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Mesosystem S.A a fost fondat cu obiectivul exclusiv de furnizare de soluții complete și inovatoare, pe 
lângă cea de a crea cosmetice medicale de înaltă calitate produse în aparaturile tehnologice de ultimă 
generație din Portugalia și Spania. Combinația de știință, dăruire și  inovație  a fost, este și va fi motorul 
acestei companii. Firma dezvoltă linii complete de numeroase tratamente faciale și corporale. Gama 
largă de produse ajută la crearea de tratamente eficiente și utilizarea unor ingrediente active precise și 
esențiale care pot fi adaptate fiecărei nevoi, ținând cont de un corp diferit, de o piele diferită.

MISIUNE
Lucrând cot la cot cu toți partenerii și învățând de la toți clienții, firma se străduiește constant să ofere 
pieței produse, echipamente și soluții de cea mai înaltă calitate tehnică care produc rezultate eficiente, 
vizibile și sigure. Operațiunile efectuate sunt rezultatul unui angajament puternic față de inovare și 
dezvoltare, definite de nevoile pieței.

FILOZOFIE
Însușirea filozofiei de a oferi tot ce este mai bun pentru a obține ce e mai bun, oferind cea mai completă 
gamă de produse cosmetice profesionale de înaltă performanță pentru a obține rezultate vizibile din 
prima zi. Asumarea unui angajament total față de îngrijirea pielii și de a găsi, întotdeauna, cele mai 
bune soluții pentru ceea ce are nevoie aceasta. Combinând cunoștințele, tehnologia și capacitatea de a 
dezvolta și fabrica produse conforme cu nevoile specifice ale pieței.  

OBIECTIVE ȘI VIZIUNI
Inovarea tratamentelor de mezoterapie, prin utilizarea fiolelor sterile și a cocktailurilor de calitate înal-
tă, diversificarea utilizării peelingurilor pentru a putea trata diverse afecțiuni și inestetisme, precum, și 
introducerea produselor antiage atât pentru îngrijirea feței, cât și a corpului sunt obiectivele țintă ale 
companiei. Descoperă dedicarea pentru cercetare și dezvoltare, în căutarea celor mai bune soluții în 
cosmetica medicală.

STANDARDE DE CALITATE ȘI SIGURANȚĂ
Atunci când companiile din întreaga lume se conformează acelorași standarde, tehnicile de manage-
ment, procesele de afaceri și controalele de producție, calitatea, produsele și serviciile devin standar-
dizate. Cunoașterea standardelor și aplicarea acestora în mod corect este esențială pentru succesul 
afacerii, iar beneficiile aplicării standardelor sunt multiple. Printre acestea se numără: îmbunătățirea 
performanței, calității și fiabilității produselor sau serviciilor oferite, sănătatea și siguranța mediului de 
lucru pentru angajați, accesul pe piața din întreaga lume, reducerea costurilor, respectarea legislației 
în vigoare. 

MCCM-Medical Cosmetics nu e doar o companie cosmetică. Ea reprezintă viitorul cosmeticii medicale. 
Pasiune pentru îngrijirea pielii încă din anul 2006.
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Acidul hialuronic ajută la tratarea ridurilor și a liniilor de ex-
presie cu rezultate imediate, restabilind și menținând hidra-
tarea pielii. Oferă o elasticitate mai mare și exercită un efect 
de reparare ce restructurează țesuturile deteriorate. Prin sti-
mularea funcției fibroblaste și a sintezei de colagen, acesta 
încetinește procesul natural de îmbătrânire. 

Vitamina C este un ingredient extraordinar 
care are proprietăți decolorante, intensi-
fică sinteza de colagen și neutralizează 
radicalii liberi. Împrospătează tenurile 
obosite, deteriorate datorită radiațiilor 
UV, uniformizează culoarea, reducând in-
tensitatea petelor de pigmenți. Are efect  
antiaging, reduce adâncimea ridurilor și 
previne formarea altora. 

Fiolă 
Acid 
Hialuronic

Fiolă 
Vitamina C

1% - 5 ml: MCCM-022

2% - 5 ml: MCCM-023

3,5% - 5 ml: MCCM-001

5 ml: MCCM-013

Ingrediente active: 
hialuronat de sodiu de concentrație 
1%, 2%, 3,5%. 
Funcții principale: 
reduce pierderea de apă tran-
sepidermică, umple spațiile in-
terfibrilare de colagen și elastină, 
revitalizează, are proprietăți an-
tiîmbătrânire. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de piele, riduri mici. 
Efecte: 
piele revitalizată, îmbunătățirea 
integrității și al aspectului pielii. 
Folosire: 
aplicați produsul în zona care ur-
mează să fie tratată printr-un ma-
saj circular sau adăugați-l într-o 
cremă/mască. Produsul se poate 
adăuga într-un gel destinat a fi uti-
lizat în mezoterapia transdermică 
sau în alt tip de tratament cu elec-
troterapie.

Ingrediente active: 
acid ascorbic. 
Funcții principale: 
fotoprotecție, antioxidant, activa-
tor de colagen. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de piele. 
Efecte: 
reduce efectele fotoîmbătrânirii, 
îmbunătățește aspectul ridurilor, 
fortifică pielea. 
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Ingredientul activ al Argirelinei este o 
hexapeptidă puternică care creează un 
efect de botox natural asupra pielii prin 
blocarea semnalelor de la nerv către muș-
chi, prevenind eliberarea neurotransmiță-
torilor. Este o soluție eficientă împotriva 
îmbătrânirii prin prevenirea și reducerea 
liniilor de expresie.

DMAE, de asemenea cunoscut sub numele 
de Dimetil MEA, derivă din vitamina B și co-
lină. Oferă îmbunătățiri în ceea ce privește 
fermitatea, creând un efect tensor puternic 
al feței și gâtului. Studiile recente arată că 
DMAE fortifică pielea, mărind colagenul tip 
I și tip III. Ajută la fortificarea pielii, împie-
dică apariția pielii flasce, îmbunătățește 
elasticitatea, combate ridurile mici și ajută 
la strălucirea pielii.

Metilsilanol Manuronatul este un derivat 
organic al algelor marine care hidratează 
epiderma, astfel tensionând și tonificând 
pielea. Este eficient în tratamentul celu-
litei, flacidității și a pielii deteriorate. Este 
un ingredient activ excelent de regenerare 
și hidratare, cu proprietăți antioxidante și 
detoxifiante.

Vitamina A stimulează sinteza colagenului, 
previne îmbătrânirea prematură, îmbu-
nătățește elasticitatea pielii și hidratează. 
Datorită structurii sale moleculare mici, 
ingredientele active pătrund și în straturile 
mai adânci ale pielii, reparând țesuturile 
afectate, deteriorate. Este recomandată 
pentru toate tipurile de piele, în special 
pentru pielea seboreică și acneică. 

