierne wybranej ampułki (IBCN)
• podział skóry na osobne strefy (np. czoło, nos, policzki, okolice wokół ust, szyi, dekoltu) 
• nakłuwanie każdej strefy rollerem w trzech płaszczyznach: pionowo, poziomo i na ukos (od 4 do 10 powtórzeń w każdej z nich)  
lub nakłuwanie Tri-M miejsce przy miejscu, według schematu (Rys. 4)
• nałożenie maski (algi, płaty biocellulozowe, płaty kolagenowe, maski hydrożelowe)
• aplikacja odpowiednio dobranego do potrzeb skóry kremu (skóra z otwartymi mikrokanalikami chłonie intensywnie preparaty, dlatego po pierwszej aplikacji kremu 
należy odczekać kilka minut i zaaplikować ponownie krem)

Możliwe zabiegi na ciało:
• biust,
• brzuch,
• kolana (nad kolanami),
• pośladki,
• ramiona,
• uda (wewnętrzna strona ud).
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Rys.1. Kierunek rolowania Meso-Rollerem. Rys 2. Długość mikroigieł na dane partie twarzy.

Rys. 3 Długość mikroigieł Meso-rollera dla danych partii/problemów skóry ciała. Rys. 4 Schemat wykonania zabiegu mezoterapii mikroigłowej frakcyjnej.
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SKÓRA GŁOWY
0,2 ~ 0,5 mm

CZOŁO
0,5 ~ 0,8 mm

OKOLICE OCZU
NOS

0,7 ~ 1,0 mm

POLICZEK
0,8 ~ 1,5 mm

OKOLICE UST
0,5 ~ 0,8 mm

BRODA
0,5 ~ 1,0 mm

RAMIONA
0,5/1,0/1,5 mm

BIUST
0,5/1,0 mm

BRZUCH
1,0/1,5 mm

UDA
1,0/1,5/2,0 mm

POŚLADKI
1,5/2,0 mm
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URZĄDZENIA  DO MEZOTERAPII MIKROIGŁOWEJ FRAKCYJNEJ 
POLECANE PRZEZ CENTRUM DYSTRYBUCJI
TRI - M

Urządzenie przeznaczone do zabiegów mezoterapii mikroigłowej frakcyjnej. Głowica wyposażona w kartridż  
z 12 – stoma igiełkami. Możliwość regulacji intensywności pracy urządzenia oraz głębokości wbijania się igieł.

Dane techniczne:
• Zasilanie 230V
• Wymiary urządzenia 148 x 22mm
• Waga 65 g
• 6 rodzajów prędkości od 50-150 nakłuć/sekundę
• Płynna regulacja długości igieł do 2mm! 
• długość igieł 0,25 mm
• ISO 9001 oraz ISO 13485 (europejski standard medyczny)

POLECAMY PAKIETY SPRzEDAŻOWE TRI-M

Urządzenie przeznaczone do zabiegów mezoterapii mikroigłowej frakcyjnej. Głowica wyposażona w kartridż  
z 12 – stoma igiełkami. Możliwość regulacji intensywności pracy urządzenia oraz głębokości wbijania się igieł.

• Pakiet podstawowy
• Pakiet Mini
• Pakiet Medium
• Pakiet Maxi

*o szczegóły pytaj w Centrum Dystrybucji Image

MEDI-PRO TITANIUM DERMA ROLLER

Meso – Roller, który wyposażony jest w ruchomy wałek z 540 cieniutkimi tytanowymi  
igiełkami o długościach:  
• 0,25 mm 
• 0,5 mm 
• 1,0 mm 
• 1,5 mm 
• 2,0 mm 
zamieszczonymi na dziewięciu tarczach.

DERMA ROLLER MEDBEAUTY MEDI – PRO TITANIUM DERMA ROLLER zapewnia:
• 100 % sterylności
• 100 % bezpieczeństwa 
• 100% profesjonalizmu

Istotą zabiegu jest tworzenie w skórze mikronakłuć,  
których funkcją jest zapoczątkowanie szeregu procesów  
regeneracyjnych oraz zwiększenie przepuszczalności skóry  
dla składników aktywnych zawartych w kosmetykach.

