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Agencja Kontact
Hurtownia KosmetykI Profesjonalnej

Wyposażenie Gabinetów i Klinik

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu Agencję Kontact. 
Prowadzimy profesjonalną hurtownię kosmetyków i sprzętu kosmetycznego. Działamy
od 2001 roku, a nasza siedziba mieści we Wrocławiu. Zapewniamy życzliwą obsługę i
fachowe doradztwo, a także duży wybór wysokiej jakości kosmetyków oraz sprzętu
fryzjerskiego i kosmetycznego. 
Szczególnie rozbudowana jest nasza oferta w zakresie sprzedaży urządzeń
kosmetycznych – oferujemy m. in. wielofunkcyjne kombajny kosmetyczne oraz
nowoczesne lasery E-light oraz IPL. Proponujemy też zakup całej gamy profesjonalnych
kosmetyków oraz produktów z zakresu medycyny estetycznej. Możemy pochwalić się
również ciekawym asortymentem, jeśli chodzi o kosmetyki przeznaczone do
profesjonalnego makijażu. Nasi klienci mogą liczyć na indywidualne i życzliwe podejście. 
Nasza oferta nie ogranicza się do sprzedaży kosmetyków i sprzętu kosmetycznego oraz
fryzjerskiego, zapewniamy też specjalistyczne doradztwo i opiekę serwisową. Troszczymy
się o każdego z naszych klientów niezależnie od wielkości zakupów. Chcemy zapewnić
Państwu jak najwyższy standard obsługi. Zachęcamy zarówno do odwiedzenia naszej
hurtowni we Wrocławiu, jak i skorzystania z oferty on-line!
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„Jest tylko jeden spos�b
nauki. 

Poprzez działanie.”
– Paulo Coelho

Kontact 
Profesjonalne 

Szkolenia 
Branży Beauty

Doświadczonych trenerów poszczególnych

dziedzin

Pełną profesjonalną obsługę organizacyjną

Szkolenia na najlepszych produktach i

urządzeniach profesjonalnych marek

Szkolenia indywidualne i warsztaty w

preferencyjnych cenach

Dofinansowania z Urzędów Pracy i

programów dotowania szkoleń ze 

środków UE

OFERUJEMY



Kwas hialuronowy to substancja szczególnie polecana osobom ze skórą suchą i odwodnioną. Wykazuje
skłonności do łączenia i zatrzymywania cząsteczek wody w tkankach skóry, dzięki czemu jest szczególnie
skuteczny w zwalczaniu zmarszczek (w tym zmarszczek mimicznych), a efekty zabiegu są
natychmiastowe. Kwas Hialuronowy pozwala na przywrócenie odpowiedniego poziomu nawilżenia skóry,
oraz zapewnia większą elastyczność. Jednocześnie umoż l iwia odnowienie jej struktury przez aktywację
funkcji fibroblastów i syntezę kolagenu – w efekcie prowadzi to do opóźnienia naturalnego procesu
starzenia się skóry.

HYALURONIC ACID + DMAE

Uelastycznia skórę , zapobiega wiotczeniu,
dzałając silnie nawilżająco i ujędrniająco. 
Ogranicza i wygładza zmarszczki.

 Face & Body

Składniki aktywne
Dimethyl MEA
Sodium Hyalurone

Pojemność
10 ml

HYALURONIC ACID 1%/2%/3,5%

 Face & Body

Składniki aktywne
Sodium Hyalurone

Pojemność
5ml

Mesosystem to szybko rozwijający się producent marek high-tech działający w sektorze kosmetycznym. W

obrębie działań firmy znajduje się zdrowie i uroda, a kluczem do jej popularności jest nacisk położony na

badania i rozwój nowych produktów, który pozwala osiągać wyśmienite rezultaty podczas zabiegów.

Mesosystem tworzy swój wachlarz produktów w oparciu o restrykcyjne standardy, co pozwala to na uzyskanie

niezwykle wysokiej jakości.

Portugalsko-hiszpańska firma Mesosystem, jest znaną firmą na całym świecie - specjalizuje się w produkcji

selektywnych kosmetyków marki MCCM. Dzięki ciągłemu rozwojowi i inwestycjom w badania firma Mesosystem

stworzyła linię innowacyjnych kosmeceutyków MCCM o wysokiej koncentracji składników aktywnych, co

gwarantuje natychmiastową skuteczność działania.

Ampoules
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 Face & Body

DMAE

Dimetyloaminoetanol 3% - 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.

Składniki aktywne
Dimetyloaminoetanol 

Pojemność
5 ml



Zapewnia miękkość i blask skórze, zmniejsza zmarszczki.
Zalecana także dla skóry tłustej. Pomaga w produkcji
kolagenu, odpowiedzialnego za jędrność skóry.
Zapobiega starzeniu się skóry, ponieważ pomaga w
odnowie komórek i chroni skórę przed wolnymi rodnikami.
Substancja ta popularna jest z uwagi na silne właściwości
przeciwoksydacyjne, w związku z czym stosuje się ją w
preparatach przeciwdziałających procesowi starzenia się
skóry.

Składniki aktywne
Retinyl Palmitate

Kompleks witamin A,C i E wspomaga regenerację skóry,
chroni przed szkodliwym działaniem czynników
zewnętrznych, uszkodzeniami posłonecznymi.
Redukuje transepidermalną utratę wody, wspomaga
napięcie i funkcjonowanie barier ochronnych skóry. Silny
antyoksydant, zapewnia świeży i młodzieńczy wygląd
cery.

Składniki aktywne
Retinol
Tocopherol
Ascorbic Acid

B-COMPLEX

B-Complex poprawia energetyczny metabolizm
komórkowy w naprawie DNA, pomaga organizmowi
przekształcać żywność w paliwo (glukozę), która
następnie zamienia się w energię (witamina B3).
Działa na trądzik poprzez regulację poziomu hormonów i
zmniejsza aktywność gruczołów łojowych (witamina B6).
Jest niezbędny do wzrostu i rozmnażania komórek
(witamina B9)
Pomaga w tworzeniu czerwonych krwinek i utrzymuje
ośrodkowy układ nerwowy oraz pomaga w tworzeniu
komórek, które zapewniają długowieczność, zasadniczo w
celu utrzymania integralności układu nerwowego i syntezy
cząsteczek, które są w trakcie biosyntezy kwasów
tłuszczowych i produkcji energii (witamina B12).

Składniki aktywne
Ascorbic Acid

Pojemność
5 ml
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Produkt jest nietoksyczną, bezpieczniejszą i łagodniejszą
alternatywą do Botoxu.
Argireline (acetyl heksapeptyd - 3) - to unikalny peptyd
nowej generacji, który wyjątkowo skutecznie wygładza
zmarszczki mimiczne, płytkie, jak i głębokie i w sposób
niezawodny stara się zapobiegać ich powstawaniu.
Argireline umożliwia najbezpieczniejszą i najłagodniejszą
dla skóry metodę usuwania zmarszczek mimicznych. 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 argireline jest w zupełności
bezpieczne, a przy tym bardzo skuteczne.
Leuphasyl skutecznie blokuje zakończenia nerwowe mięśni
mimicznych długotrwale je relaksując. Efektem jest
spłycenie zmarszczek na niespotykanym dotychczas
poziomie. Leuphasyl należy do neuropeptydów (peptydów
rozkurczających). Jego działanie polega na hamowaniu
przewodnictwa nerwowomięśniowego. Leuphasyl
powoduje redukcję pobudliwości neuronów. To wpływa
pośrednio na relaksację mięśni mimicznych twarzy i
zmniejszenie zmarszczek.

VITAMIN C

Wykazuje działanie antyoksydacyjne, chroni skórę przed
szkodliwym wpływem promieniowania UV i wolnych
rodników, zapobiega utlenianiu, stymuluje fibroblasty do
produkcji kolagenu, elastyny i glikozoaminoglikanów.
Działa uszczelniająco i wzmacniająco na ściany naczyń
krwionośnych. Witamina C wykazuje również działanie
rozświetlające, redukuje drobne zmarszczki, a także
skutecznie redukuje przebarwienia, przywraca skórze blask
oraz poprawiaja jej elastyczność.

 Face & Body

VITAMIN A

 Face & Body

Pojemność
2 ml

AEC

 Face 

Pojemność
5 ml

 Face & Hair

Składniki aktywne
Thiamine HCL
Niacinamide
Pyridoxine
Folic Acid
Cyanocobalamin
Pentapeptide - 33

Pojemność
5 ml

ARGIRELINE

 Face 

Składniki aktywne
Acetyl Hexapeptide-3
Leuphasyl

Pojemność
5ml

Ampoules



Ampułki Venolaureth 0,5% wskazane są wszystkim
rodzajom skóry, a ich główną zaletą jest zatrzymywanie
wody w warstwie rogowej skóry, przez co pozwalają na
nawilżenie płaszcza lipidowego oraz naskórka.
Szczególnie zalecane są w przypadku skóry naczyniowej,
trądziku różowatego i cery wrażliwej. Wykazują zdolności
do obkurczania naczyń i zwiększa zdolności
regeneracyjne skóry.

Ginkgo Biloba dzięki swoim składnikom posiada
właściwość poprawy przepływu krwi do tkanek, działa jako
naturalny antyoksydant zwalczając wolne rodniki. Pomaga
w krążeniu oddalonym (peryfalnym), oraz posiada
wspaniałe właściwości w walce z cellulitem oraz w
zabiegach przeciw łysieniu androgenowym. Charakteryzuje
się bogactwem składników odżywczych
dla skóry.

SILICO ORGANICO

 Face, Body & Hair

Składniki aktywne
Krzemionka Organiczna

Pojemność
5ml

Krzemionka organiczna jest związkiem najczęściej
stosowanym w mezoterapii - zapobiega starzeniu się skóry,
poprawia jej jędrności i elastyczności, redukuje cellulit,
przeciwdziała wypadaniu włosów. Używana jest również
jako substancja odmładzająca.

Składniki aktywne
Laureth- 9

VENOLAURETH 0,5%

 Face & Body

Pojemność
2 ml

GINKGO BILOBA 

 Face, Body & Hair

Składniki aktywne
Ginko Biloba Leaf Extract

Pojemność
2 ml

BIOTINA 

 Face, Body & Hair

Składniki aktywne
Vitamin B7

Pojemność
2 ml

Biotyna znana również jako witamina B7 lub witamina H
bierze czynny udział w metabolizmie białek i tłuszczy, a
także towarzyszy syntezie kwasów tłuszczowych i
węglowodanów. Jest szczególnie istotna dla
prawidłowego funkcjonowania komórek. Substancja ta
wpływa na regulację wydzielania sebum i jest naturalnym
środkiem ściągającym. Jest polecana osobom z cerą
tłustą, mieszaną i wrażliwą, a także przy trądziku, tłustej
skórze głowy. Zaleca się ją osobom z tendencjami do
rozproszonego łysienia i łojotoku.

Ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej jest wskazany dla etapu I i II
cellulitu, blizn, rozstępów, problemów z krążeniem oraz
zaburzeń limfatycznych. Wpływa na aktywacje
komórkową. Stymuluje krążenie krwi i limfy oraz
wspomaga usuwanie substancji odpadów
metabolicznych. Aktywuje syntezę kolagenu i protein.
Chroni i wzmacnia naczynia krwionośne, wzmacnia dzięki
temu elastyczność tkanek.

Składniki aktywne
Laureth- 9

ASIAN CANTELLA

 Face & Body

Pojemność
5 ml

CAFFEINE 10%

 Face & Body

Składniki aktywne
Caffeine

Pojemność
1 ml

Kofeina jest substancją znaną ze swoich cech
pobudzających – ich efektem jest skuteczność w walce z
cellulitem oraz miejscowymi złogami tłuszczu. Kofeina
stymuluje metabolizm lipidów przyczyniając się do ich
degradacji, a jednocześnie poprawia krążenie krwi, a przy
tym jest niezwykle szybko wchłaniana przez tkankę.

Środki ostrożności u pacjentów z wysokim ciśnieniem
krwi i chorobami serca. Maksymalnie 1ml na sesję.

Ampoules
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Składniki aktywne
L-Carnitine

PHOSPHATIDYLCHOLINE

 Face& Body

Składniki aktywne
Lecithin

Pojemność
5 ml

Fosfatydocholina jest szczególnie przydatna w procesie
zrzucania zbędnych kilogramów. Znajduje zastosowanie w
ograniczeniu złogów tłuszczu i wspomaga proces
modelowania sylwetki. Substancja ta jest
glicerofosfolipidem przyspieszającym metabolizm wielu
lipidów, w związku z czym jest z powodzeniem stosowana
w spalaniu tłuszczu.