Fiolă
Argirelină

Fiolă
DMAE

Fiolă 
Siliciu Organic

Fiolă
Vitamina A

2 ml: MCCM-020

5 ml: MCCM-012

5 ml: MCCM-006

2 ml: MCCM-011

Ingrediente active: 
acetil hexapeptidă-3, leufasil.
Funcții principale: 
inhibarea contracției musculare.
Recomandat pentru: 
tratamentul ridurilor, „codul de 
bare” de pe buza superioară.
Efecte: 
antiîmbătrânire, similare botoxu-
lui, adică reducerea și prevenirea 
liniilor de expresie.

Ingrediente active: 
tratat de dimetilaminoetanol de 
concentrație 3%. 
Funcții principale: 
antioxidant, activator de colagen. 
Recomandat pentru: 
flaciditate, piele îmbătrânită, riduri 
de expresie. 
Efecte: 
fermizarea țesuturilor non muscu-
lare, reducerea liniilor de expresie, 
piele strălucitoare și revitalizată. 

Ingrediente active: 
metilsilanol manuronat.
Funcții principale: 
antioxidant, lipolitic, regenerator, 
normalizarea metabolismului ce-
lular,
Recomandat pentru: 
toate tipurile de piele,
Efecte: 
regenerarea țesuturilor, reducerea 
celulitei și a flacidității, îmbunătăți-
rea aspectului ridurilor. 

Ingrediente active: 
retinil palmitat. 
Funcții principale: 
regenerarea pielii, activator de co-
lagen, hidratant. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de piele, beneficii 
mari pentru pielea seboreică și 
acneică. 
Efecte: 
piele fermă și netedă, protecție îm-
potriva radicalilor liberi, încetinirea 
procesului de îmbătrânire al pielii.

MAGAZIN ONLINE:
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Proprietățile sale active, ce conferă fer-
mitate, au un efect de întindere imediată, 
eliminând orice semn de oboseală. Este 
utilizat în tratamente antiîmbătrânire pen-
tru a preveni flaciditatea facială, oferind lu-
minozitate și elasticitate pielii. Hidratează 
în profunzime, cu efecte excelente aplicate 
înainte de un eveniment special. 

Colagenul Piruvat are proprietăți regene-
rante și cicatrizante, îmbunătățind elasti-
citatea și hidratarea straturilor profunde 
și superficiale ale pielii. Recomandat în 
special pentru tratamentul pielii flasce, a 
vergeturilor și împotriva fotoîmbătrânirii. 

Pantenolul este derivat din vitamina B5, o 
moleculă chirală care ajută la gestionarea 
rezultatelor negative cauzate de stresul 
oxidativ, cum ar fi roșeața, liniile fine și ru-
gozitatea pielii. Structura moleculară per-
mite captarea umidității din atmosferă și 
legarea moleculelor de apă. Promovează 
vindecarea țesuturilor și este recomanda-
tă în tratamentul pielii uscate, sensibile și 
a căderii părului. 

Extras din frunzele sau rădăcinile Hydro-
cotyl Asiatica, Centella Asiatica stimulează 
producerea de colagen, conferind țesutului 
capacitatea de a-și recâștiga elasticitatea. 
Stimulează microcirculația și procesele de 
regenerarea a pielii. Protejează fibrele de 
elastină și colagen împotriva degradării și 
menține hidraterea pielii. 

Fiolă hidratantă 
Antiaging Flash

Fiolă 
Colagen Piruvat

Fiolă 
Dexpanthenol

Fiolă
Iarbă de Tigru

2 ml: MCCM-092

2 ml: MCCM-015

5 ml: MCCM-007

5 ml: MCCM-019

Ingrediente active: 
acid ascorbic, palmitat de ascor-
bil, elastină hidrolizată, colagen 
solubil, gluten de grâu hidrolizat, 
extract de frunze de mimosa te-
nuiflora. 
Funcții principale: 
hidratant, antioxidant. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de piele, mari bene-
ficii pentru pielea matură, masaj 
facial. 
Efecte: 
lifting, piele hidratată și luminoasă. 

Ingrediente active: 
acid piruvic. 
Funcții principale: 
antiîmbătrânire, activator de cola-
gen și elastină, consolidarea vase-
lor capilare. 
Recomandat pentru: 
flaciditate, vergeturi, fotoîmbătrâ-
nire. 
Efecte: 
hidratarea și îmbunătățirea elas-
ticității pielii, diminuarea ridurilor, 
uniformizarea aspectului pielii. 

Ingrediente active: 
pantenol.  
Funcții principale: 
antiinflamator, umectant, antioxi-
dant. 
Recomandat pentru: 
piele uscată și sensibilă, piele de-
teriorată, alopecie. 
Efecte: 
piele netedă și revigorată, păr stră-
lucitor și sănătos.

Ingrediente active: 
extract de centella asiatica. 
Funcții principale: 
creșterea producției de colagen 
de tip I și tip III, îmbunătățirea 
hidratării pielii, antiinflamator, 
antioxidant, lipolitic, previne și 
tratează fibroza. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de piele, precum 
împotriva vergeturilor și celulitei. 
Efecte: 
reducerea inflamației țesutului 
adipos, reepitelizare, piele netedă.

MAGAZIN ONLINE:
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Biotina este o coenzimă cunoscută sub nu-
mele de vitamina B7, care acționează ca un 
astringent natural al pielii și al scalpului. 
Se recomandă în special pentru ten gras, 
mixt sau sensibil, dar și pentru acnee și 
păr gras. Ajută la producerea de celule noi 
și la echilibrarea funcției sebacee, rezul-
tând o piele sănătoasă. Biotina Hidrixină 
este foarte eficientă în combaterea căderii 
părului și în regenerarea acestuia. 

Cofeina ajută la reducerea celulitei și a 
grăsimilor localizate prin stimularea și 
creșterea mobilizării acizilor grași liberi în 
fluxul sangvin. Proprietățile sale lipolitice 
și puterea de absorbție mare conferă re-
zultate mai bune în programele de scădere 
în greutate. Îmbunătățește fluxul sangvin 
și stimulează revenirea spontană a circu-
lației. 

Zincul este un element esențial pentru a 
echilibra funcția naturală a pielii și pentru 
a menține un aspect tânăr. Ajută la echili-
brarea producției de sebum, reducând ex-
cesul de ulei în piele, astfel tratând acneea. 
Este un antioxidant puternic, având propri-
etăți de vindecare a pielii. 

Glutationul acționează ca un antioxidant 
puternic în corpul nostru, prevenind da-
unele cauzate de radicalii liberi, totodată, 
stimulând sistemul imunitar. Este o com-
ponentă esențială a tratamentelor împotri-
va melasmei datorită capacității sale de a 
inhiba sinteza melaninei. 