INFUzjA TLENOWA/OxYBRAzjA/TLEN HIPERBARYCzNY MEGA OxY

Wielofunkcyjne urządzenie wykorzystujące oxybrazję i infuzję tlenową
Oxybrazja  jest mechanicznym peelingiem z jednoczesnym stymulowaniem odnowy komórkowej.  
Na powierzchnię skóry pod wpływem ciśnienia zostaje wyrzucony strumień tlenu wzbogaconego  
mikrokroplami soli fizjologicznej w konsekwencji ostaje złuszczony naskórek.
Infuzja tlenowa jest nieinwazyjną metodą wtłaczania substancji aktywnych do głębokich warstw skóry,  
bez nakłuwania jej. Skuteczność zabiegu porównywalna z mezoterapią, a zabieg przyjemny i komfortowy.
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Meso In

Meso In to hiszpańskie urządzenie wykorzystujące zjawisko elektroporacji. Wyposażone w dwie głowice  
zabiegowe do zabiegów na twarz i ciało. Zanim przystąpimy do wykonywania zabiegów (działania  
głowicą zabiegową) musimy nałożyć preparat na skórę twarzy lub ciała. 

Dane techniczne:
• Zasilanie 230V/50Hz
• Siła max 60W
• Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
• Częstotliwość : 60 Hz

Nano In

Nano In to hiszpańskie urządzenie wykorzystujące zjawisko elektroporacji w połączeniu z jonoforezą.  
Wyposażone w jedną głowicę zabiegową przeznaczona do zabiegów na twarz.

Dane techniczne:
• Zasilanie: 230V 50/60Hz
• Max pobór mocy: 360W
• Moc maksymalna: 60W
• Bezpiecznik: 1A

Nano In Cool

Urządzenie łączące w sobie dwie technologie: elektroporację i krioelektroporację. Wyposażone w jedna głowicę 
zabiegową, do zabiegów twarzy i ciała. Elektroniczny wyświetlacz daje możliwość ustalenia intensywności pracy, 
poziomu temperatury oraz czasu pracy.

Dane techniczne:
• Zasilanie 230V 
• Waga 1,95 kg 
• Wymiary urządzenia 300 x 300 x 40 mm

Meso In Derma S Cool

Wielofunkcyjne urządzenie wykorzystujące cztery technologie: elektroporację, pilling kawitacyjny,  
krio, terapia ciepłem. 

Dane techniczne:
• 3 głowice zabiegowe elektroporacja+jonoforeza (twarz,ciało)
• Regulacja natężenia elektroporacji 
• 2 głowice zabiegowe krioterapii (twarz , ciało )
• Regulacja temperatury krioterapii -10 stopni C, + 40 stopni C 
• 1 głowica zabiegowa peeling kawitacyjny scrubber vibration: 28 KHz
• Zasilanie 230V
• Waga 5 kg 
• Wymiary urządzenia 500 x 500 x 200 mm
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Uwaga !!!

 1. Szkolenia przeprowadzane są w siedzibie naszej firmy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Tel.  532 39 07 07
 2. Uczestników szkoleń prosimy o zabranie ze sobą fartuszków i obuwia zmiennego.
 3. Zapewniamy: skrypt szkoleniowy + dyplom ukończenia szkolenia IMAGE

Wsparcie Centrum Dystrybucji Image dla klientów:

 1. Materiały marketingowe i szkoleniowe
 2. Promocje towarowe
 3. Reklama prasowa w prasie ogólnopolskiej
 4. Szkolenia z udziałem wykwalifikowanego personelu Image
 5.  Podczas zakupów preparatów z linii Institute BCN Mesocosmetic , 10% premia do wykorzystania na materiały promocyjne  

(ulotki, próbki, plakaty, notesiki, torby itp.)
 6. Każdy zakup powyżej kwoty 600 zł brutto premiowany darmowym transportem.

Warunki współpracy:

 1. Rozpoczęcie współpracy polega na zakupieniu produktów z linii Institute BCN i Institute BCN Mesocosmetic.
 2. Podczas zakupu nie ma ustalonego limitu minimalnego.
 3. Zakupu można dokonać:
  • Telefonicznie
  • Drogą e-mailową
  • Za pośrednictwem sklepu internetowego  www.imagecentrum.pl
  • Faxem
  • Osobiście w siedzibie firmy
 4. Formy płatności:
  • Gotówkowo w siedzibie Centrum Dystrybucji Image
  • Gotówkowo – paczka kurierska za pobraniem
  • Przelew – przedpłata na konto bankowe Centrum Dystrybucji Image
 5.  Wszystkie zamówienia złożone drogą telefoniczną, e-mailową czy za pośrednictwem sklepu internetowego wysyłane są firmą kurierską DHL  

lub Pocztą Polską. Dostawa zamówienia następuje w przeciągu max. 48 godzin.

POLECAMY SzKOLENIA O TEMATYCE:

 • Mezoterapia bezigłowa – technika stosowania. Pomoc w różnych defektach twarzy i ciała. Krioelektroporacja w kosmetyce.
 • Mezoterapia mikroigłowa frakcyjna IBCN.
 • IBCN – hiszpańskie dermo ampułki w nowoczesnych zabiegach kosmetycznych.

ZAMÓWIENIA:
KAMILANET - dystrybucja
606200651


