MESO LASER
Forradalmi készülék a tökéletes kezelési eredményért

MESO LASER
- Egy készülék, amelyet sikerre terveztek.

A Meso Laser kezelések hosszú távú sikerének
titka a német gyártó filozófiájában rejlik, aki
az első perctől elkötelezte magát, hogy megalkotja a legkiválóbb mezoterápiás készüléket.
Nem alkudott meg, hanem a legmagasabb hatékonyságra törekedett, mind a gép technológiájában, mind a kezelésekhez alkalmazott
hatóanyagokban. Így született meg a készülék,
amely világszerte újraértelmezte a mezoterápia fogalmát.
A lézeres csúcstechnológiának, a fókuszált
elektroporációnak és az innovatív kezelési
módszereknek köszönhetően ma már a Meso
Laser készülék jelenti a kozmetikai ipar jövőjét.

LÉZERES PRECÍZIÓS
KEZELÉSEK
– a jövő tecnológiája
A lézeres bőrfiatalítás fájdalommentes, műtéti beavatkozás nélküli kezelései egyre inkább előtérbe kerülnek az esztétikai intézményekben.
Ennek egyedülálló képviselője a Meso Laser, amely a soft lézer legerősebb teljesítményével száll szembe az öregedési folyamatokkal, különös
figyelmet fordítva a már kialakult ráncokra, és a megereszkedett bőrért felelős kollagén rostok rekonstrukciójára. A maximális kezelési
eredményért a készülék kétféle hullámhosszú lézersugarat alkalmaz egyszerre, fókuszált kivezetőkön keresztül.

Hatékonyság kettős fronton:

1.

AZONNALI HATÁS
a bőr felszínén

Az extra erős 12 impulse diódának köszönhetően a lézersugarak által közvetített energia képes a bőr felszínét
átjárhatóbbá tenni, így a besugárzást követő hatóanyag
bevitel intenzívebb lesz. A bőr nagyobb mennyiségben
és mélyebben tudja hasznosítani az értékes anti-ageing
összetevőket vagy akár a gyulladáscsökkentő orvos-kozmetikai termékek hatóanyagait.

2.

HOSSZÚ TÁVÚ HATÁS
a mély kötőszöveti rétegben

A mélyre ható lézersugarak erőteljes stimulációt váltanak ki a sejtekből, azokat új alkotóelemek termelésére ösztönözve, így létrejön egy hosszan tartó kollagén
mátrix rekonstrukciós folyamat. A kollagén állomány
megújul, a kollagén rostok rugalmasabbá válnak, alábélelik a felszíni szöveteket, és fiatalos, rugalmas textúrát
biztosítanak a bőrnek.

IGAZOLT HATÉKONYSÁG,
A TÖKÉLETES
EREDMÉNYEKÉRT
2017 januárjában független kutatói hatástanulmány készült
a Meso Laser készülékről, amely kifejezetten a hatóanyagok
fókuszált elektroporációval történő bőrbe juttatását vizsgálta. A készülék működése közben folyamatos bepillantást
nyerhettünk a bőr alá, és bebizonyosodott, hogy a Meso Laser
hatóanyag beviteli technológiája megkérdőjelezhetetlen.

JELENLEG MAGYARORSZÁGON A MESO LASER AZ EGY ETLEN K ÉSZÜLÉK,
AMELY RENDELK EZIK ILY EN IGAZOLÁSSAL.

A rendkívül költséges és bonyolult vizsgálatot Németországban végezték el,
a jénai és saarbrückeni egyetemek kutatóinak szoros együttműködésével.
A kutatás helyszíne a JenLab GmbH volt, a jénai egyetem orvosi karának
high-tech laboratóriuma. Az itt alkalmazott multiphoton-tomográf készülék
lehetővé tette a többdimenziós mikroszkópikus képalkotást a bőr különböző mélységeiben.
Az „in-vivo mikroszkópia” lényege, hogy a legmodernebb lézerszkennelő technológia segítségével valós idejű képet kapunk a bőr mélyebb rétegeiről, rendkívül nagy felbontásban.

A vizsgálat eredményei
A vizsgálat során három különböző Age Attraction
terméket juttattak be a bőrbe a Meso Laser fókuszált
elektroporációs technológiája segítségével:

HYALURON

C-VITAMIN

A hatástanulmány mindhárom esetben látható és pozitív
eredményt hozott: a hatóanyagok sikeresen átjutottak a bőr felső védőrétegén: a stratum corneumon.
10 perc után pedig már a stratum spinosumban is kimutatható volt a jelenlétük (lásd képek), ami azért fontos
tény, mert ott már érvényesül a bőr úgynevezett gyűjtő
funkciója, mely a hatóanyagokat még mélyebb rétegbe
képes tovább szállítani. Olyan rétegbe, ahol már tartósan
és intenzíven kifejtheti az adott összetevő az erőteljes
anti-ageing vagy gyulladáscsökkentő hatást.