Fiolă 
Biotină

Fiolă 
Cofeină

Fiolă 
Oligoelemente

Fiolă 
Glutation

2 ml: MCCM-016

1 ml: MCCM-005

5 ml: MCCM-014

5 ml: MCCM-029

Ingrediente active: 
oligoelemente - cu rol de cataliza-
tor biologic. 
Funcții principale: 
hrănește pielea, antiinflamatoare, 
regulator de sebum, vindecă și 
repară pielea deteriorată, antioxi-
dant. 
Recomandat pentru: 
ten gras, acneic, tratamentul acneii 
inflamatoare. 
Efecte: 
reducerea excesului de ulei în pie-
le, reducerea acneei inflamatoarie, 
piele regenerată și reînnoită.

Ingrediente active: 
glutation. 
Funcții principale: 
antioxidant, inhibă sinteza mela-
ninei
Recomandat pentru: 
hiperpigmentare, fotoîmbătrânire, 
pete și puncte negre. 
Efecte: 
piele regenerată și reînnoită, ilumi-
narea pielii. 

Ingrediente active: 
Vitamina B7. 
Funcții principale: 
inhibă activitatea enzimei 5-alfa 
reductază, stimulează repararea 
celulară, astringent. 
Recomandat pentru: 
ten seboreic/mixt, păr gras, trata-
mente împotriva căderii părului. 
Efecte: 
piele sănătoasă, reducerea căderii 
părului și al excesului de sebum 
din piele. 

Ingrediente active: 
cofeină de concentrație 10%. 
Funcții principale: 
stimulează metabolizarea celulară 
a grăsimilor,promovează hidroliza 
trigliceridelor, inhibă fosfodieste-
raza nucleotidică ciclică, activator 
al fluxului sangvin. 
Recomandat pentru: 
celulită, grăsimi localizate, trata-
mente de drenaj împotriva căderii 
părului. 
Efecte: 
reducerea retenției lichidelor, re-
ducerea grăsimii și a celulitei lo-
calizate.
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Ginkgo Biloba este compus din elemente 
fenolice și flavonoizi. Are proprietăți care 
îmbunătățesc fluxul sangvin și consumul 
de oxigen în țesuturi. Acționează ca un an-
tioxidant natural și este foarte eficient în 
ameliorarea cercurilor negre de sub ochi. 
Este recomandat pentru tratamente an-
tiîmbătrânire și împotriva căderii părului. 

Îmbogățită cu vitamina E și F, fiola cu acid 
glicolic facilitează îndepărtarea celulelor 
moarte, reînnoind pielea și oferind un ușor 
aspect luminos. Utilizarea regulată a aces-
tei combinații de ingrediente protejează 
pielea împotriva factorilor nocivi din me-
diul exterior, reducând în mod semnificativ 
liniile de expresie de pe față, stimulând tot-
odată elasticitatea și hidratarea pielii. 

L-Carnitina este un aminoacid care este 
produs în mod natural în organism. Utili-
zarea sa în cosmetică reprezintă un ajutor 
valoros în reducerea celulitei și controlul 
greutății. Intensifică procesul de transfor-
mare al grăsimii în energie și crește tole-
ranța la efort fizic. 

Salicylic Removing combină beneficiile 
acidului salicilic, un acid beta-hidroxi che-
ratolitic (BHA), cu beneficiile acidului aze-
laic, un acid dicarboxilic (DCA). Fuziunea 
acestor doua ingrediente va reînnoi pielea 
și o va pregăti pentru aplicarea oricărui tip 
de produs cosmetic. Îmbunătățește aspec-
tul pielii, revitalizând-o și oferindu-i stră-
lucire. 

Fiolă
Ginkgo Biloba

Fiolă Acid Glicolic 
10% și complex de 
vitamine E și F

Fiolă 
L-carnitină

Fiolă 
Salicylic Removing

2 ml: MCCM-052

2 ml: MCCM-053

5 ml: MCCM-003

5 ml: MCCM-093

Ingrediente active: 
extract de frunze de Ginkgo Biloba 
de concentrație 4%. 
Funcții principale: 
stimulează circulația periferică, 
are proprietăți antioxidante, stimu-
lează regenerarea celulelor. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de ten, tratamente 
împotriva căderii părului, trata-
mente pentru atenuarea cercurilor 
negre de sub ochi. 
Efecte: 
îmbunătățirea circulației sângelui 
și al aspectului general al pielii. 

Ingrediente active: 
acid glicolic de concentrație 10%, 
acetat de tocoferil, gliceril linoleat. 
Funcții principale: 
reînnoirea celulelor, proprietăți an-
tioxidante, întărirea barierei pro-
tectoare a pielii. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de ten, poate fi aplicat 
ca soluție de tratare prealabilă. 
Efecte: 
exfoliere delicată, piele străluci-
toare, suplă și netedă.

Ingrediente active: 
L-Carnitină. 
Funcții principale: 
arderea grăsimii, îmbunătățirea 
metabolismului lipidic. 
Recomandat pentru: 
celulită, pierdere în greutate, pro-
grame detox. 
Efecte: 
reducerea grăsimii localizate, toni-
fierea mușchilor. 

Ingrediente active: 
acid salicilic, acid azelaic, uree 
alantoină. 
Funcții principale: 
exfoliant, antiinflamator, antioxi-
dant, antiseptic, regulator de se-
bum, reducerea producției de che-
ratină. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de piele, aplicați ca 
soluție pre-tratament.
Efecte: 
calmează și reînnoiește pielea, 
piele sănătoasă și strălucitoare.
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Antiseboreea este un concentrat biologic 
cu efect de purificare cutanată care îm-
piedică obstrucția foliculară și reglează 
secreția de sebum. Combinația de ingre-
diente naturale, cum ar fi biotina, urzica, 
brusturele, salvia și mușețelul, restabilesc 
echilibrul filmului hidrolipidic, eliminând 
excesul de ulei, în același timp hrănind 
pielea cu tendință spre acnee. 

ADN-ul este un ingredient biologic activ 
cu proprietăți de regenerare ridicate, care 
promovează restructurarea țesutului epi-
dermic. Îmbunătățește luminozitatea și 
elasticitatea pielii, contribuind la un aspect 
mai tânăr. Este recomandat ca suport în 
tratamentele contra fotoîmbătrânirii, pielii 
deshidratate, ridurilor și vergeturilor. 

Fosfatidilcolina este o formă lichidă de le-
citină, care este o enzimă produsă natural 
în corpul nostru. Se recomandă drept aju-
tor în tratamentele de scădere în greutate, 
ajutând la reducerea și eliminarea grăsimii 
localizate, la remodelarea conturului cor-
pului. Acest fosfolipid, prezent în mem-
branele celulare, acționează ca o soluție 
lipolitică, dizolvând și eliminând adipocite-
le. Este o terapie foarte eficientă pentru a 
reduce zonele mai mici de grăsime la paci-
enții cu greutate ideală. 