L-CARNITINE

 Body

Pojemność
5 ml

Brak L-Karnityny prowadzi do utrudnień w transporcie
tłuszczów do central energetycznych, gdzie są spalane. To
gromadzenie się tłuszczu prowadzi w efekcie do tzw.
„skórki pomarańczowej” czyli cellulitu.
Oznacza to, że większa ilość L-Karnityny sprzyja większej
ilości spalanego tłuszczu, co zwiększa także ilość
pozyskanej energii – to z kolei oznacza większą odporność
na zimno i zmęczenie. Ampułki tej substancji poleca się
przy kontrolowaniu wagi. Pozwala ona bowiem na
zmniejszenie liczby trójglicerydów, a także zwiększenie
metabolizmu lipidów.

LIPOLYTIC PLUS

 Body

Składniki aktywne
Lecithin
Sodium Deoxycholate

Pojemność
5 ml

Koktajl jest ukierunkowany na palanie tłuszczu i
zmniejszanie tworzenia  się komórek tłuszczowych
(fosfatydyklolina) oraz Emulgowanie tłuszczów w celu
absorpcji w jelitach (deoksycholan).

MELILOTUS

 Face & Body

Składniki aktywne
Melilotus Officinalis Extract
Rutin

Pojemność
2 ml

Produkt zawiera pochodne kumaryny z wyciągu z
nostrzyka żółtego oraz rutynę. Pomaga w walce z
opuchlizną. Meliloto ogranicza procesy zapalne, poprawia
przepuszczalność naczyń włosowatych oraz zmniejsza
obrzęki. Jednocześnie wzmaga syntezę kolagenu w
ścianach naczyń. Ampułek z nostrzykiem używać można w
walce z cellulitem. Pomagają w usunięciu 
kwasów tłuszczowych oraz 
nadmiarów płynów.

Ampoules

DekspantenolAmpułki z dekspantenolem zapewniają
zwiększenie elastyczności skóry oraz poprawiają
regenerację i restrukturyzację komórek. Dzięki silnemu
działaniu nawilżającemu pomaga w leczeniu suchej i
wrażliwej skóry. W organizmie łatwo ulega utlenieniu do
witaminy B5 co zapewnia właściwą regenerację struktury
włosa i skóry.Inną zaletą pantenolu jest przyspieszenie
keratynizacji i zwiększenie poziomu wilgoci w skórze, a co
za tym idzie – wygładzenie jej i uelastycznienie. Ponadto
ma właściwości przeciwzapalne i stosuje się go również
w leczeniu wypadania włosów i łojotoku.

Składniki aktywne
Panthenol

DEXPANTHENOL 20%

 Face, Body & Hair 

Pojemność
5 ml

Ekstrakt z karczocha 2% Ekstrakt z karczocha najczęściej
stosowany jest w przypadku rozbijania zlokalizowanych
złogów tłuszczu i terapii antycellulitowej. Przyspiesza
proces drenażu limfatycznego. Wykazuje ponadto sporo
dobroczynnych dla organizmu właściwości, wliczając w to
usunięcie nadmiaru płynów, przyspieszenie metabolizmu
lipidów i poprawę metabolizmu mocznika. Warto
wspomnieć również o dobroczynnym wpływie ekstraktu z
karczocha na poziom cholesterolu.

Składniki aktywne
Ekstrakt z Karczocha

ARTICHOKE 2%

 Body

Pojemność
5 ml
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Składniki aktywne
Hyaluronidase

Produkt ten jest szczególnie użyteczny dzięki swojej zdolności do rozpuszczania źle podanego wypełniacza. Hialuronidasa
to naturalnie występujący w ludzki organizmie enzym. Dzięki swoim unikatowym właściwościom dyfuzyjnym, hialuronidaza
posiada zdolność rozkładu kwasu hialuronowego, który jest głównym spoiwem śródbłonka naczyń krwionośnych. Wpływa
także na zwiększenie przepuszczalności ich ścian. Pozytywnie wpływa na resorpcję, ogranicza obrzęki i wysięki. Inną
cechą jest rozbijanie pasemek tkanki łącznej, które są odpowiedzialne za tworzenie dołków cellulitowych, a także
wspomaga rozchodzenie się wstrzykniętych preparatów.

HIALURONIDASE

Hialuronidaza występująca w postaci proszku i działa jako
środek depolimeryzujący glikozaminoglikany. Ma wysoką
aktywność enzymatyczną i działa jako środek rozpraszający
inne składniki. Działa bezpośrednio na eliminację
zatrzymywania wody i na zmniejszenie otyłości. Łamie
wiązania krzyżowe wypełniaczy kwasu hialuronowego. Żel
wypełniający rozpuszcza się bez uszkadzania naturalnej tkanki.
Polecana do korekty wypełniaczy.

HIALURONIDASE LIQUID 

 Face & Body

Pojemność
5 ml
1500 IU

Nie mieszaj z Ginkgo Biloba, Organic Silicon i Melilotus

GLUTATHIONE 

 Face & Hair

Składniki aktywne
Glutathione

Pojemność
5 ml

Redukuje przebarwienia, nawilża, zmniejsza widoczność zmarszczek. Glutation spełnia bardzo
ważną rolę w eliminacji przebarwień skórnych. Aplikując na skórę preparat z glutationem, zachodzi
proces inhibicji melaniny, dzięki czemu skóra ulega rozjaśnieniu stąd glutation przywraca zdrowy
odcień skórze, rozjaśniając ją, likwidując plamy pigmentacyjne, plamy starcze, melazmy, blizny
potrądzikowe, przebarwienia i piegi. Reguluje pracę gruczołów łojowych, zapobiegając
nadmiernemu przetłuszczaniu się skóry oraz włosów. Glutation jest bardzo silnym antyoksydantem.

Ampoules
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Składniki aktywne
Cobalt gluconate
N ickel gluconate
Z inc gluconate

Pierwiastki śladowe, czyli oligoelementy stanowią 0,01% lub mniej całkowitej wagi
ciała. Ich obecność jest niezbędna niemal dla wszystkich procesów biologicznych
ustroju.
Bardzo istotna jest zawartość cynku w proponowanym roztworze. Ma on działanie
przeciwzapalne i regulujące wydzielanie łoju. Zawarte w ampułce składniki takie jak
cynk czy żelazo wykazują m.in. działanie przeciwutleniające, 
regenerujące czy wspomagające syntezę kolagenu i elastyny. Ampułki z
oligoelementami przeciwutleniającymi wspierają uwalnianie nagromadzonych w
organizmie płynów. Preparat pomaga w kontrolowaniu sebum, jak również regeneruje
uszkodzenia skóry i poprawia jej sprężystość.

Pojemność
5 ml

OLIGOELEMENTS

 Face

DEOXYCHOLIC 10%

Body

Składniki aktywne
Acide désoxycholique

Pojemność
10 ml

Deoxycholic 10% – jest szczególnie polecany do zmniejszania miejscowej tkanki tłuszczowej, tym
samym pomagając w kształtowaniu konturów ciała. Detergent jonowy, dezoksycholan sodowy jest
solą sodową kwasu dezoksycholowego, czynnikiem często używanym do rozbijania komórek
tłuszczowych przy zabiegach zwalczania cellulitu. Mezoterapia uważana jest za nieinwazyjny 
alternatywny zabieg kosmetyczny, podczas którego kwas dezoksycholowy atakuje komórki
tłuszczowe,   poprzez indukcję lipolizy, rozrywanie komórek tłuszczowych i doprowadzanie do ich
obumierania..

Ampoules

Pojemność
2 ml

Składniki aktywne
Sodium Puryvate

regeneracja kolagenu
działanie przeciwstarzeniowe
odmładzanie
ujędrnianie
rozstępy
zwalczanie cellulitu

Ampułka Collagen Pyruvate aktywuje fibroblasty do syntezy naturalnego kolagenu w skórze.
Pomaga usunąć martwe komórki z powierzchownej warstwy skóry. Poprawia nawilżenie i
jędrność skóry. Przyśpiesza syntezę elastyny i kolagenu. Preparat jest szczególnie 
zalecany do zabiegów dla cery wiotkiej, starzejącej się.
Zastosowanie:

SODIUM COLLAGEN PURYVATE

 Face & Body



Silny koktajl rewitalizujący i nawilżający,
odpowiedni dla zmęczonej i uszkodzonej skóry.
Składniki aktywne uelastyczniają skórę i niwelują
zmarszczki, zwiotczenie skóry, wygładzają linie
ekspresyjne, podnoszą owal twarzy.
Działanie: 
- nawilża;
- zapobiega starzeniu się skóry;
- neutralizuje wolne rodniki;
- redukuje proces utleniania;
- redukuje zmarszczki i cienkie linie;
- ujędrnia skórę;
- przywraca strukturę skóry;
- poprawia miękkość skóry

Składniki aktywne
Dimetyaminoethanol
Tertrate
DMA
Cyanocobalamin
Retinol
Tocopherol
Sodium Hialuronate

Pojemność
10 ml

Składniki aktywne
Glutathione
Ascorbic Acid
Pyruvic Acid
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SKIN REPAIR

 Face & Body

Koktajle mccm medical cosmetics firmy

mesosystem to preparaty, które są
połączeniem kilku odpowiednio dobranych

składników aktywnych tak, aby

zmaksymalizować ich działanie.

Szerokie spektrum zastosowania ma na celu

dostarczenie selektywnie wybranych

komponentów, aby móc dopasować efekty

do odpowiedniego problemu skórnego.

Koktajle są dedykowane najbardziej

wymagającym klientom.

Coctails

Coctails

ANTIAGING

 Face 

Składniki aktywne
Panthenol
Dimethyl MEA
Centella Asiatica Extract
Organic Silica
Sodium Hialuronate

Pojemność
5 ml

Koktajl Antiaging  mieszanina substancji bogatych w
aktywne składniki odżywcze, odpowiadające za
rewitalizację skóry, regenerację jej komórek i silne
nawilżenie.  Koktajl bogaty w aktywne składniki odżywcze i
rewitalizujące o działaniu odmładzającym.  Skutecznie
niweluje oznaki starzenia i przeciwdziała pojawianiu się
nowych. Skóra jest nawilżona, odżywiona, wygładzona
 i napięta.Preparat zwalcza zarówno wewnętrzne jak
 i zewnętrzne oznaki starzenia. Koktajl wygładza skórę
 i zapewnia jej zdrowe rozjaśnienie, a także zmniejsza
głębokość zmarszczek, w tym zmarszczek mimicznych.

WHITENING

 Face 

Pojemność
5ml

WhiteningTen program charakteryzuje się skutecznością
w wybielaniu oraz nawilżaniu skóry. Wykazuje znaczną
skuteczność w walce z efektami dużej ekspozycji na
promienie słoneczne podczas sezonu letniego. Preparat
łączy Mesogel z witaminą C przez co skutecznie łagodzi
i  naprawia uszkodzenia wywołane promieniami
słonecznymi.Wartym zaznaczenia jest efekt wybielający
koktajlu, który rozjaśnia plamy i przebarwienia
spowodowane melaniną – w tej sytuacji można preparat
stosować miejscowo. Koktajl w doskonały sposób
uzupełnia terapię przeciwstarzeniową dzięki łębokiemu
nawilżeniu twarzy i ciała.



OUT CONTOUR

Korzyści: zmniejsza wygląd zasinień, eliminuje nagromadzone płyny i tłuszcz, aby zredukować worki pod oczami zmniejsza
odwodnienie zmarszczek wokół oczu, poprawia kontur oka, blokuje wolne rodniki, ulepsza naczynia krwionośne i
mikrokrążenie, nawilża. Składniki aktywne:Argirelina - to potężny heksapeptyd, który tworzy naturalny efekt botoksu na
skórze, działa przeciwzmarszczkowo, zapobiega i redukuje linie ekspresji.DMAE - zalecany do zwalczania starzenia się
skóry, powoduje znaczną poprawę wiotkości, zwłaszcza brwi, oczu i powiek. Zwiększa sprężystość i jędrność. Ujędrnia
i doskonale zabezpiecza przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki.Hialuronidaza - służy do 
 epolimeryzacji glikozoaminoglikanów. Działa bezpośrednio na eliminację zatrzymywania wody. Wywiera działanie
restrukturyzacyjne na tkankę łączną.Pirogronian - poprawia elastyczność i nawilżenie.Pantenol - zapewnia większą
elastyczność i nawilżenie skóry; pomaga regenerować i restrukturyzować komórki skóry. Wysoce nawilżający, polecany w
pielęgnacji bardzo suchej i delikatnej skóry, a także w uszkodzeniach skóry spowodowanych działaniem słońca. Poprawia
regenerację komórek i ma właściwości przeciwzapalne.Witamina C - jej właściwości przeciwutleniające pomagają
neutralizować wolne rodniki i chronić skórę. Zmniejsza pojawianie się zmarszczek i pomaga w produkcji kolagenu. Skóra
staje się jędrniejsza a wygląd promienny i świeży.Witamina F - jej uzasadnione korzyści obejmują zwiększenie
skuteczności aktywnych składników ochrony przeciwsłonecznej, ograniczenie powstawania wolnych rodników przed
ekspozycją na promienie UV, promowanie procesu gojenia, wzmacnianie funkcji barierowej skóry, ochronę bariery
lipidowej skóry.Vitamina E - jest stosowana jako środek zmiękczający i zagęszczający w kosmetykach. Może również
pomóc w komunikacji komórkowej i utrzymać barierę skórną. Poza tym ma pewne właściwości przeciwutleniające i
przeciwzapalne.