NIACINAMID

Rendkívül fontos eredmény ez, ugyanis más kozmetikai
készülékek (ultrahang, iontoforézis, galván, rádiófrekvencia, tű-nélküli mezoterápia, hagyományos elektroporáció)
nem rendelkeznek olyan technológiával, ami képes a hatóanyagokat akár csak a stratum corneumon is keresztüljuttatni. Természetesen a felhasznált készítménynek is alkalmasnak kell lennie ilyen mélységű hatóanyag bevitelre.

Összességében tehát beigazolódott, hogy a Meso
Laser fókuszált elektroporációs technológiája képes
bejuttatni a hatóanyagokat a mélyebb sejtrétegekbe
is. Mindezt a bőr sérülése, károsodása vagy irritációja
nélkül, ezért az arc érzékeny területein is hatékonyan,
biztonságosan alkalmazható, és eredményes kezelések végzését teszi lehetővé.

AGE ATTRACTION
AZ ANTI-AGEING MAGYARORSZÁGI NAGYKÖVETE
Hiszünk abban, hogy a fiatal, üde és feszes bőr nem kiváltság, hanem a megfelelő kezeléssel bárki számára elérhető.
A szépségápolás új korszakát hozzuk el Magyarországra, ahol a professzionális Meso Laser technológia és a magas minőségű
Age Attraction hatóanyagok segítségével már az első kezeléstől látványos és tartós eredményt érhetsz el.
Célunk, hogy elterjesszük az igazi anti-ageing kultúrát Magyarországon, ami nem csak a tüneteket kezeli,
hanem tudatosan, időben és szisztematikusan közelíti meg a bőr öregedési folyamatát, és garanciát jelent
a vendégeknek a megbízható kozmetikai szolgáltatásra.

Csatlakozz hozzánk!

MIT KÍNÁLUNK NEKED?
A jövő kozmetikájának
tökéletes alapkészüléke
A hagyományos esztétikai kezelések kora lejárt. A lézeres
csúcstechnológiák ma már olyan eredmények elérését teszik lehetővé, amelyek messze felülmúlják a hétköznapi kezeléseket és hatóanyagokat. A Meso Laser készülékre egy
teljes kozmetikai szolgáltatáspalettát felépíthetsz, amelynek minden kezelése kiemelkedően hatékony és garantált
eredményt biztosít. Feleslegessé teszi sok más kozmetikai
készülék és anyagkészlet felhalmozását, és lehetőséget ad
neked egy letisztult, költséghatékony üzletvitelre. Önmagában biztosítani tudja a magas profitot, a kiemelkedő kezelési
eredményeket és az elégedett vendégkört.

100% garancia
Mindent megadunk ahhoz, hogy biztonságban érezd magad
nálunk, a profi betanítástól az állandó rendelkezésre állásig.
• Magyarországon egyedülállóan: 100%-os pénzvisszafizetési
garanciát biztosítunk minden eladott készülékünkre.
• Örökös gyári szervizt biztosítunk neked, díjmentes
cserekészülékkel a szerviz időszakra.
• Kezeléseink hitelességét szigorú védjegyoltalmak óvják
(MILSYS®, BHSYS®).
• Hitelesítő okirattal tanúsíthatod vendégeid felé a megbízhatóságodat és szaktudásodat.
• A Meso Laser kezelések garantáltan fájdalommentesek.
Gyere el gépbemutatónkra és teszteld a saját bőrödön!

További információkért keress meg minket,
vagy jelentkezz Meso Laser készülékbemutatónkra!
+36 1 609 7374
sales@age-attraction.hu
www.lezeresmezoterapia.hu
www.age-attraction.hu
www.kwik.hu

Valódi partnerkapcsolat
A Meso Laser nem egy újabb kozmetikai készülék. A Meso
Laser egy koncepció. Mikor megvásárolod a készüléket, belépsz velünk a jövő kozmetikájának világába, ahol mindenben
számíthatsz ránk. Segítünk elsajátítani az innovatív szemléletet és kezelési módszereket, amelyekkel új szintre emelheted
a kozmetikai szolgáltatásaidat. Folyamatos szakmai és üzleti
támogatást nyújtunk neked, a továbbképzésektől egészen
a központi marketingig. Díjmentes saját weboldalt és színvonalas tájékoztató anyagokat biztosítunk, valamint országos
reklámkampányokkal segítünk, hogy hatékonyan értékesíthesd kezeléseidet a vendégek körében.