Musk Rose Oil (ulei de trandafir moscat) 
are o concentrație ridicată de acizi grași 
polinesaturați, esențiali pentru regenera-
rea țesutului pielii. Are proprietăți puternic 
hidratante și este indicat mai ales pentru 
prevenirea și corectarea îmbătrânirii pielii. 
Ajută la reducerea cicatricilor și a verge-
turilor recente, îmbunătățind semnificativ 
aspectul pielii. 

Fiolă 
Antiseboree

Fiolă 
DNA-DNS

Fiolă 
Fosfatidilcolină

Fiolă regenerantă 
cu ulei de trandafir

5 ml: MCCM-054

5 ml: MCCM-018

5 ml: MCCM-002

1 ml: MCCM-094

Ingrediente active: 
biotină, extract de urzică, extract 
de fructe branca ursului, extract 
de salvie, extract de mușețel, pan-
tenol. 
Funcții principale: 
regulator de sebum, proprietăți 
astringente, antiinflamatoare, an-
tiseptică, antibacterială. 
Recomandat pentru: 
ten gras sau mixt. 
Efecte: 
purifică tenul.

Ingrediente active: 
ADN de sodiu. 
Funcții principale: 
neutralizarea radicalilor liberi, re-
generarea celulelor, restructura-
rea țesutului conjunctiv. 
Recomandat pentru: 
piele deteriorată și uscată, imper-
fecțiuni ale pielii. 
Efecte: 
antiîmbătrânire, piele strălucitoare 
și fermă, reducerea ridurilor și a 
imperfecțiunilor pielii, piele reîn-
noită. 

Ingrediente active: 
lecitină. 
Funcții principale: 
acțiune lipolitică. 
Recomandat pentru: 
programe de pierdere în greutate și 
remodelare corporală, eliminarea 
depozitelor de grăsimi localizate.  
Efecte: 
reducerea grăsimii localizate, re-
ducerea celulitei, estomparea as-
pectului vergeturilor. 

Ingrediente active: 
ulei de trandafir moscat. 
Funcții principale: 
prevenirea și corectarea îmbătrâ-
nirii pielii odată cu trecerea anilor, 
înalte proprietăți de vindecare și 
regenerare, hidratantă. 
Recomandat pentru: 
piele normală/uscată, piele dete-
riorată, vergeturi, cicatrici și riduri, 
masaj facial. 
Efecte: 
aspect tânăr, sănătos și strălucitor, 
reducerea imperfecțiunilor pielii. 
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Anghinarea a fost folosită în medicina tra-
dițională timp de secole. Are proprietăți de 
detoxifiere și diuretice și acționează împo-
triva stresului oxidativ indus de mediato-
rii inflamatori. Este utilizat pe scară largă 
pentru a trata celulita și grăsimile locali-
zate. În plus, anghinarea ajută la stimula-
rea circulației limfatice, reducând retenția 
lichidelor. 

Fiola Laureth este indicată pentru toate 
tipurile de piele, formând o barieră care 
împiedică pierderea apei prin stratul cor-
nos, promovând hidratarea stratului lipi-
dic și al epidermei. Este excelentă pentru 
tratamentul venelor păianjen, cuperoză și 
rozacee. 

Cocktailul de albire combină Glutationul, 
Vitamina C și Acidul Piruvic, un amestec 
antioxidant, conceput pentru a conferi o 
piele mai uniformă, strălucitoare și netedă. 
Ideal pentru tratamente de depigmentare, 
cu proprietăți de albire care ajută la redu-
cerea petelor de origine melanică. 

Cearcănele și edemele de sub ochi pot 
lăsa impresia unui ten obosit, îmbă-
trânit înainte de vreme. Ingredientele 
active din cocktail îmbunătățesc fer-
mitatea, sporesc capacitatea de men-
ținere al umiditatii și reduc ridurile în 
zona sensibilă din jurul ochilor. Este o 
opțiune perfectă pentru a îmbunătăți 
rezultatul mezoterapiei cu inducție de 
colagen.

Fiolă 
cu extract de 
Anghinare

Fiolă 
Anticuperoză 
Laureth

Fiolă de Albire, 
Depigmentare

Fiola cocktail 
Out Contour

5 ml: MCCM-004

2 ml: MCCM-102

5 ml: MCCM-017

10 ml: MCCM-027

Ingrediente active: 
extract de anghinare. 
Funcții principale: 
detoxifiere, îmbunătățirea metabo-
lismului lipidic, limfoactivator. 
Recomandat pentru: 
celulită, grăsimi localizate, pierde-
re în greutate. 
Efecte: 
reducerea grăsimii localizate, re-
ducerea retenției lichidului.

Ingrediente active: 
Laureth-9. 
Funcții principale: 
agent sclerozant, antioxidant, hi-
dratarea mantauei lipidice și al 
epidermei. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de piele, cuperoză, 
rozacee. 
Efecte: 
neutralizează radicalii liberi, prote-
jează pielea.

Ingrediente active: 
glutation, acid ascorbic, acid piruvic. 
Funcții principale: 
inhibă sinteza melaninei, neutra-
lizează radicalii liberi, stimulează 
inducerea colagenului. 
Recomandat pentru: 
hiperpigmentare, fotoîmbătrânire. 
Efecte: 
decolorarea petelor de pigment, 
uniformizarea culorii pielii, piele 
netedă și revigorată.

Ingrediente active: 
acetil hexapeptidă 8, tartrat de di-
metilaminoetanol, tocoferol, piru-
vat de sodiu, pantenol
Recomandat pentru: 
tratarea zonei sensibile din jurul 
ochilor
Efecte: 
reducerea aspectului cearcănelor 
colorate și a edemelor de pe ple-
oapa inferioară, accentuarea con-
turul ochiului
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Zincul este un element esențial pentru 
a echilibra funcția naturală a pielii și 
pentru a menține un aspect tânăr. Ajută 
la echilibrarea producției de sebum, re-
ducând excesul de ulei din piele, astfel 
tratând acneea. Este un antioxidant pu-
ternic, având proprietăți de vindecare a 
pielii. 

Fiolă pentru 
remodelare corporală 
și bărbie dublă cu 
Deoxicolat de sodiu
10 ml: MCCM-130

Fiola Lipolizantă utilizează biotehnolo-
gia a trei enzime ce pot oferi modificări 
incredibile, distrugând moleculele de 
grăsimi mult mai repede. Tratamentul 
constă în aplicarea cocktailului pe zona 
care umează a fi tratată cu un număr re-
gulat de ședințe, în funcție de evaluarea 
profesională, cu scopul de a obține re-
zultate excelente și de durată. Fiola coc-
ktail ajută la reducerea unor patologii 
specifice ca celulita, grăsimi localizate. 