 Face 

Składniki aktywne
Acetyl Hexapeptide - 8
Dimethylaminoethanol Tertrate
Tocopherol; Sodium Pyruwate
Panthenol

Pojemność
10ml

MELANOOUT

Aktywne składniki koktajlu są specjalnie dobrane w celu zmniejszenia problemów
skórnych, takich jak hiperpigmentacja i plamy starcze.Zapobiega fotostarzeniu,
poprawia trądzik i blizny, nadaje skórze młodzieńczy wygląd.Kilka czynników
przyczynia się do powstawania przebarwień, w tym ilość kolagenu, elastyny i
melaniny obecnej w skórze.Kolagen i elastyna są białkami odpowiedzialnymi za
elastyczność, koloryt i teksturę skóry, a także na dietę, wiek, ekspozycję na słońce,
hormony, dym i ogólne zdrowie.Melanina jest substancją odpowiedzialną za
kolor.Działanie:zmniejsza aktywność alfa-tyrozynazyzapobiega
fotostarzeniustymuluje odnowę skórypoprawia jasność i blask skóryneutralizuje
wolne rodnikipoprawia miękkość skóryzmniejsza wygląd ciemnych plamspłyca
bliznystymuluje syntezę kolagenuSkładniki aktywne:Kwas traneksamowy -
równoważy koloryt skóry i zmniejsza produkcję melaniny. Jest również inhibitorem
tyrozynazy, która zmniejsza wytwarzanie melaniny, zapobiegając pojawianiu
ciemnych plam na skórze.Kwas askorbinowy - jego właściwości przeciwutleniające
pomagają zneutralizować wolne rodniki i chronić skórę. Zmniejsza powstawanie
zmarszczek i pomaga przy produkcji kolagenu. Promuje jędrniejszą skórę daje
młodszy i promienny wygląd. Jest doskonałym środkiem wybielającym i chroni ludzi
przed promieniowaniem UVA / UVB.Acetyloglukozamina - pomaga w leczeniu
przebarwień hamuje aktywację tyrozynazy, która odpowiada za syntezę
melaniny.Mononukleotyd nikotynamidu - nawilżanie macierzy komórkowej, naprawia
przebarwienia i odbudowuje barierę ochronną skóry.

 Face 

Składniki aktywne
Tranexamic Acid
Nicitinamide Mononucleotide
Acetyl Glucosamine
Ascorbic Acid

Pojemność
10ml

Coctails
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Coctails

Koktajl o silnym działaniu redukującym cellulit, aktywuje dreny
lipolityczne i zmniejsza zwiotczenie skóry.Aktywne składniki Fat Burner
działają jak potężny środek redukujący cellulit - stworzony z myś lą dla
osiągnięcia najlepszych wyników odchudzania.Korzyści:pomaga
zredukować cellulitaktywuje lipolizę , pomagając walczyć z
nagromadzonym tłuszczem, zmniejszając wiotkość skórypomaga
wzmocnić naczynia krwionośne i mikrokrążeniezmniejsza retencję
wodySkładniki :Caffeine - Kofeina - ampułki z kofeiną pomagają
zmniejszyć cellulit i zlokalizowaną tkankę tłuszczową. Jego
właściwości lipolityczne i wysoka zdolność absorpcji sprzyjają
lepszemu wynikowi leczenia. Kofeina poprawia przepływ krwi, a co za
tym idzie umiejscowiony drenaż tkanki.Organic Silicon - Organiczny
krzem - wygładza, tonizuje i unosi skórę , spowalniając proces
starzenia.Centella Asiatica Extract - pomaga stymulować syntezę
włókien podtrzymujących skórę , takich jak kolagen i elastyna,
zapewniając jędrność i ujędrnienie tkanek. Reguluje, stymuluje i
stymuluje metabolizm komórkowy, pomagając w zmniejszeniu
proliferacji fibroblastów. Jest doskonałym środkiem regenerującym i
nawilżającym.Hyaluronidase - Hialuronidaza - służy do
depolimeryzacji glikozoaminoglików, a także jako silny dyfuzor. Działa
bezpośrednio na eliminację zatrzymywania wody. Wywiera działanie
restrukturyzacyjne na tkankę łączną i przywraca równowagę skórze
dotkniętej hydrolipodystrofią.Sposób podawania:rozcieńczyć 5 cc Fat
Burnera za pomocą 5 cc fosfatydylocholiny - chcąc również podziałać
na tkankę tłuszczowąwstrzyknąć na głębokość 6-13 mm w miejsce,
które ma być leczonejedna sesja co dwa tygodnie zalecane 4-6 sesji

FAT BURNER

 Face & Body

Składniki aktywne
Caffeine
Methysilanol Mannunorata
Centellla Asiatica Extract
Hialuronidase

Pojemność
10 ml

HAIR

Koktajl ukierunkowany na walkę z łysieniem androgenowym i łojotokiem. Problem z
gruczołami łojowymi może prowadzić również do rumienia, świądu czy łupieżu. W tym
przypadku z pomocą przychodzi pantenol służący odnowie komórek skóry i włosów.
Substancja wspomaga keratynizację i wzmacnia odporność włosów. Innym jego działaniem
jest zwiększone nawilżenie komórek włosów i skóry głowy, a także poprawa jej gładkości. W
skład koktajlu wchodzi także minimalizująca problem przedwczesnego starzenia włosów i
paznokci witamina B6, wzmacniające je żelazo i pozytywnie wpływająca na ich jakość
tiamina. Zawarta w preparacie biotyna wykorzystywana jest m.in. w metabolizmie tłuszczów i
białek, ale także przeciwdziała wczesnemu siwieniu włosa.

 Hair

Składniki aktywne
Glutathione | Panthenol | Biotin

Methysilanol Mannuronate

Pojemność
5 ml

CELLULITE

Koktajl wyspecjalizowany w walce z cellulitem. Znajduje się w nim przyspieszająca spalanie
tłuszczów kofeina, dzięki czemu stymulowane jest mikrokrążenie. Dodatkowo drenaż
limfatyczny pobudzony zostaje przez ekstrakt z karczocha, którego zastosowanie ułatwia
również pozbywanie się toksyn i zbędnych płynów.
Innym ważnym składnikiem jest Fosfatydocholina zwiększająca przepuszczalność błon
komórkowych, co z kolei ułatwia
wyprowadzanie lipidów. Substancja ta jest szczególnie polecana u osób planujących walkę z
otyłością oraz modelujących sylwetkę ciała.
Szczególnie istotne jest zastosowanie krzemionki organicznej stymulującej regenerację
elastyny i rozpuszczanie tłuszczów. Jest ona również elementem konstrukcji tkanki łącznej
regulującej metabolizm i podział komórkowy, przez co hamuje również tworzenie wolnych
rodników.

 Face & Body

Składniki aktywne
L-carnitine | Caffeine

Methylsilanol MannuronateCentella

Asiatica Extract

Pojemność
5 ml
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Profesjonalne szkolenia 
Branży Beauty

Agencja Kontact to centrum szkoleniowe i uznana marka w branży
kosmetycznej.

Specjalizujemy się w prowadzeniu 
wysokiej klasy szkoleń z zakresu kosmetologii i zabiegów 

pielęgnacyjnych. Profesjonalizm oraz indywidualne podejście do klienta
są naszą dewizą. 

Wiedza i doświadczenie naszego zespołu, rzetelność i 
umiejętne przekazywanie wiedzy to atuty, które nas wyróżniają. 

Systematycznie bierzemy udział w międzynarodowych konferencjach i to 
dzięki temu świadczone przez nas usługi odpowiadają

trendom na rynku i nowościom technologicznym.
Prowadzimy szkolenia z zakresu kosmetologii, podologii, makijażu
permanentnego, mezoterpaii igłowej, stylizacji paznokci i różnego

rodzaju zabiegów na ciało. W naszej ofercie jest także obsługa aparatur
kosmetycznych i urządzeń medycznych. Centrum szkoleniowe odpowiada

na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku usług kosmetycznych
i dlatego nasi specjaliści stale podnoszą swoje kwalifikacje.

www.szkolenia.kontact.pl 12
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Składniki aktywne
3,5% Kwas Hialuronowy

Składniki aktywne
Hyaluronic Acid
5 Nucleotides
Copper Tripeptide-1
Glutathione
9 Vitamins
4 Minerals
14 amino acids

anty-aging
nawilżenie

Vit-Hial to preparat kosmetyczny opracowany w celu
zapewnienia skórze szerokiej gamy niezbędnych
mikroelementów, które biorą udział w wielu i złożonych
procesach biochemicznych. Zastosowane w preparacie
składniki odżywcze chronią i pomagają utrzymać skórę w
optymalnych warunkach stymulując mechanizmy
naprawcze, będące częścią procesu restrukturyzacji
skóry.
Wskazania:

Pojemność
5 ml

Ampouls & Coctails

Każdy z produktów SkinClinic jest wynikiem
ponad 20-letniego doświadczenia i badań
nad dermokosmetykami.

Dzięki SkinClinic przekonasz się, że każdy
produkt jest niezawodny i wysoce wydajny,
a zastosowane formuły poprawią zdrowie i
wygląd Twojej skóry. Każde oferowane
rozwiązanie jest dostosowane do potrzeb
każdego rodzaju skóry.

SkinClinic poprawia Twój wizerunek i jakość
życia, oferując rozwiązania medyczne i
pielęgnacyjne dostosowane do urody,
starzenia się i wielu innych problemów
skórnych. Osiągnęliśmy to, inwestując w
nowoczesny sprzęt laboratoryjny i badania,
a także współpracując ze  wszystkimi
lekarzami specjalistami, którzy diagnozują i
leczą pacjentów.

KWAS HIALURONOWY 3,5%

 Face

Pojemność
2 ml

zmarszczki
odwodnienie, przesuszenie skóry
poprawa napięcia
korekcja kurzych łapek, drobnych zmarszczek

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:

VIT HIAL

 Face
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Składniki aktywne
SH-Oligopeptyd-1
SH-Polipeptyd-2
SH-Oligopeptidy-2
SH-Polipeptydy-1
Tripeptyd-1 Miedzi
Nukleotydy
Witaminy
Aminokwasy
1% Kwas Hialuronowy

Ampouls & Coctails

MELANYC PEPTIDE

 Face

Składniki aktywne
Vitamin C
Alpha-Arbutin
Oligopeptide-34
Glutathione

Pojemność
5 ml

szara cera
znaki starzenia
odbarwienia

Wskazania:

ANTI AGING HA 1% PEPTIDE

 Face

Pojemność
5 ml

antiaging
przeciwzmarszczkowe
odświeżenie skóry

Unikalna formuła kwasu hialuronowego
z kompleksem peptydów
biomimetycznych, witaminami,
aminokwasami i minerałami.
Wskazania:

VIAL BIOFLASH

 Face

Składniki aktywne
Witamina C
Retinol
Niacynaid
Pantenol
Witamina B6
Witamina B2
Witamina B1
Witamina E

Pojemność
5 ml

Antyoksydacja i antiaging
Rewitalizacja i odżywienie zmęczonej cery
Poprawia wygląd skóry tłustej i mieszanej
Zabiegi ujędrniające

Wskazania:

EYES PEPTIDE

 Face

Składniki aktywne
Krzemionka Organiczna
Kwas Hialuronowy
Palmitoil Oligopeptydy
Palmitoil Tetrapeptydy-7
Tetrapeptydy-5 Acetyl
ustabilizowana Witamina
CKumaryna
Trokserutyna
Ginkgo Biloba
Chrysina
Ekstrakt z Karczocha

Pojemność
5 ml

cienie pod oczami
antiaging
ujędrnianie okolic oczu

Wskazania:

Składniki aktywne
20% Kwas Askorbinowy

VITAMINA C 20%

 Face

Pojemność
5 ml

Kwas askorbinowy lub witamina C to rozpuszczalna w
wodzie witamina o bardzo silnym działaniu
przeciwutleniającym i przeciwrodnikowym. Miejscowe
stosowanie witaminy C ma działanie fotoprotekcyjne,
które skutecznie zapobiega procesowi starzenia. Ze
względu na swoją aktywność anty-tyrozynową działa
również hamująco na efekt melanogenezy i zapobiega
melazie skóry.