Fiolă Fermizantă 
pentru remodelare 
corporală CLH
10 ml: MCCM-129

Proteoglicanul previne apariția liniilor de 
expresie și ajută la eliminarea ridurilor 
mici. Combinația dintre Proteoglican și ule-
iul de ricin va stimula sinteza de colagen, 
crește elasticitatea și hidratarea țesutului 
conjunctiv. Recomandat tuturor tipurilor 
de ten, chiar și a  celor sensibile, predis-
puse la iritații. 

Fiolă hidratantă 
Proteoglican
2 ml: MCCM-139 Ingrediente active: 

proteoglican, ulei de ricin. 
Funcții principale: 
hidratare, regenerare, stimularea 
producției de colagen. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de piele, masaj facial. 
Efecte: 
piele profund hidratată, reducerea 
liniilor de expresie. 

Vitamina C este un ingredient extra-
ordinar, care are proprietăți decolo-
rante, intensifică sinteza de colagen și 
neutralizează radicalii liberi. Împros-
pătează tenurile obosite, deteriorate 
datorită radiațiilor UV, uniformizează 
culoarea, reducând intensitatea petelor 
de pigmenți. Are efect antiaging, reduce 
adâncimea ridurilor și previne forma-
rea altora. 

Fiolă 
Vitamina C - Vial
10 ml: MCCM-141

Ingrediente active: 
acid ascorbic. 
Funcții principale: 
fotoprotecție, antioxidant, activator 
de colagen.
Recomandat pentru: 
toate tipurile de piele. 
Efecte: 
reduce efectele fotoîmbătrânirii, 
îmbunătățește aspectul ridurilor, 
fortifică pielea. 

Ingrediente active: 
oligoelemente - cu rol de cataliza-
tor biologic. 
Funcții principale: 
hrănește pielea, antiinflamator, re-
gulator de sebum, vindecă și repa-
ră pielea deteriorată, antioxidant. 
Recomandat pentru: 
ten gras, acneic, tratamentul  
acneei inflamatoare. 
Efecte: 
reducerea excesului de ulei în pie-
le, reducerea acneei inflamatorii, 
piele regenerată și reînnoită.

Ingrediente active: 
manitol, clorură de calciu, hialuro-
nat de sodiu, enzimă colagenază G, 
ciclodextrin, enzimă hialuronidază, 
enzimă lipază. 
Recomandat pentru: 
flaciditate, fibroză, pleoape căzute, 
celulită, vergeturi, reafirmarea fe-
selor, urme de acnee, grăsimi loca-
lizate pe față și corp. 
Efecte: 
redobândirea elasticității pielii, ne-
tezirea suprafeței tratate prin eli-
minarea grăsimilor, uniformizarea 
tenului prin eliminarea cicatricilor 
post acneice.
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Fiolă regenerantă 
B-Complex
5 ml: MCCM-144

Fiind un complex vitaminic format din vita-
mine ca B1, B3, B6, B9 si B12, ajută la rege-
nerarea pielii, creând celule noi, reducând 
semnele îmbătrânirii și eliminând petele. 
Ajută la îmbunătățirea condiției pielii în caz 
de melasmă sau psoriazis. 

Ingrediente active: 
tiamină, niacinamidă, piridoxină, acid 
folic, ciancobalamină, peptide 33. 
Funcții principale: 
repararea pielii, energizarea pielii, 
antioxidant. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de piele, piele lezată, 
completarea tratamentelor estetice. 
Efecte: 
piele tânără și reînnoită.

Fiolă hidratantă și 
calmantă Melilotus
2 ml: MCCM-145

Melilotusul este un extract din plante care 
ajută la intensificarea microcirculației la 
nivelul țesuturilor pielii, îmbunătățind me-
tabolismul celular. Are proprietăți de fer-
mizare a pielii și este recomandat pentru 
tratamentul celulitei, acționând ca un tonic 
natural pentru sistemul venos. 

Ingrediente active: 
extract de melilotus (sulfina galbenă).
Funcții principale: 
antiinflamator, activator de limfă, 
activează circulația venoasă, an-
tibacterial, astringent, antioxidant. 
Recomandat pentru: 
celulită, retenție de apă. 
Efecte: 
îmbunătățește circulația, previne 
pierderea de colagen.

Fiolă antiaging 
Chondroitină 
MesoPlus
2 ml: MCCM-146

Ajută la procesele de reparare datorită 
acțiunii asupra organizării colagenului fi-
brilar. Este indicat în mod deosebit pentru 
tratamentul flacidității faciale și corporale, 
precum și în cazul îmbătrânirii pielii. Ingre-
dientele sale au capacitatea de a hidrata, 
vindeca și calma pielea. 

Ingrediente active: 
ulei de ricin, sulfat de condroitină 
de sodiu. 
Funcții principale: 
acționează asupra organizării țe-
sutului fibrilar conectiv, îmbunătă-
țește calitatea fibrelor de colagen, 
antiinflamator, hidratare. 
Recomandat pentru: 
tratamente antiaging, piele flască. 
Efecte: 
hidratează pielea, previne apariția 
ridurilor de expresie. 

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, capaci-
tatea de reînnoire a pielii scade. Pielea își 
pierde elasticitatea și ridurile devin mai 
evidente. Datorită componentelor sale ac-
tive bazate pe vitamina A, E și C, fiolele AEC 
previn flaciditatea și îmbătrânirea pielii 
odată cu trecerea anilor, promovând îmbu-
nătățirea pielii îmbătrânite în mod natural. 

Fiolă 
Multivitamine AEC
5 ml: MCCM-091

Ingrediente active: 
retinol, tocoferol, acid ascorbic. 
Funcții principale: 
inducerea sintezei dermice a 
elastinei și a formării fibrelor de 
elastină, îmbunătățirea funcției de 
barieră a pielii, antioxidant puter-
nic, ajută la creșterea și repararea 
țesuturilor. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de piele, fotoîmbătrâ-
nire, piele deteriorată. 
Efecte: 
contracarează semnele de fotoîm-
bătrânire a pielii, piele cu aspect 
tânăr.
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BTX DMAE a fost formulat cu ajutorul 
celor mai inovatoare tehnici de labo-
rator. Formula unică susține recon-
structia fibrelor de colagen, crescând 
densitatea si tensiunea acesteia. Mai 
mult, componentele sale bogate, cum 
ar fi argirelina, DMAE și ceaiul verde, 
vor contribui la tratamentul ridurilor 
mimicii si a semnelor de îmbătrânire. 
Soluție eficientă pentru liftingul pielii și 
o alternativă sigură la utilizarea toxinei 
botulinice. 

Fiolă cocktail Antirid - 
BTX DMAE
10 ml: MCCM-165

Ingrediente active: 
argirelină, DMAE, acid glicolic, ceai 
verde, extract de hibiscus esculentus 
(bamă). 
Funcții principale: 
creșterea densității pielii, netezirea 
pielii. 
Recomandat pentru: 
piele deteriorată cu flaciditate, ri-
duri medii/profunde. 
Efecte: 
lifting, fermizare 

PDRN, adică Polideoxiribonucleotida 
este o substanță biocompatibilă extras 
din ADN-ul somonului. Îmbunătățește 
straturile interioare ale pielii prin rege-
nerare, reparare și restructurare, prin 
stimularea funcțiilor naturale și îmbu-
nătățirea elasticității, hidratării și tex-
turii pielii. PDRN stimulează vindecarea 
rănilor prin sporirea angiogenezei și a 
ratei de creștere a fibroblastelor fără 
reacții imune sau adverse. 

Fiolă cocktail 
Regenerator - PDRN + 
HYALURONIC ACID 2%
5 ml: MCCM-164

Ingrediente active: 
polideoxiribonucleotidă. 
Funcții principale: 
îmbunătățirea microcirculației, 
antiinflamator, tratarea ulcerelor, 
arsurilor, cicatricilor (incluzând 
cicatricile acneice) și orice for-
mă de vindecare de rană, în cazul 
procedurilor estetice combinat cu 
acid hialuronic, tratament împotri-
va alopeciei. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de imperfecțiuni ale 
pielii.
Efecte: 
regenerare, hidratare, reparare și 
restructurare a pielii.

Lipaza vine sub formă de pulbere și 
acționează ca un depolimerizant al 
glicozaminoglicanului. Are o activitate 
enzimatică înaltă și funcționează ca un 
agent difuzant pentru alte ingrediente. 
Acționează direct la eliminarea reten-
ției de apă și la reducerea adipocitelor. 

Fiolă Lipase cu efect 
depolimerizant și  
de reducere a 
adipocitelor 1500 UI
MCCM-154

Ingrediente active: 
lipază.
Funcții principale: 
eliminarea retenției de apă.
Recomandat pentru: 
arderea grăsimilor.
Efecte: 
reducerea adipocitelor.

Colagenaza ajută la ruperea țesuturilor 
fibroase prin dizolvarea colagenului. În-
depărtând aceste fibre, se dezintegrea-
ză celulele adipoase, ajutând la relaxa-
rea țesuturilor externe, astfel rezultând 
o piele mai fermă. 

Fiolă Collagenase 
Fermizantă 1500 UI
MCCM-155

Ingrediente active: 
colagenază.
Funcții principale: 
eliminarea retenției de apă.
Recomandat pentru: 
dezintegrarea celulară a adipoci-
telor.
Efecte: 
reducerea colagenului solidificat. 
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Combinația celor două substanțe într-o 
singură fiolă favorizează fermizarea și 
elastifierea pielii. Luptă împotriva flacidi-
tății, celulitei și îmbătrânirii pielii. Pielea 
devine mai fermă și își recapătă străluci-
rea naturală. Se poate aplica la fiecare 2-3 
săptămâni (aproximativ 5-10 ședințe) iar 
întreținerea se face printr-o singură sesi-
une la fiecare 1/2 luni. 

Ingrediente active: 
manuronat de metilsilanol, tartrat 
de dimetilaminoetanol. 
Funcții principale: 
îmbunătățirea elasticității, fermizare.
Recomandat pentru: 
antiaging, fermizare. 
Efecte: 
tonifiere, eliminarea celulitei, redu-
cerea flacidității. 

Fiolă  
Siliciu Organic + DMAE
5 ml: MCCM-166

Vitamina K joacă un rol esențial în tra-
tamentul pielii vascularizate. Are un 
impact puternic asupra procesului de 
coagulare a sângelui prin accelerarea 
acestuia și reducerea vaselor vizibil 
dilatate. În plus, crește rezistența pe-
reților vaselor și elasticitatea, scăzân-
du-le fragilitatea. De asemenea este 
un adjuvant de nădejde în tratamentul 
tenurilor mature, deoarece ajută la pre-
venirea îmbătrânirii. 

Fiolă Vitamina K2 
cu efect calmant și 
cicatrizant - 1500 UI
MCCM-149

Ingrediente active: 
vitamina K2.
Funcții principale: 
creșterea elasticității vaselor de 
sânge, reducerea edemelor, acce-
lerarea microcirculației, calmarea 
iritațiilor.
Recomandat pentru: 
ten cuperozic, ten matur. 
Efecte: 
atenuarea rozaceei, eritemelor și 
cearcănelor, calmant și cicatrizant, 
antiaging, conferă elasticitate și hi-
dratare profundă. 

Cocktailul antiîmbătrânire este bogat în 
ingrediente revitalizante folosite pentru 
întinerire, cum ar fi: acidul hialuronic, 
pantenolul, DMAE, siliciu organic și 
iarbă de tigru. Această combinație pre-
țioasă va reduce semnele înaintării în 
vârstă, lăsând pielea hidratată, hrănită, 
mai fină. 

Ingrediente active: 
pantenol, dimetilaminoetanol, si-
liciu organic, extract de iarbă de 
tigru, acid hialuronic. 
Funcții principale: 
întinerire, activator de colagen și 
elastină. 
Recomandat pentru: 
piele matură. 
Efecte: 
piele netedă și revitalizată.

Fiolă 
restructurantă 
Antiaging
10 ml: MCCM-008

Fiolă cocktail 
Reparatoare -  
Skin Repair
10 ml: MCCM-026

Fiola cocktail Reparatoare este special 
formulată ca o soluție de revitalizare și 
hidratare, fiind perfectă pentru pielea 
obosită și deteriorată. Ingredientele ei 
active asigură elasticitate, sunt efici-
ente împotriva ridurilor, flacidității și a 
ridurilor de expresie a feței. 

Ingrediente active: 
tartrat de dimetilaminoetanol, 
ADN, ciancobalamina, retinol, to-
coferol, sodiu hialuronat. 
Funcții principale: 
previne îmbătrânirea pielii, neutra-
lizează radicalii liberi, restabilește 
structura pielii. 
Recomandat pentru: 
piele matură și deteriorată, trata-
mente antirid. 
Efecte: 
reduce ridurile fine și de expresie, 
calmează pielea iritată și deterio-
rată, reînnoiește pielea, estompea-
ză aspectul celulitei și vergeturilor. 
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Cocktailul contra celulitei este o soluție 
eficientă pentru a reduce grăsimile și 
celulita localizată. Combinația bogată 
în L-carnitină, cofeină, siliciu organic și 
iarbă de tigru, are proprietăți lipolitice 
și anticelulitice, asigurând fermitatea 
pielii. Folosit în programele de pierde-
re în greutate, va facilita remodelarea 
corpului. 