Składniki aktywne
19% Kwas Hialuronowy
DMAE
Krzemionka Organiczna

HIAL DMAE

 Face

Pojemność
7 ml

przeciwzmarszczkowe
silnie ujędrniające
zwiotczenie skóry
nawilżenie
poprawa elastyczności

Wskazania:
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Składniki aktywne
SH-Polypeptide-2
SH-Polypeptide-1
SH-Polypeptide-9
Copper Tripeptide-1
Nucleotides
Vitamins
Amino-acids

Składniki aktywne
2% oczyszczonego
ekstraktu z liści
karczocha zwyczajnego

ALCACHOFA

 Body

Pojemność
5 ml

redukcja cellulitu
przyspiesza proces drenażu
limfatycznego

Ekstrakt z karczocha wykazuje sporo
dobroczynnych dla organizmu właściwości,
wliczając w to usunięcie nadmiaru płynów,
przyspieszenie metabolizmu lipidów i
poprawę metabolizmu mocznika.
Wskazania:

Składniki aktywne
20% Coffeine

CAFEINA 20%

 Body

Pojemność
2 ml

anty-cellulit 
wyszczuplanie

Kofeina stymuluje metabolizm lipidów
przyczyniając się do ich degradacji, a
jednocześnie poprawia krążenie krwi, a przy
tym jest niezwykle szybko wchłaniana przez
tkankę
Wskazania:

Składniki aktywne
20% L-Carnitine

CARNITINA 20%

 Body

Pojemność
5 ml

anty-cellulit
wyszczuplanie

Ampułki tej substancji poleca się przy
kontrolowaniu wagi. Pozwala ona
bowiem na zmniejszenie liczby
trójglicerydów, a także zwiększenie
metabolizmu lipidów.
Wskazania:

Składniki aktywne
0.5 % Krzem Ograniczny
1% DMEA

DMAE + SILICA ORGANICA

 Body

Pojemność
5 ml

ujędrnianie oraz korygowanie rozstępów
wzrost napięcia i sprężystości
redukcja luźnej skóry

Krzem organiczny jest polisacharydem z alg,
działającym przeciwko wolnym rodnikom,
odtwarzając naturalną barierę ochronną
skóry i nawilżając tkankę wspierającą.
DMAE jest prekursorem acetylocholiny przez
cholinę.
Wskazania:

Ampouls & Coctails

Składniki aktywne
Pantenol
Witamina B6
Witamina B1
Żelazo
Biotyna

ANTI HAIR LOSS

 Hair

Pojemność
5 ml

przeciwko wypadaniu włosów

Zalecana osobą z tendencjami do
łojotoku oraz łysienia rozproszonego.
Wskazania:

HAIR PEPTIDE

 Hair

Pojemność
5 ml

przeciwko wypadaniu włosów
odżywienie, regeneracja włosów

Skinclinic Hair Peptide to nowoczesny
preparat z peptydami biomimetycznymi,
przeznaczony do pielęgnacji skóry głowy
oraz włosów
Wskazania:
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Składniki aktywne
Oczyszczony ekstrakt z
liści Wąkroty Azjatyckiej

CENTELLA ASIATICA

 Body

Pojemność
2 ml

regeneracja skóry
redukcja rozstępów
anty-cellulit

Wskazania:

Składniki aktywne
SH-Oligopeptyd-2
Fosfatydylocholina
Dezoksycholan Sodu

LIPOLYTIC PEPTIDES

 Body

Pojemność
5 ml

cellulit
nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej

Wskazania:

Składniki aktywne
0.5% krzem organiczny

ORGANIC SILCON

 Body

Pojemność
5 ml

anty-cellulit
ujędrnienie,napięcie skóry
blizny
rozstępy

Krzem organiczny indukuje powstawanie włókien
kolagenu, a także wzmacnia istniejące. Jest to
biokatalizator, który ingeruje w procesy enzymatyczne.
Pomaga ustrukturyzować tkanki łączne i zapobiega ich
zniszczeniu.
Wskazania:

Składniki aktywne
1% Rutyna
0,5% Kumaryna

RUTYNA Z KUMARYNĄ

 Body

Pojemność
2 ml

zmęczone nogi
cellulit
opuchlizna, obrzęki
poprawa przepuszczalnośći naczyń włosowatych

Wskazania:

Ampouls & Coctails

Składniki aktywne
2.5% Phosphatidylcholine
2.5% Sodium Deoxycholate

FOSFADEX

 Body

Pojemność
5 ml

zmęczone nogi
cellulit

Fosfatydylocholina jest glicerofosfolipidem, który działa na metabolizm wielu
lipidów organizmu. Tworzy część błony komórkowej u zwierząt i roślin i jest jednym
ze składników emulsji, takich jak mleko. Deoksycholan bierze udział w trawieniu
tłuszczu.
Wskazania:

18
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Obrzęki okolic oczu,
Depozyty tłuszczowe w obrębie powiek dolnych,
Zaburzenia krążenia krwi w naczyniach kapilarnych okolic oczu,
Mało elastyczna skóra okolic oczu.

Dermaheal Eyebag Solution w swoim składzie zawiera peptydy biomimetyczne
wpływające na krążenie w drobnych naczyniach kapilarnych okolic oczu oraz
stymulujące drenaż limfatyczny. Efektem podania preparatu jest redukcja “worków” i
obrzęków delikatnych okolic oczodołów. Preparat dodatkowo wpływa korzystnie na
zwalczanie poduszeczek tłuszczowych, poprzez wywoływanie lipolizy. Ponadto
Dermaheal Eyebag Solution rozjaśnia okolice oczu poprzez rozświetlenie skóry.
Wskazania:

Składniki aktywne
Oligopeptide34
Oligopeptide24
Decapeptide4

Pojemność
1,5 ml

Cienie i zasinienia okolic oczu,
Efekt “zmęczonego spojrzenia”
Pierwsze oznaki starzenia, 
wiotkość skóry,
Płytko unaczyniona skóra, z widocznymi naczyniami kapilarnymi.

Dermaheal Dark Circle Solution –   preparat przeznaczony do mezoterapii igłowej
delikatnych okolic oczu z tendencją do powstawania cieni.  Koktajl Dark Circle Solution
zawiera peptydy biomimetyczne wpływające korzystnie na krążenie kapilarne oraz syntezę
melaniny, czego skutkiem jest zredukowanie cieni w okolicach powieki dolnej. Skóra staje
się rozjaśniona, rozświetlona, co daje efekt “wypoczętego spojrzenia”. Preparat stymuluje
syntezę elastyny, działając prewencyjnie na zmarszczki powstające w okolicy oczu. Ponadto
silnie nawilża skórę.
Wskazania:

Składniki aktywne
Tripeptide41
Nonapeptide18
Oligopeptide61
Oligopeptide73

EYE BAG SOLUTION

 Eyes

Ampoules

Pojemność
1,5ml

DARK CIRCLE SOLUTION

 Eyes
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Miejscowa redukcja tkanki tłuszczowej
Redukcja cellulitu
Ujędrnienie i poprawa napięcia skóry

Dermaheal LL jest innowacyjnym preparatem przeznaczonym do lipolizy iniekcyjnej o
działaniu wyszczuplającym i antycellulitowym. Zawartość specjalnie dobranego
peptydu biomimetycznego wspomaga rozpad komórek tłuszczowych, które następnie
są usuwane z organizmu w procesach metabolicznych. Dermaheal LL ma działanie
antycellulitowe i detoksykujące oraz działa wygładzająco na skórę poprzez poprawę
jej napięcia. Preparat może być stosowany na ciało w miejscach gromadzenia 
się tkanki tłuszczowej oraz na okolicę podbródka.
Wskazania:

Składniki aktywne
oligopeptydy
13 witamin
24 aminokwasy
5 minerałów
4 koenzymy
4 kwasy nukleinowe
2 czynniki redukujące

Pojemność
5 ml

Zapobieganie wypadaniu włosów i alopecji
Wzmocnienie cebulek włosowych
Stymulacja wzrostu włosów
Poprawa mikrokrążenia skóry głowy
Zagęszczenie i wzmocnienie włosów

Dermaheal HL to silnie regenerujący preparat do mezoterapii skóry głowy. Zawartość
kompleksu peptydów biomimetycznych   wpływa korzystnie na cebulki włosów poprzez ich
wzmocnienie i rewitalizację, dzięki czemu włosy są mocniejsze i gęstsze. Peptydy stymulują
poliferację komórek włosowych, a także pozytywnie wpływają na krążenie w obrębie skóry 
głowy. W składzie preparatu Dermaheal HL poza peptydami znajduje się niezwykle bogaty
kompleks substancji działających odżywczo i rewitalizująco, zawierający witaminy,
aminokwasy, minerały, koenzymy i kwasy nukleinowe.
Wskazania:

Składniki aktywne
L- karnityna
Fosfatydylocholina
Decapeptide-4

LL

Body & Face

Ampoules

Pojemność
5 ml

HL

 Hair

HSR

Głęboka regeneracja i odżywienie skóry
Redukcja zmarszczek
Silne nawilżenie
Poprawa elastyczności i jędrności skóry

Dermaheal HSR to innowacyjny preparat przeznaczony do mezoterapii peptydowej
skóry twarzy, szyi i dekoltu. Kwas hialuronowy intensywnie nawilża odwodnioną skórę,
a specjalnie dobrany kompleks peptydów biomimetycznych wspomaga proliferację
komórek oraz syntezę kolagenu i elastyny w skórze, co powoduje jej ujędrnienie i
uelastycznienie. Dermaheal HSR polecany jest do zabiegów przeciwstarzeniowych w
celu spłycenia i redukcji zmarszczek. Niezwykle bogaty w składniki odżywcze m.in.
witaminy, minerały, aminokwasy, koenzymy i kwasy nukleinowe.
Wskazania:

Składniki aktywne
Kwas hialuronowy 1%
5 peptydów biomimetycznych,: Acetyl Decapeptide-3, Decapaptide-4,
Oligopeptide-24, Tripeptide-6, Copper Tripeptide-113 witamin24
aminokwasy5 minerałów4 koenzymy4 kwasy nukleinowe2 czynniki redukujące
(antyoksydanty)

Pojemność
5 ml

 Face
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Cera ziemista pozbawiona blasku
Przebarwienia skórne różniej etiologii

Preparat Dermaheal SB przeznaczony jest do zabiegów mezoterapii igłowej w celu
redukcji ilości istniejących przebarwień oraz hamowania syntezy melaniny w skórze.
Koktajl rozjaśnia istniejące hiperpigmentacje, przywraca skórze blask, rozświetla i
wyrównuje koloryt cery.Skuteczny w przypadku przebarwień starczych, posłonecznych,
pozapalnych oraz melazmy.
Wskazania

Składniki aktywne
Arbutyna
kwas askorbinowy,
oligopeptyd- 34,
pentapeptyd- 13,
oligopeptyd-50.

SR

Głęboka regeneracja i odżywienie skóry
Redukcja zmarszczek
Poprawa elastyczności i jędrności skóry

Dermaheal SR – koktajl do mezoterapii o działaniu przeciwzmarszczkowym,
odmładzającym, zapobiegający starzeniu się skóry. Redukuje i zapobiega
powstawaniu drobnych zmarszczek, stymulując komórki odpowiedzialne za
wytwarzanie  kolagenu i elastyny.
Wskazania:

Składniki aktywne
24 aminokwasy
13 witamin
5 minerałów
4 kwasy nukleinowe
4 koenzymy
2 czynniki redukujące
5 peptydów biomimetycznych

Pojemność
5 ml

SB

Face

Ampoules

Pojemność
5 ml

 Face
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kwas hialuronowy w wysokim steżeniu 32mg/5ml
12 witamin
6 składników mineralnych
23 aminokwasy
6 koenzymów:
5 kwasów nukleinowych
2 czynniki redukujące

Intensywna rewitalizacja skóry z oznakami starzenia, prawidłowe nawilżenie,
redukcja zmarszczek, poprawa gestości skóry. NTSR.HA to kompleks 55 składników
przeznaczony do mezoterapii igłowej u osób z oznakami starzenia oraz wiotką
skórą.
Efekty mezoterapii igłowej NTSR.HA:
Regeneracja - przywrócenie sprężystości skóry
Synergiczne działanie kwasu hialuronowego oraz kompleksu składników odżywczych
przyspiesza regenerację komórkową
NTSR.HA stymuluje produkcję fibroblastów
Preparat zapewnia prawidłową syntezę białek w skórze właściwej dzięki
przywróceniu równowagi jonowej w komórkach
Zapobiega powstawaniu szkodliwych dla skóry wolnych rodników
Wysokie stężenie kwasu hialuronowego intensywnie nawilża skórę właściwą i
naskórek.
NTSR.HA pobudza syntezę składników macierzy międzykomórkowej, w tym białek
bogatych w kolagen typu 1
Poprawia koloryt skóry
Skład:

13 witamin
kwas hialuronowy
6 składników mineralnych
6 koenzymów: 
5 kwasów nukleinowych 
2 czynniki redukujące 
23 aminokwasy 

Filorga® NCTF 135HA  to mezoterapia przeciwstarzeniowa wskazana
do intensywnej rewitalizacji, nawilżenia zmęczonej lub pozbawionej
blasku skóry, leczenia zmarszczek. Formuła składa się z 55 aktywnych
składników (witamin, aminokwasów, białek i przeciwutleniaczy), które
stymulują i naprawiają starzejącą się skórę.
NCTF 135HA  stymuluje produkcję komórek skóry, dzięki czemu dodane
składniki odżywcze i witaminy mogą działać w optymalnych 
warunkach pod skórą. NCTF 135HA stymuluje również wzrost tkanki 
ludzkiej. Zabieg ten może pomóc wyeliminować cienie pod okiem, a
także zmniejszyć fałdy nosowo-wargowe i linie marionetki. Szereg
innych korzyści obejmuje ponowne zdefiniowanie obszaru nosa i brwi
oraz zwiększenie objętości ust.
Skład:

Coctails

Fi lorga NCTF 135 HA

 Face 

Pojemność
3 ml

Swiss Medical  NTSR.HA

 Face 

Pojemność
5 ml
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CytoCare 532

kwas hialuronowy w wysokim steżeniu 32mg/5ml
12 witamin
6 składników mineralnych
23 aminokwasy
6 koenzymów:
5 kwasów nukleinowych
2 czynniki redukujące

Ekskluzywna formuła na bazie kwasu hialuronowego i kompleksu odmładzającego
CT50.Linia CytoCare to specjalnie zbilansowany intensywnie nawadniający i
regenerujący koktajl do mezoterapii dający widoczny efekt odmłodzenia i wygładzenia
zmarszczek.Specjalnie przygotowany do różnych potrzeb skóry w zależności od wieku i
zaawansowania procesu starzenia. 
REGENERACJA SKÓRY Synergiczne działanie witamin, aminokwasów i minerałów z
kwasem hialuronowym przyspiesza regenerację komórkową.POPRAWA KOLORYTU
Dzięki unikatowej kompozycji określonych witamin, nadaje skórze spektakularny blask i
promienistość.INTENSYWNE I GŁĘBOKIE NAWILŻENIE Kwas hialuronowy bardzo
intensywnie nawilża skórę i naskórek, pomaga utrzymać optymalną równowagę wodną
w skórze.
Wyjątkowa skuteczność tkwi w składzie- 55 aktywnych składników.
Skład:

FACE

StrechCare
StretchCare francuskiego laboratorium RevitaCare to doskonałe połączenie kwasu
hialuronowego o wysokim stężeniu, witaminy B5, oraz rewolucyjnego kompleksu 
antyoksydantów DMAE.
 
Dzięki doskonale dobranym składnikom zabieg StretchCare obkurcza poluzowane
włókna kolagenowe wywołując efekt natychmiastowego liftingu, skóra staje się idealnie
napięta i wzmocniona. Rysy twarzy wyostrzają się, a owal staje się wyrazisty i idealnie
wyrzeźbiony. Skóra poddana kuracji jest gładsza, wzmocniona wręcz podniesiona.
Twarz odzyskuje idealny kształt i wyrazistość. Przebarwienia i plamy pigmentacyjne
stają się mniej widoczne, skóra jest idealnie rozświetlona i nawilżona.
 
Oprócz zastosowania StretchCare na twarz doskonale sprawdza się wszędzie tam
gdzie występują zwiotczenia skóry, zastosowany na biust uniesie go, sprawi, że nabierz
on idealnego kształtu, a rozstępy, przebarwienia i plamy pigmentacyjne staną się mniej
widoczne, skóra biustu będzie idealnie napięta, nawilżona, odżywiona i odświeżona.

Coctails

Pojemność
5 ml

FACE & BODY

Pojemność
5 ml



nasz system pozwala na uzyskanie: 
- osocza bogatopłytkowego PRP 

- fibryny bogatopłytkowej iPRF oraz strukturalnej SCF 
- koncentratu komórek macierzystych oraz czynników wzrostu 

- wypełniacza autologicznego REGENfill

więcej na : http://www.kontact.pl/pl/producer/MesoRegen/83 24

mesoREGEN, to pierwszy, kompleksowy system do pozyskiwania i preparacji
autologicznych składników krwi do regeneracji i leczenia w zastosowaniu specjalizacji

- dermatologia
- medycyna estetyczna

- chirurgia
- chirurgia plastyczna

- stomatologia
- okulistyka



Najnowszy ewolucyjny zabieg z fibryny bogatopłytkowej iniekcyjnej.
Autologiczna fibryna w zabiegach estetycznych takich jak spłycenie
fałdu nosowowargowego, redukcji blizn atroficznych, poprawy gęstości
skóry oraz jako zabiegu wspomagającego i przyspieszającego gojenie
po przeprowadzonych zabiegach chirurgicznych.
Metoda która ma znaczenie nie tylko w stomatologii czy ortopedii, ale
także w chirurgii plastycznej i medycynie estetycznej uzyskując
zadawalające dla pacjentów wyniki prowadzonej terapii.Autologiczna
fibryna w zabiegach estetycznych takich jak spłycenie fałdu nosowo-
wargowego, redukcji blizn atroficznych, poprawy gęstości skóry oraz
jako zabiegu wspomagającego i przyspieszającego gojenie po
przeprowadzonych zabiegach chirurgicznych.Należy pamiętać, że
fibryna bogatopłytkowa to nie tylko koncentrat płytkowy, ale także
materiał immunologiczny gromadzący na pojedynczej błonie fibrynowej
wszystkie składniki krwi sprzyjające procesowi gojenia i wzmagające
odporność.
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PRP (Platelet-rich plasma) to substancja znana przede
wszystkim jako osocze bogatopłytkowe. Jest to preparat
zawierający dużą ilość płytek krwi, który pochodzi z krwi
pacjenta i wykazuje wyjątkowo korzystne działanie dla skóry.
Jest szczególnie przydatny w czasie zabiegów mających na
celu poprawę wyglądu skóry twarzy oraz jej regenerację.
Główną zaletą produktu jest fakt, że dzięki powstaniu z krwi
samego pacjenta jest to rozwiązanie zupełnie bezpieczne
oraz autologiczne.

preparat skierowany dla starszych pacjentek

Efekty Zabiegu z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego to
doskonały sposób na ujędrnienie skóry oraz zwiększenie jej
elastyczności. Niezwykle korzystnie wpływa na jej ukrwienie,
wygładza zmarszczki, a także przyspiesza wszelkie procesy
gojenia po zabiegach z dziedziny medycyny estetycznej.

iPRF

ZESTAW MESOREGEN IPRF 
(4 PROBÓWKI 10 ML/1-2 ZABIEGI)

MesoRegen

 PRP+

Terapia osocza bogatop łytkowego

ZESTAW MESOREGEN PRP+ 15ML 
( 2 PROBÓWKI Z ACD 15 ML/ 2 ZABIEGI)

Terapia f ibryna bogatop łytkowa
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Meregenelle autologiczny wypełniacz z osocza to skuteczny i
bezpieczny preparat w zakresie odmładzania twarzy, skutecznej
korekty zmarszczek, fałd nosowowargowych i doliny łez.
REGENelle plasma filler  jest autologicznym materiałem, który
przygotowany z własnego osocza krwi pacjenta, żel w kolorze
identycznym i konsystencji jak tłuszcz autologiczny, ale po wstrzyknięciu
jego miękkość jest znacznie lepsza niż tłuszczu autologicznego i
pozwala być bardziej precyzyjnym i wyrafinowanym w działaniu.
REGENelle  jest wstrzykiwany w celu zwiększenia obojętności i
podniesienia obszarów twarzy, takich jak policzki, fałdy nosowo-
wargowe, linii szczęki i ust, wszystko po to aby uzyskać całkowicie
naturalny lifting twarzy. Zaletą stosowania  REGENelle  nad
syntetycznymi wypełniaczami jest to, że to bioaktywny materiał, dzięki
plazmie używanej do produkcji żelu, nie ma ryzyka reakcji alergicznych,
więc jest on w 100% bezpieczny, jest miękki, subtelny i naturalny w
wyglądzie jak i dotyku.

SCF+ najnowsza procedura, która umożliwia przeprowadzenie
zabiegu z użyciem fibryny strukturalnej i komórkowej w sposób
całkowicie bezpieczny, skuteczny oraz efektywny.
Polega ona na stymulacji produkcji nowych komórek na
szkielecie fibrynowym, biosyntezie kolagenu, kreowaniu
nowych naczyń krwionośnych, odbudowie struktury skóry oraz
jej zagęszczeniu i ujędrnieniu.
Zestaw do zabiegu SCF+  MesoREGEN bazując na swoich
osiągnięciach oraz dostępnych separatorach stworzyło
najnowszą procedurę, która w sposób: bezpieczny, efektywny,
skutecznie i w atrakcyjnej cenie daje lekarzowi możliwość
wykonania pełnej kuracji z użyciem fibryny strukturalnej i
komórkowej wraz z komórkami macierzystymi oraz
skoncentrowanymi czynnikami wzrostu.  Nasze separatory do
pozyskiwania fibryny strukturalnej i komórkowej są
certyfikowane w klasie medycznej llb in vivo oraz są sterylne i
apirogenne. Procedura zakłada wykonania serii 3 zabiegów w
odstępie około 1 miesiąca a każdy zabieg trwa około 1 godziny

ZESTAW MESOREGENELLE FILLER
(1 ZABIEG)

MesoRegen

 SCF

ZESTAW MESOREGEN SCF+ (1 ZABIEG)

Fibryna strukturalna i  komórkowa

Fil ler  autologiczny- wype łniacz

 MesoREGENelle filler
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Terapia komórkami macierzystymi i
czynnikami wzrostu

Zestaw do ortopedii  i  estetyki

 PRP+ ORTHO

MesoRegen

 HCGF

Zaletą tej metody jest możliwość wykorzystania CD34+,osocza
bogatego w płytki, jak i ubogopłytkowego zawierającego albuminy w
odpowiednio dobranych proporcjach. HCGF First to podanie koktajlu z
krwi specjalną techniką mezoterapii. Takie rozwiązanie pozwala
uzyskać naturalne i widoczne efekty poprawy stanu skóry potrzebującej
regeneracji i rewitalizacji. Wskazaniem tego zabiegu są również
problemy z wypadaniem włosów lub widoczne oznaki starzenia się
skóry, zmarszczki.
HCGF jest naturalną, bezpieczną metodą regeneracji skóry. Zapewnia
bezpieczne i skuteczne rezultaty poprawy jej wyglądu oraz funkcji,
czego wynikiem jest spowolnienie starzenia skóry. Aktywuje
mikrokrążenie w skórze oraz stymuluje podział warstw twórczej
naskórka. Efekt to poprawa jędrności, kolorytu, struktury skóry, jej
regeneracja, redukcja zmarszczek oraz powstrzymanie wypadania
włosów
W zależności od diagnozy i potrzeb pacjenta preparat zawierający
komórki macierzyste CD34+ oraz   wysoko skoncentrowane czynniki
wzrostu HCGF może zostać przygotowane na dwa sposoby

ZESTAW MESOREGEN HCGF (3
PROBÓWKI 15 ML/ NO ADDITIVE)

ZESTAW MESOREGEN PRP ORTHO 
(3 PROBÓWKI 15 ML/ 1 ZABIEG)

Certyfikat klasa medyczna: CE 0123 class llb 
To jedyny system pozwalający na duże zagęszczenie PLT w PRP w
probówkach pasujących do większości wirówek laboratoryjnych.
Probówki jako jedyne na rynku wykonane są ze szkła zawierają
antykoagulant ACD [ roztwór zawiera: kwas cytrynowy, cytrynian sodu
oraz glukozę] i nie posiadają żelu separującego
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kwasu trójchlorooctowego
kwasu kojowego
kwasu migdałowego
Preparat ma silne właściwości rewitalizujące na poziomie naskórkowym.

szybki
bezbolesny
brak efektu frost
natychmiastowy efekt, napiecia i rozświetlenia
odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych

rewitalizacja skóry własciwej oraz naskórka
znaczna  poprawa napięcia oraz zagęszczenia skóry
wpłycenie zmarszczek
rozjaśnienie drobnych zmian pigmentacyjnych
silne działanie obkurczające rozszerzone pory
leczenie zmain trądzikowych oraz wypłycanie i rozjaśnianie blizn pozapalnych
przeciwdziałanie powstawaniu zaskórników

Preparat medyczny składający się z:

 Formułą żelowa pozwala na stabilizacje kwasu TCA. Takie połączenie 3 kwasów pozwala na przeprowadzenie skutecznej
terapii przeciwzmarszczkowej, rewitalizującej, roz świetlającej i naprawczej bez widocznych oznak zabiegu, czyli bez efektu
złuszczania. Zelowa struktura pozwala na optymalne zastosowanie w każdym leczonym obszarze, co przyczynia się do
zwiększenia tarcia podczas aplikacji.