Combinația dintre glutation, pantenol, 
biotină și siliciu organic oferă elemente 
nutritive care întăresc și hrănesc foli-
culul de păr și promovează creșterea 
părului nou. 

Ingredientele active ale cocktail-ului 
Melano Out, o combinație puternică 
și bogată în antioxidanți, sunt reco-
mandate în special pentru reducerea 
problemelor cutanate, cum ar fi hiper-
pigmentarea și petele datorate vârstei. 
Împiedică fotoîmbătrânirea, repară 
cicatricile cauzate de acnee și conferă 
pielii un aspect mai tineresc. 

Ingredientele active ale cocktailului Fat 
Burner, cum ar fi cofeina, siliciul orga-
nic, iarba de tigru și hialuronidaza, acți-
onează ca un tratament puternic pentru 
reducerea celulitei. Proprietățile sale li-
politice vor avea ca rezultat cel mai bun 
efect de slăbire. 

Fiolă 
Celulită

Fiolă Scalp - 
împotriva căderii 
părului

Fiolă cocktail 
Melano cu efect 
de albire

Fiolă cocktail  
Fat Burner

10 ml: MCCM-009

10 ml: MCCM-010

10 ml: MCCM-025

10 ml: MCCM-024

Ingrediente active: 
L-Carnitină, cofeină, metilsilanol 
manuronat, extract de iarbă de 
tigru. 
Funcții principale: 
lipolitic, limfoactivator, remodela-
tor, activator de colagen și elastină. 
Recomandat pentru: 
programe de remodelare corporală. 
Efecte: 
reducerea celulitei și a grăsimii lo-
calizate, piele netedă și fermă.

Ingrediente active: 
glutation, pantenol, biotină, metil-
silanol manuronat. 
Funcții principale: 
antioxidant, stimularea metabolis-
mului celular, promovarea reînnoi-
rii pielii și a părului, astringent. 
Recomandat pentru: 
tratamente pentru căderea părului. 
Efecte: 
aplicat pe scalp, consolidează foli-
culii capilari, promovează crește-
rea părului nou. 

Ingrediente active: 
acid tranexamic, nicotinamidă mo-
nonucleotidă, acetil, glucozamină, 
acid ascorbic. 
Funcții principale: 
antioxidant, inhibă sinteza mela-
ninei, fotoprotecție, activator de 
colagen. 
Recomandat pentru: 
melasmă (hiperpigmentare), pete 
și pistrui. 
Efecte: 
repararea imperfecțiunilor, unifor-
mizarea culorii tenului, piele reîn-
noită și reîntinerită. 

Ingrediente active: 
cofeină, metilsilanol manuronat, 
extract de Centella Asiatica (Iarbă 
de Tigru), hialuronidază. 
Funcții principale: 
acțiune lipolitică, limfoactivator, 
activator flux de sânge, antioxi-
dant, stimularea metabolismului 
celular. 
Recomandat pentru: 
grăsimi localizate, celulită, remo-
delare corporală, vergeturi. 
Efecte: 
reducerea volumului, a grăsimii și 
a celulitei localizate, reducerea re-
tenției lichidului.  
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Ingredientele active din Fiola Lipo - 
Fermizantă acționează ca un puternic 
tratament antiflaciditate, antivergeturi, 
stimulând activitatea fibroblastelor, 
care sunt direct răspunzători pentru 
sinteza colagenului și elastinei. Acți-
onează asupra radicalilor liberi, pre-
venind oxidarea celulară, întărind și 
fermizând pielea feței și a corpului.  

Cu o formulă puternică pe bază de oli-
gopeptide, fiola este recomandată pen-
tru prevenirea și estomparea liniilor 
de expresie și a ridurilor, restabilind în 
același timp textura și hidratarea pielii

Glutationul acționează ca un important 
antioxidant în corpul nostru, prevenind 
daunele cauzate de radicalii liberi și 
stimulând sistemul imunitar. Este o 
componentă esențială a melasmei și a 
tratamentelor de depigmentare dato-
rită capacității sale de a inhiba sinteza 
melaninei. 

Fiind capabil să atenueze contracția 
musculară și să reducă ridurile, fiola 
promovează efectele de relaxare mus-
culară, reducând aspectul modificărilor 
legate de înaintarea în vârstă în diferi-
tele straturi ale pielii. Peptidele acțio-
nează și protejează pielea normală și 
deteriorată ca o peliculă.

Fiolă Lipo – 
Fermizantă Fiolă cu efect 

antirid Peptone 
Growth Factor

Fiolă 
Glutation 1500 UI

Fiolă antirid 
Peptide Complex

10 ml: MCCM-104

10 ml: MCCM-183

5 g: MCCM-021 10 ml: MCCM-184

 
Ingrediente active: 
dimethylmea, pantenol,  acid piru-
vic, extract de iarbă de tigru, carni-
tină, metilsilanol manuronat, alan-
toină, laureth-3. 
Funcții principale: 
stimularea sintezei colagenului și 
elastinei, prevenirea oxidării celu-
lare, întărirea țesuturilor. 
Recomandat pentru: 
tratarea pielii flasce, estomparea 
vergeturilor. 
Efecte: 
întărește pielea feței și a corpului. 

Ingrediente active: 
acetil hexapeptidă 8 (argirelină), 
acetil-hexapeptidă-30, acid glico-
lic, apă
Funcții principale: 
reducerea ridurilor, estomparea 
petelor, îmbunătățirea fermității, 
scăderea adâncimii ridurilor.
Recomandat pentru: 
tratamentele antiaging a tuturor 
tipurilor de piele
Efecte: 
atenuarea contracțiilor musculare, 
reducerea ridurilor, antiaging

Ingrediente active: 
glutation. 
Funcții principale: 
inhibarea sintezei melaninei, neu-
tralizarea radicalilor liberi, îmbu-
nătățirea reînnoirii celulelor, deto-
xifiere. 
Recomandat pentru: 
melasmă (hiperpigmentare), fo-
toîmbătrânire, pete și puncte negre. 
Efecte: 
piele regenerată, reînnoită și ilu-
minată.

Ingrediente active: 
acetil hexapeptidă-8 (argirelină), 
acetil-hexapeptidă-30
Funcții principale:  
absorbția mai bună a produselor 
cosmetice, reducerea aspectului 
obosit al pielii, fermizare și elas-
tifiere.
Recomandat pentru: 
tratamentele antiaging a tuturor 
tipurilor de piele
Efecte: 
minimizarea ridurilor fine și piele 
cu aspect sănătos, strălucitor
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Fiola Fermizantă cu Acid Hialuronic - 
Cross-linked este un polimer reticulat 
derivat din acid hialuronic natural. Com-
pusul reticulat arată ca un gel elastic cu 
vâscozitate ridicată, capabil să creeze 
un film biologic invizibil pe suprafața cu-
tanată cu diverse efecte, precum hidra-
tare, hrănire, protecție de lungă durată. 
Produsul protejează pielea de poluanții 
externi (radiatii UV, fum, diverși poluanți). 