ZALETY:

CEL KURACJI:

TCMed
DERMO – EPIDERMAL REVITALIZER

MesoRegen

TCMed

EFEKTY ZABIEGÓW
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Stymulatory tkankowe  służą do odbudowy struktury skóry, poprzez stymulację
kolagenu i elastyny. 
Aby zrozumieć działanie  stymulatorów tkankowych, musisz pomyśleć nad tym
co najbardziej wpływa na określanie naszego wieku przez inne osoby. Czy są
to zmarszczki? Nie! Pierwsze zmarszczki mimiczne pojawiają się nawet u
dwudziestolatków,a mimo to nadal postrzegamy je jako osoby młode. 
To utrata gęstości skóry,powoduje,że patrząc na osobę 40,50, czy 60 letnią,
jesteśmy w stanie określić jej wiek, mimo iż często nie ma zmarszczek! 
Utrata jędrności twarzy powoduje zaburzenie jej  naturalnego kształtu,
powstawanie tzw.chomiczków czy siatki drobnych, 
pionowych zmarszczek na policzkach. 
Stymulatory tkankowe nie są wypełniaczami,nie powiększają objętości tkanek
twarzy. Ich celem jest przywróceniu utraconych przez lata parametrów skóry.

Biostymulatory

Biostymulatory
tkankowe



Sunekos® 200 to preparat do wstrzykiwania o działaniu
przeciwstarzeniowym, rozświetlającym, odżywiającym oraz
ujędrniającym. Preparat skierowany jest dla młodszych pacjentek
przywracając młodzieńczy, naturalny wygląd, przeciwdziała utracie
objętości twarzy, redukuje drobne zmarszczki i intensywnie nawilża.
Chroniona patentem formuła zawiera kwas hialuronowy i kombinację
aminokwasów, prekursorów kolagenu i elastyny. Ta kombinacja pomaga
stymulować regenerację macierzy pozakomórkowej, prowadząc do
biogenezy skóry. Sunekos® 200 to wyrób medyczny klasy III, dostępny
zarówno w wersji igłowej, jak i kaniuli. Świetnie sprawdza się w
delikatnej okolicy oka.
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Sunekos 1200

Sunekos 1200

1 zabieg
2ampułki

Sunekos 200

Sunekos 200

Składniki aktywne
nieusieciowany kwas hialuronowy

30 mlg/3ml, aminokwasy

2 zabiegi
4 ampułki

Biostymulatory

redukcja głębokich zmarszczek:
ruchoma okolica oka (powieki),
szyja,
dekolt,
dłonie,
ramiona
obszar pod kolanami,
działanie anti-aging,
redukcja cieni po oczami,
poprawa jędrności skóry,
działanie antyoksydacyjne,
głębokie nawilżenie,
rozświetlenie,
preparat skierowany dla starszych pacjentek.

Sunekos® 1200  to preparat do wstrzykiwania o działaniu
przeciwstarzeniowym, rozświetlającym, odżywiającym oraz
ujędrniającym. Preparat skierowany jest dla starszych
pacjentek przywracając młodzieńczy, naturalny wygląd,
przeciwdziała utracie objętości twarzy, redukuje głębokie
zmarszczki i intensywnie nawilża. Chroniona patentem formuła
zawiera kwas hialuronowy i kombinację aminokwasów,
prekursorów kolagenu i elastyny. Ta kombinacja pomaga
stymulować regenerację macierzy pozakomórkowej,
prowadząc do biogenezy skóry.  Sunekos® 1200  to wyrób
medyczny klasy III, dostępny zarówno w wersji igłowej, jak i
kaniuli. Świetnie sprawdza się w delikatnej okolicy oka.
Zastosowanie:

Składniki aktywne
nieusieciowany kwas hialuronowy

30 mlg/3ml, aminokwasy
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PROFHILO
Profhilo to innowacyjny preparat medycyny estetycznej przeznaczony do
bioremodelingu czyli przebudowy i przywrócenia utraconych wskutek
procesu starzenia parametrów skóry. Opracowany został przez Instytut
Farmaceutyczny IBSA, a jego działanie oparte jest na powolnym i
długotrwałym uwalnianiu molekułu młodości, która działa jak miliony
drobnych sprężynek uruchamiających produkcję elastyny i kolagenu typu
I, II, IV, VII.

Dzięki unikalnej strukturze produktu, swobodnie wnika w tkankę
podskórną i skórę właściwą, przez co jest idealnym preparatem w
procesie leczenia trudnych anatomicznie zwiotczałych obszarów skóry.
Profhilo zawiera kompleksy hybrydowe, które są alternatywą dla
chemicznie sieciowanych wypełniaczy HA.Preparat składa się ze
stabilizowanych kompleksów hybrydowych HA o najwyższym możliwym
stężeniu, których działanie uruchamia proces naprawczy i polepsza
gęstość skóry.Produkt przeznaczony jest do przywracania konturu twarzy,
wygładzenia skóry twarzy, napięcia i nadania sprężystości oraz
wysmuklenia. Profhilo daje efekt wypełnienia i modelacji, ale nie zmienia
rysów i nie powiększa objętości tkanek twarzy, dzięki czemu pozostawia
naturalny wygląd skóry.

Neavia Hydro Deluxe to innowacyjny produkt z linii Neauvia Organic ,
stosowany do biorewitalizacji skóry, twarzy, ciała.   Luksusowa terapia
nawilżająca Hydro Deluxe gwarantuje natychmiastowy efekt
nawilżenia, odbudowy kolagenu i elastyny oraz ujędrnienia skóry
.  Neauvia Organic   Hydro Deluxe zawdzięcza swoją
skuteczność    najwyższej na rynku zawartości wyjątkowo czystego
kwasu hialuronowego-18 mg/ml, pozyskiwanego z Bacillus subtilis.
Naturalne pochodzenie preparatu gwarantuje pełne bezpieczeństwo
zabiegu. Natomiast zastosowanie tak  wysokiego stężenia  pozwala  na
uzyskanie rewelacyjnych efektów, widocznych już po pierwszym
zabiegu mezoterapii.  Dodatkowo preparat  zawiera   0,01%
hydroksyapatytu wapnia, co znacząco zwiększa jego długoterminową
skuteczność. Preparat  pobudza tkanki do produkcji kolagenu, przez co
dochodzi do   stymulacji   jego wytwarzania, a w efekcie   poprawy
nawilżenia, jędrności  i elastyczność. 

PROFHILO

NEAUVIA HYDRO DELUX

NEAUVIA

Składniki aktywne
18 mg/ml HA, nieusieciowany

0,01% CaHA, glicyna i l-prolina

Biostymulatory

NEAUVIA WYPEŁNIACZ

Pojemność
2 ml

Składniki aktywne
L-HA o stężeniu 32mg + H-HA o

stężeniu 32mg,

Pojemność
2,5 ml

NEAUVIA STIMULATE Neauvia Stimulate to unikalny produkt. Jako jedyny zapewnia nie tylko
doskonały efekt wypełnienia, lecz także długotrwałą biostymulację.
Stężenie HA na poziomie 26 mg/ml uzupełniono dodatkowo o 1-
procentową zawartość hydroksyapatytu wapnia — minerału
występującego naturalnie w ludzkim organizmie, zdolnego stymulować
produkcję kolagenu. Neauvia Stimulate to doskonały wybór dla
pacjentów cierpiących na brak gęstości i objętości tkanki. Produkt
natychmiast uzupełnia deficyty tkanki, nadając jej pożądany kształt i
objętość oraz stopniowo poprawia jakość skóry. Co więcej, dzięki
pobudzaniu procesu neokolagenezy, preparat zapewnia trwalszy efekt
korekty estetycznej. Neauvia Stimulate powstaje z użyciem kwasu
hialuronowego pozyskiwanego z Bacillus subtilis. Do sieciowania
wykorzystuje się polimer PEG pozwalający na otrzymanie sieci
wykonanej w technologii IPN. Hydroksyapatyt wapnia stosowany 
w wypełniaczach Neauvia występuje w postaci niewielkich cząsteczek
 (o wielkości od 8 do 12 mikronów) równomiernie rozłożonych 
w obrębie hydrożelu

Pojemność
1 ml

Składniki aktywne
26 mg/ml HA, usieciowany z

polimerem PEG1% CaHA
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NITHYA
NITHYA  to kolagen I nowej generacji. Zabieg preparatem
dedykowany jest do regeneracji i odbudowy skóry, nawet
najdelikatniejszych okolic twarzy. Stymuluje on produkcję
nowych fibroblastów, które przyczyniają się do poprawy
kondycji skóry, a tym samym młodszego wyglądu. Ponadto
efekty Nithya są znacznie dłuższe niż w przypadku Botoxu czy
wypełniaczy, co oznacza, że leczenie nie musi być powtarzane
tak często. Preparat NITHYA stosuje się jako profilaktykę po 25
roku życia w celu spowolnienia procesu starzenia. Idealnie
nadaje się dla skór z oznakami starzenia, wiotkich,
wymagających poprawy napięcia. Efekty utrzymują się
zazwyczaj od dwunastu do osiemnastu miesięcy.

Silny efekt liftingujący (uniesienie tkanek, poprawę gęstości skóry)
otrzymujemy dzięki działaniu na poziomie komórkowym na receptory CD 39
co prowadzi do produkcja kolagenu typu I, elastyny oraz HA a dzięki
działaniu na receptory CD 40 stymulujemy dojrzewanie fibroblastów w
miofibroblasty (kom. posiadające cechy kom. mięśniowych, mających
właściwości kurczliwe – efekt siłowni).
Działanie receptorowe skutkuje także wytwarzaniem nowych naczyń
krwionośnych.
Mocny efekt antyoksydacyjny uzyskujemy dzięki pierścieniom aromatycznym
w zasadach azotowych obecnych w łańcuchu polinukleotydowym, które
wychwytują (zmiatają) wolne rodniki
Długotrwałe nawilżenie uzyskujemy dzięki grupom fosfatowym, obecnym w
łańcuchu polinukleotydowym, które trwale wiążą wodę w przestrzeni
międzykomórkowej.

Nucleofill to nowy na rynku produkt zawierający czyste polinukleotydy. Nucleofill
to biostymulator do głębokiej odnowy i biorekonstrukcji skóry o
trójkierunkowymmechanizmie działania.

Nucleofill dostępny jest dwóch dawkach (Medium 20 mg/ml i Strong 25
mg/ml), jego wybór zależy od kondycji skóry, nie zależy od wieku.

NITHYA

NUCLEOFILL strong

Składniki aktywne
Żel z polinukleotydami o stężeniu

2,5%

Biostymulatory

Składniki aktywne
kolagen typu I

NUCLEOFILL medium

Pojemność
5 ml

Pojemność
1,5 ml

Silny efekt liftingujący (uniesienie tkanek, poprawę gęstości skóry)
otrzymujemy dzięki działaniu na poziomie komórkowym na receptory CD 39
co prowadzi do produkcja kolagenu typu I, elastyny oraz HA a dzięki
działaniu na receptory CD 40 stymulujemy dojrzewanie fibroblastów w
miofibroblasty (kom. posiadające cechy kom. mięśniowych, mających
właściwości kurczliwe – efekt siłowni).
Działanie receptorowe skutkuje także wytwarzaniem nowych naczyń
krwionośnych.
Mocny efekt antyoksydacyjny uzyskujemy dzięki pierścieniom aromatycznym
w zasadach azotowych obecnych w łańcuchu polinukleotydowym, które
wychwytują (zmiatają) wolne rodniki
Długotrwałe nawilżenie uzyskujemy dzięki grupom fosfatowym, obecnym w
łańcuchu polinukleotydowym, które trwale wiążą wodę w przestrzeni
międzykomórkowej.

Nucleofill to nowy na rynku produkt zawierający czyste polinukleotydy. Nucleofill
to biostymulator do głębokiej odnowy i biorekonstrukcji skóry o
trójkierunkowymmechanizmie działania.

Nucleofill dostępny jest dwóch dawkach (Medium 20 mg/ml i Strong 25
mg/ml), jego wybór zależy od kondycji skóry, nie zależy od wieku.

Pojemność
1,5 ml

Składniki aktywne
Żel z polinukleotydami o stężeniu

2%

NUCLEOFILL
STRONG

NUCLEOFILL
MEDIUM
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Peptydowa kuracja włosów

Powstrzymuje wypadanie włosów
Jest skuteczny w walce z alopecją
Przyspiesza odrost włosów
Pogrubia i zagęszcza włosy
Rewitalizuje mieszki włosowe
Wzmacnia włosy przed i po przeszczepie

Terapia peptydowa DR.CYJ Hair Filler to nowoczesny sposób na wypadanie
włosów oraz ich zagęszczenie. Polecany zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.
Wysoka skuteczność zabiegu wiąże się z zastosowaniem innowacyjnych
rozwiązań: rewolucyjnej formuły 7 peptydów i kwasu hialuronowego oraz
specjalnie opracowanej, opatentowanej technologii Sustained Release
Technology. DR.CYJ Hair Filler daje widoczne rezultaty już po pierwszym
zabiegu. Docenili go lekarze dermatolodzy, przyznając dwukrotnie nagrodę
“Perła Dermatologii Estetycznej 2017” oraz “Perła Dermatologii Estetycznej
2019”

Korzyści ze stosowanie Hair Fillera to: Optymalna ilość 
skoncentrowanego produktu (1ml) z opatentowaną technologią przedłużonego
 uwalniania składników aktywnych. Bardzo dogodna forma strzykawki gotowej
do użycia. Miękka formuła – łatwa w podawaniu. Minimalna bolesność zabiegu.
Krótki czas zabiegu – wysoko stężony preparat peptydowy.

Składniki aktywne:Kwas hialuronowy (0,7%),Peptydy 
biomimetyczne: Dekapeptyd-28, Oligopeptyd-71, Oktapeptyd-2, 
Dekapeptyd-18, Oligopeptyd-54, Oktapeptyd-11, Dekapeptyd-10.

Pojemność
1 ml
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Genyal Genyalift 
charakteryzuje się bardzo wysokim stężeniem kwasu hialuronowego 
(18mg/1ml) w porównaniu do innych produktów na rynku. W połączeniu z 
wyjątkowo wysokim stężeniem glicerolu (20mg/1ml) oraz znacznym ciężarem 
molekularnym (3mln Daltonów - to nawet trzykrotnie więcej niż w 
konkurencyjnych produktach) pozwala to stworzyć optymalne środowisko 
fizjologiczne dla proliferacji i migracji fibroblastów oraz neosyntazy 
kolagenu, elastyny i innych komponentów macierzy pozakomórkowej. Mimo iż
 produkt nie jest wypełniaczem to jego działanie wykazuje najlepsze 
cechy wypełniaczy.
Niewątpliwą zaletą Genyalift jest fakt, że może być stosowany na wszystkich
obszarach twarzy, jak również na 
innych częściach ciała takich jak dekolt czy grzbiet dłoni. Przewidywane
 są 2 lub 3 początkowe zabiegi w ciągu od 15 do 30 dni, a następnie 
dodatkowe sesje wykonywane co 2 lub 3 miesiące.

GENYAL GENYALIFT

Składniki aktywne
kwas hialuronowy 18 mg/ml

Kwasy hialuronowe 

DOUBLYX evo

Pojemność
1 ml

Pojemność
2 ml

Składniki aktywne
kwas hialuronowy

Genyalift

DOUBLY evo

NIEUSIECIOWANY KWAS HIALURONOWY

Preparaty zawierające naturalny kwas hialuronowy

nieusieciowany służą głównie do mezoterapii skóry,

zapewniając przede wszystkim szybki efekt 

nawilżenia i rewitalizacji

Iniekcja wypełniaczami i preparatami do modelowania rysów twarzy nie jest
jedyną metodą uzyskania młodszego, promiennego wyglądu skóry. Podobne
cechy można uzyskać za pomocą nieusieciowanego kwasu hialuronowego –
pozwala to na przywrócenie naturalnej elastyczności i jędrności.
DoublyX tworzy optymalne środowisko fizjologiczne do proliferacji fibroblastów
i kolagenu, a także elastyny i innych ważnych składników tkanki łącznej. 
Wysokie stężenie kwasu hialuronowego o wysokiej masie cząsteczkowej 
nawet trzykrotnie większej niż w konkurencyjnych produktach zapewnia 
odpowiednie nawilżenie.
DoublyX stosować można zarówno do twarzy, jak i w inne obszary.
Standardowo wykonuje się dwa lub trzy zabiegi w odstępach od 10 do 14 dni,
lub większych. Sesje odbywają się co dwa lub trzy miesiące.
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Wypełniacze to preparaty, które są wykorzystywane w medycynie estetycznej
do zapełnienia ubytków w skórze oraz modelowania twarzy.
Kwas hialuronowy w bardzo dużym stopniu nawilża i nawadnia tkanki. Ma 
właściwości antyoksydacyjne oraz stymulujące powstawanie nowych 
fibroblastów oraz aktywuje własne fibroblasty do produkcji kolagenu.
Usieciowany kwas hialuronowy jako substancja bardzo plastyczna i naturalnie
układająca się w skórze oraz tkance podskórnej - jako wypełniacz podawana
przez do rozmaitych korekcji np. wypełniania bruzd i zmarszczek, podnoszenia 
opadniętych kącików ust, powiększania ust, korekcji wolumetrycznej 
twarzy i wielu innych zabiegów.

Wypełniacze
medyczne

Wypełniacze medyczne
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Genyal: Volumae
Rezultaty uzyskane przy badaniach nad Genyal: Polyvalent pozwoliły na
stworzenie produktu stosowanego podczas 
zabiegów na objętość twarzy z zachowaniem cech charakterystycznych linii
 Genyal.Głównie dotyczy to silnie usieciowanego żelu (również z 
zawartością kwasu hialuronowego w ilości 23mg/1ml) wstrzykiwanego igłą 
27G.
Umożliwia to uzyskanie pożądanych rezultatów bez ryzyka urazów tkanki.

Genyal Volumae umożliwia:
- Wypełnienie bruzd i likwidację 
głębokich zmarszczek w grubej skórze - Przywracanie lub nadawanie twarzy
 odpowiedniej objętości - Zwiększenie objętości warg - Długotrwałość od 8
 do nawet 18 miesięcy od implantacji

Składniki aktywne
kwas hialuronowy 23mg/ml

Pojemność
1 ml

Chemiczno-fizyczne badania nad sieciowaniem przyniosły dokonanie syntezy
zdobytego dotychczas doświadczenia - produkt będący spełnieniem
wszystkich wymogów personelu medycznego i pacjentów.Polyvalent, czyli
poliwalentny wypełniacz do korekt estetycznych przynosi imponujące rezultaty
w kryteriach bezpieczeństwa, naturalności, długotrwałości i wygodnych
implantów.
Genyal Polyvalent umożliwia m.in.:
 wypełnienie małych i średnio głębokich zmarszczek i wymodelowanie 
konturu warg i zwiększenie ich objętości.Ostatnie badania dowiodły, że 
wypełniacze poliwalentne są produktami jedynymi w swoim rodzaju. Nie bez
 znaczenia są dodatkowe zalety, takie jak:
- Niezwierzęce pochodzenie -
 Wysoko skoncentrowany wypełniacz o podwójnym działaniu - Wysoka 
zawartość kwasu hialuronowego usieciowionego z dodatkiem kwasu 
hialuronowego wolnego o działaniu biostymulującym - Bardzo wysoki ciężar
 molekularny - Odporność na degradację, zwiększona trwałość w tkankach -
 Crosslinking z eterem diglicydylowym butanediolu (BDDE) - Preparat 
jednofazowy, co zapewnia jednorodność żelu

GENYAL POLYVALENT

Wypełniacze medyczne

Polyvalent

GENYAL Volumae

Volumae

Pojemność
1 ml

Składniki aktywne
kwas hialuronowy 23mg/ml
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Produkt ten cechuje wysokie stężenie kwasu hialuronowego — 26 mg/ml. Podobnie jak
wszystkie wypełniacze Neauvia,  Intense LV  powstaje z użyciem najczystszego źródła
kwasu hialuronowego pochodzącego z Bacillus subtilis. Do sieciowania wykorzystuje się
polimer PEG pozwalający na otrzymanie sieci wykonanej w technologii IPN. Intense LV
zapewnia fantastyczny efekt objętościowy, kształtujący miejsce zastrzyku w naturalny
sposób. Dzięki zastosowaniu technologii IPN wypełniacz Intense LV cechuje wysoki
stopień adaptacji w tkance, ułatwiający  osiągnięcie pożądanych rezultatów.
Zalety:Optymalne stężenie HA zapewniające naturalny efekt i komfort pacjentaWysoka
jakość surowców — PEG i BSHA (kwas hialuronowy z Bacillus subtilis)Trójwymiarowa
struktura dzięki zastosowaniu technologii IPNPowolna biodegradacja i długotrwały
rezultat
Zastosowanie:Produkt ten nadaje się w szczególności do głębokiego wypełniania
zagłębień skóry (w tym zmarszczek głębokich oraz bruzd nosowo-wargowych),
modelowania policzków, podbródka i nosa oraz konturowania twarzy w przypadku
umiarkowanego oraz zaawansowanego stopnia starzenia skóry.

Neauvia Stimulate to unikalny produkt. Jako jedyny zapewnia nie tylko
doskonały efekt wypełnienia, lecz także długotrwałą biostymulację.
Stężenie HA na poziomie 26 mg/ml uzupełniono dodatkowo o 1-
procentową zawartość hydroksyapatytu wapnia — minerału
występującego naturalnie w ludzkim organizmie, zdolnego stymulować
produkcję kolagenu. Neauvia Stimulate to doskonały wybór dla
pacjentów cierpiących na brak gęstości i objętości tkanki. Produkt
natychmiast uzupełnia deficyty tkanki, nadając jej pożądany kształt i
objętość oraz stopniowo poprawia jakość skóry. Co więcej, dzięki
pobudzaniu procesu neokolagenezy, preparat zapewnia trwalszy efekt
korekty estetycznej. Neauvia Stimulate powstaje z użyciem kwasu
hialuronowego pozyskiwanego z Bacillus subtilis. Do sieciowania
wykorzystuje się polimer PEG pozwalający na otrzymanie sieci
wykonanej w technologii IPN. Hydroksyapatyt wapnia stosowany 
w wypełniaczach Neauvia występuje w postaci niewielkich cząsteczek
 (o wielkości od 8 do 12 mikronów) równomiernie rozłożonych 
w obrębie hydrożelu

optymalne stężenie HA zapewniające naturalny efekt i komfort pacjenta
wysoka jakość surowców — PEG i BSHA (kwas hialuronowy z Bacillus subtilis)
trójwymiarowa struktura dzięki zastosowaniu technologii IPN
powolna biodegradacja i długotrwały rezultat

powiększanie i modelowanie ust

Neauvia Organic Intense Lips  to nowy produkt opracowany specjalnie z myślą o
korekcie i nawliżeniu ust. Stężenie HA na poziomie 24 mg/ml pozwala osiągnąć
optymalne rezultaty w delikatnym obszarze ust. Produkt idealnie nadaje się do
powiększania, konturowania i rewitalizacji ust. Użytkownicy Intense Lips mogą liczyć na
jego najwyższą jakość, osiąganą poprzez wykorzystanie w procesie produkcji
najbezpieczniejszych dostępnych materiałów (BSHA i PEG) oraz 
zaawansowanej technologii IPN odpowiadającej za niezwykłe właściwości 
hydrożelu. Preparat nadaje szczególną elastyczność łańcuchom 
polimerowym, zapewniając odporność na naprężenia mechanicznie, jakim 
poddawane są wargi, dzięki czemu miejsce aplikacji staje się niezwykle 
naturalne w dotyku.
Zalety: 

 Wskazania:

NEAUVIA STIMULATE

Składniki aktywne
26 mg/ml HA, usieciowany z

polimerem PEG1% CaHA

Wypełniacze medyczne

NEAUVIA INTENSE LIPS

Pojemność
1 ml

STIMULATE

NEAUVIA INTENSE LV

LV

Pojemność
1 ml

Składniki aktywne
k26 mg/ml HA, usieciowany z

polimerem PEG

INTENSE LIPS

Pojemność
1 ml

Składniki aktywne
26 mg/ml HA, usieciowany z

polimerem PEG1% CaHA
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Princess® Filler to hialuronowy wypełniacz 
zmarszczek – sterylny, ulegający biodegradacji, wiskoelastyczny, 
idealnie czysty, izotoniczny i homogenizowany. Gwarantuje długotrwałe – 
ale nie permanentne – efekty. Powoli rozchodzi się w skórze, nadając jej
 gładki i naturalny wygląd. Jest jednofazowy, co zapewnia idealną, 
delikatną konsystencję żelu.
Zastosowanie:
wykorzystany do zabiegów całej twarzy.
jest doskonałym sposobem na pełne i zmysłowe usta, podnosi kąciki ust oraz
uwypukla łuk kupidyna
wypełnianie drobnych linie zmarszczek.
usuwanie blizn na twarzy.
Utrzymywanie się efektu:Produkty daje naturalny i długotrwały efekt,
utrzymujące się od 6 do 12 miesięcy.

Wypełniacze medyczne

PRINCESS

Składniki aktywne
kwas hialuronowy 23mg/ml

PRINCESS FILLER

Pojemność
1 ml
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Jak działa nić PDO ?
 PDO (polidioksanon) jest silnym syntetycznym 
włóknem, składającym się z jednego lub dwóch skręconych stałych włókien,
 które po pewnym czasie rozpuszczają się w tkance. Nić PDO stymuluje 
produkcję nowego kolagenu, wpływa na napięcie, sprężystość i 
elastyczność skóry, powodując łączenie naturalnego kwasu hialuronowego. 
Dzięki takiemu mechanizmowi działania, skóra w którą wprowadzimy nici 
PDO, staje się jędrniejsza, elastyczna i lepiej nawilżona. Technika 
wprowadzania nici PDO opiera się na wykorzystaniu naturalnych linii 
napięcia skóry, co dodatkowo powoduje efekt zbliżony do liftingu 
chirurgicznego. Dzięki niciom PDO możemy również ograniczyć siłę mięśni 
mimicznych twarzy i uzyskać efekty estetyczne zbliżone do podania 
toksyny botulinowej – relaksacja mięśni i wygładzenie rysów twarzy

Nici PDO

NICI TORNADO SCREW

NICI TORNADO SCREW

 Nici PDO Tornado Screw – delikatny lifting i odnowa – skręcona nitka
przeznaczona do silniejszej stymulacji grubszej skóry. Zapewnia efekt
delikatnego liftingu. Idealna do stosowania na czole, policzkach, do
uniesienia konturu twarzy i wygładzenia bruzd nosowo wargowych.

OPAKOWANIE
10 SZT
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COG  3D oraz 5-1 (nici z haczykami) – lifting i stymulacja – wyjątkowa nić PDO
ze specjalnie opracowanym systemem mikroskopijnych haczyków, gęsto
rozłożonych w dwóch kierunkach, tzw. „czterech wymiarach”.   Po
zaimplantowaniu pod skórę haczyki otwierają się, unosząc opadające tkanki i
zapewniając tym samym efekt silnego liftingu. Nić rozpuszcza się w
organizmie do 210 dni, intensywnie stymulując produkcję nowego kolagenu,
elastyny a także kwasu hialuronowego i zwiększając tym samym napięcie i
jędrność skóry.

Nici PDO Mono – rewitalizacja –
 prosta, cienka nitka do poprawy struktury, gęstości i elastyczności 
delikatnej skóry. Służy do usuwania drobnych zmarszczek, cieni wokół 
oczu, „zmarszczek palacza”, mezoterapii.  Można ją stosować na twarzy i 
szyi, dekolcie, ramionach, pośladkach, brzuchu.

Nici PDO

NICI Mono PDO LIFTINGUJĄCE

NICI MONO

OPAKOWANIE
50 SZT

NICI COG TYPE 5-1, TYPE 3D

NICI COG

OPAKOWANIE
5 SZT

NICI COG CANIULA

Cannula 5-1  100mm x 150 mm jest odpowiednia do liftingu delikatnych
obszarów szyi

COG 4D Cannula 19G  100mm x 150 mm jest odpowiednia do liftingu
delikatnych obszarów szyi, podciągania zwiotczałej skóry w okolicach dekoltu
oraz żuchwy. Gęsto rozmieszczone wkoło nici haczyki dają pewność
solidnego zaimplementowania nici w wybranym obszarze skóry.

COG COG 6D Cannula 18G 100mm x 150 mm najgrubsza z dostępnych nici, 
jest odpowiednia do liftingu i wolumetrii obszarów szyi, podciągania
zwiotczałej skóry w okolicach dekoltu oraz żuchwy. Gęsto rozmieszczone
wkoło nici haczyki dają pewność solidnego zaimplementowania nici w
wybranym obszarze skóry.
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mezoterapia igłowa,
mezoterapia mikroigłowa,
derma rollery,
lasery CO2
depilacja
makijażu permanentnego
tatuażu
wypełniacze
i inne

Krem znieczulający Lidooxin fORTE z substancją czynną  znieczulającą
o zawartości 20% 20g - topical anesthetic cream. Hamuje
powstawanie i przewodzenie impulsów nerwowych dzięki
czemu  doskonale przygotowuje powierzchnię skóry do zabiegu. 
 Stosuje się go na normalnej, nieuszkodzonej skórze, aby zapobiec 
bólowi przed niektórymi procedurami oraz zabiegami estetycznymi.
Krem znieczulający miejscowo do zabiegów w zakresie medycyny
estetycznej

Jest to preparat zawierający lidokainę, substancję miejscowo znieczulającą. 
Lidokaina hamuje powstawanie i przewodzenie impulsów nerwowych dzięki 
czemu doskonale znieczula powierzchnię skóry. Preparat znakomicie 
sprawdza się do znieczulenia miejscowego skóry przed zabiegami 
mezoterapii igłowej, mikroigłowej, zabiegami laserowymi, w zabiegach 
makijażu permanentnego, przy wykonywaniu tatuaży.
Sposób użycia: preparat do użytku wyłącznie 
zewnętrznego, nałożyć warstwę kremu na nieuszkodzoną skórę, odczekać od 
15 do 30 minut, zmyć krem i przystąpić do zabiegu. Aby przyspieszyć 
działanie kremu, można na krem zastosować folię (opatrunek okluzyjny).
Stopień znieczulenia skóry zależy od czasu pozostawania preparatu na 
skórze i od zastosowanej dawki a także od obszaru skóry. W przypadku gdy
 konieczne jest uzyskanie głębokiego znieczulenia skóry, proces 
nałożenia preparatu można powtórzyć.

LIDOXIN FORTE 20 %

Składniki aktywne
lidokaina 20 %

Preparaty znieczulające

SWISS MEDICAL LIDOKAINA 9,6 %

Pojemność
20g

LIDOXIN FORTE

LIDO CREAM ULTRAFAST 12%

LIDO CREAM 

Pojemność
250 g

Składniki aktywne
lidokaina 12%

SWISS MEDICAL

Pojemność
10g

Składniki aktywne
lidokaina 9,6 %

Krem znieczulający Lido Cream Ultrafast z substancją czynną 
znieczulającą o zawartości 12% lidokainy oraz chlorków
benzalkoniowych 0,2 %  Hamuje powstawanie i przewodzenie
impulsów nerwowych dzięki czemu  doskonale przygotowuje
powierzchnię skóry do zabiegu.  Preparat znakomicie sprawdza się do
znieczulenia miejscowego skóry przed zabiegami mezoterapii igłowej,
mikroigłowej, zabiegami laserowymi, w zabiegach makijażu
permanentnego, przy wykonywaniu tatuaży.
Sposób użycia:
nałożyć na wybrane partie skóry i trzymać pod okluzją około 20-60 min.
Następnie należy dokładnie usunąć krem i przystąpić do zabiegów.
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KDziała po 2-3 minutach.
Działa powierzchniowo. Ma zastosowanie w profesjonalnych
zabiegach 
głębokiego złuszczania skóry, mezoterapii igłowej oraz makijażu 
permanentnego. Może być stosowany również do bezbolesnej regulacji
brwi.
Nałożyć na zdrową skórę przy użyciu pędzelka lub mikrobraszki. 
Znieczulenie działa po całkowitym wyschnięciu preparatu na skórze po 
około 2 min.

REJUVI PRE-PEEL SOLUTION

Preparaty znieczulające

Pojemność
60 ml

PRE-PEEL SOLUTION

Super Numb

Super Numb 

Pojemność
30 g

Składniki aktywne
Lidokaina 5%, Prylokaina 5%,

Benzokaina 5%.

Krem znieczulający Super Numb 30g
Krem znieczulający do stosowania przed zabiegiem (1-2h - w
zależności od pożądanego rezultatu).
Stosowany przy zabiegach dermatologicznych, estetycznych,
tatuowaniu, piercingu, makijażu permanentnym, depilacji woskiem,
depilacji laserowej.
Jedno opakowanie - 30g, pozwala na pokrycie powierzchni ciała o
wymiarach ok. 15x15cm.
Po aplikacji kremu należy zabezpieczyć go przed wyschnięciem i
owinąć skórę folią, w cleu aktywacji preparatu. 
Drętwienie oznacza że składniki aktywne zaczęły działać, znieczulenie
działa do 1-2h.
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Igły iniekcyjne  przeznaczona jest do wkłuć śródskórnych, podskórnych,
domięśniowych, dożylnych. Igła ma zwężone ścianki (cienkościenna),
dzięki czemu przepływ płynów podczas pobierania jest jeszcze wyższy.
Posiada trójpłaszczyznowe ostrze ze stali nierdzewnej, co ułatwia
wkłucie i zmniejsza odczucie bólu.
Można połączyć igłę z jednorazowymi 
strzykawkami z końcówką typu Luer czy zestawami do transfuzji jak i 
infuzji w celu infekcji leku lub pobrania krwi.
Wyrób sterylny i niepirogenny. Sterylizowana tlenkiem etylenu

igła 0,3x4mm  30G x1/8
igła  0,3x13mm 30G x 1/2
igła  1,1x40mm  19G x 1 1/2
Igła  0,3x4mm 30G

STRZYKAWKI 3 CZĘŚCIOWE  LUER LOCK 1 ML
 
Jednorazowego użytku, sterylizowana tlenkiem etylenu. Cylinder i tłok
strzykawki wykonane z polipropylenu, uszczelniacz tłoka z gumy
syntetycznej.Zalety stosowania:
precyzyjna i wygodna w zastosowaniu (płynny ruch tłoka),
gwarantuje podanie pełnej dawki produktu (bez strat),
pierścień zabezpieczający chroni przed przypadkowym wycofywaniem
tłoka,
uszczelniacz tłoka nie zawiera lateksu, co eliminuje ryzyko wystąpienia
reakcji alergicznej na lateks,
złącze Luer Lock zapewnia bezpieczne przełączanie igły ze strzykawką,
wyraźne znaczniki skali umożliwiają dokładne dawkowanie leków.
1 ml

Jednorazowe gaziki do czyszczenia i dezynfekcji skóry    pomocne przy
skaleczeniach, czy zadrapaniach oraz przed zabiegami kosmetycznymi
i medycznymi (iniekcja, szczepienia ochronne, pobieranie krwi);  są
 nasączone 70 % alkoholem izopropylowym, posiadającym bardzo
dobre 
właściwości odkażające i szerokie spektrum działania
bakteriobójczego 
oraz grzybobójczego;  bardzo łatwe w użyciu, pakowane pojedynczo.
Opakowanie: 100 szt.

KRANIK TRÓJDROŻNY 

Kranik trójdrożny niebieski, sterylny  Kranik 
trójdrożny czy zaworek trójstronnyużywany jest do kalibrowania
przepływów płynów infuzyjnych w trakcie ich podawania. Cechy
produktu: kraniki trójdrożne znaczone kolorami (niebieski – krew żylna),
przejrzysta obudowa pozwala na kontrolę przepływu, kraniki z
obrotową końcówką Luer Lock wyraźny optyczny identyfikator pozycji
otwarty-zamknięty(oznaczone kierunki przepływu), wykonane z
poliwęglanu, wszystkie wejścia zabezpieczone zostały koreczkami.
Opakowanie: 50 szt.

STRZYKAWKI 3 CZĘŚCIOWE  LUER LOCK
 
Strzykawka zbudowana z trzech części, cylinder z zielonym tłokiem
oraz bezlateksowy uszczelniacz, dla lepszego przesuwania tłoka
Strzykawka posiada pierścień zabezpieczający tłok przed
przypadkowym wysunięciem się z cylindra Przezroczysty cylinder wraz z
wyraźną czarną skalą ułatwiają użytkowanie i dawkowanie
lSterylizowana tlenkiem etylenu. Niepirogenne, nietoksyczne. Kryza
ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem
tłoka. Produkt jednorazowego użytku.  Nie zawiera igły
3 ml i 5 ml

Produkty pomocnicze
GAZIKI DO DEZYNFEKCJI

IGŁY DO MEZOTERAPII 

MASKI FOLIOWE DO OKLUZJI
 
Maska foliowa do zabiegów kosmetycznych z otworami na oczy nos i
usta  oraz z nacięciami uławiającymi ścisłe przyleganie w dolnej części
oraz pod brodą.
Doskonała tam, gdzie oczekiwany jest efekt okluzji.
opakowanie 100 szt



ul.Komuny Paryskiej 39-41     

50-451 Wrocław

tel: 71 715 92 99

www.facebook.com/KontactAgencja/

www.kontact.pl

www.szkolenia.kontact.pl

AGENCJA  KONTACT
HURTOWNIA  KOSMETYKI  PROFESJONALNEJ

WYPOSAŻENIE  GABINETÓW  I  KL IN IK

IMPORTER  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ZMIANY  CEN