Fiolă Fermizantă 
cu Acid Hialuronic - 
Cross-linked
5 ml: MCCM-182

Cocktailul de albire combină glutation, 
vitamina C și acid piruvic, un amestec 
antioxidant, conceput pentru a conferi 
o piele mai uniformă, strălucitoare și 
netedă. Ideal pentru tratamentele de 
depigmentare, având proprietăți de al-
bire care ajută la reducerea petelor de 
origine melanică. 

Fiolă cocktail 
de Albire, 
Depigmentare
10 ml: MCCM-179

Acidul hialuronic pur și nereticulat este un element cheie 
pentru hidratarea eficientă a pielii și țesutului celular subcu-
tanat. Acidul hialuronic, de asemenea, joacă un rol important 
în facilitarea distribuției altor agenți activi pentru piele. Se 
poate aplica pe față și corp. 

Fiolă cu Acid 
Hialuronic 
1000 UI cu 
Soluție salină
5 g + 5 ml: MCCM-180

Acidul hialuronic pur și nereticulat este un element cheie 
pentru hidratarea eficientă a pielii și țesutului celular subcu-
tanat. Acidul hialuronic, de asemenea, joacă un rol important 
în facilitarea distribuției altor agenți activi pentru piele. Se 
poate aplica pe față și corp. 

Fiolă cu Acid 
Hialuronic 
2000 UI cu 
Soluție salină
5 g + 5 ml: MCCM-181

Ingrediente active: 
acid hialuronic.
Funcții principale: 
îmbunătățirea elasticității și nete-
zirii pielii, îmbunătățirea barierei 
de protecție. 
Recomandat pentru 
ten matur, ridat și deshidratat. 
Efecte: 
hidratare și hrănire de lungă du-
rata.

Ingrediente active: 
glutation, acid ascorbic, acid piruvic.
Funcții principale: 
inhibă sinteza melaninei, neutra-
lizează radicalii liberi, stimulează 
inducerea colagenului. 
Recomandat pentru: 
hiperpigmentare, fotoîmbătrânire. 
Efecte: 
decolorarea petelor de pigment, 
reducerea petelor melanice, uni-
formizarea culorii pielii, piele nete-
dă și revigorată.  

Ingrediente active:
acid hialuronic, soluție salină. 
Funcții principale: 
menținerea elasticității țesuturilor 
dermale și epidermale. 
Recomandat pentru: 
piele deteriorată, deshidratare, ri-
duri, flaciditate, daunele produse 
de razele ultraviolete B. 
Efecte: 
folosirea topică permite îmbună-
tățirea funcției biologice, ca cea de 
activitate antimicrobială, inhibarea 
angiogenezei și promovarea vin-
decării rănilor (repararea țesutu-
rilor pielii).

Ingrediente active: 
acid hialuronic, soluție salină. 
Funcții principale: 
menținerea elasticității țesuturilor 
dermale și epidermale. 
Recomandat pentru: 
piele deteriorată, deshidratare, ri-
duri, flaciditate, daunele produse 
de razele ultraviolete B. 
Efecte: 
folosirea topică permite îmbună-
tățirea funcției biologice, ca cea de 
activitate antimicrobială, inhibarea 
angiogenezei și promovarea vin-
decării rănilor (repararea țesutu-
rilor pielii).
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Emulsie anestezică înainte de cosme-
tologie și medicină estetică. Reduce 
conductivitatea terminațiilor nervoase, 
blocând astfel temporar semnalele de 
durere care circulă de-a lungul nervilor. 

Soluția pentru diluare este o combinaţie de 
apă cu clorură de sodiu. Este o soluție sa-
lină formată pentru diluarea altor produse. 

Cremă anestezică 
Mesoderma-Q-
Emulsion

Soluție 
pentru diluare

50 ml: MCCM-101

5 ml: MCCM-028

Ingrediente active: 
clorură de sodiu. 
Funcții principale: 
diluarea fiolelor. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de piele, folosit pentru 
a dilua geluri/ingrediente de pudră 
sau cocktail-uri.
Efecte: 
introducerea mai ușoară a sub-
stanțelor active în piele.  

Ingrediente active: 
3.5 % benzocaină, 2.5 % tetracaină, 
2.0 % lidocaină. Trebuie remarcat 
faptul că anestezia completă nu 
poate fi realizată, mai ales la pa-
cienții cu un prag de durere ridicat 
(fiecare individ este rezistent la 
durere în mod diferit). 
Folosire: 
întindeți într-un strat subțire pe 
pielea curată. Se lasă să acționeze 
aprox. 25-30 de minute înainte de 
procedura vizată. Se îndepărtează 
cu o dischetă demachiantă. Nu fo-
losiți pe mucoase și răni deschise.
Numai pentru uz profesional!
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Soluția de curățare lasă pielea curată 
în profunzime și complet pregătită pen-
tru tratamentul de peeling. Degresează 
pielea și deschide bariera de protecție 
a acesteia, permițând o mai ușoară pe-
netrare a substanțelor aplicate ulterior. 
Are un pH de 5,5-6,5. 

Soluția pre-tratament este un ames-
tec de pre-peeling puternic din alcool 
și acid salicilic, conceput pentru a ofe-
ri cea mai bună pregătire pentru piele 
înainte de un tratament intens de pee-
ling. Aplicarea scade pH-ul pielii, aceas-
ta fiind complet pregatită pentru trata-
mentul propriu-zis. 

Soluție de curățare, 
degresare

Soluție 
Pre Peeling

100 ml: MCCM-076

100 ml: MCCM-078

Ingrediente active: 
acetonă.
Funcții principale: 
curățarea suprafeței tratate.
Recomandat pentru: 
curățarea profundă a pielii înainte 
de tratamentele de peeling. 
Efecte: 
piele perfect curată.

Ingrediente active: 
alcool denaturat, acid salicilic. 
Funcții principale: 
pregătirea pielii înainte de un tra-
tament intens de peeling.
Recomandat pentru: 
curățarea profundă a pielii, înain-
tea tratamentelor de peeling.
Efecte: 
scăderea pH-ului pielii.

Lapte 
demachiant
200 ml: MCCM-055

500 ml: MCCM-056

Laptele demachiant elimină machiajul și impuritățile pielii, 
ducând la o senzație placută de bunăstare. Are proprietăți 
emoliente și cicatrizante și este potrivit pentru toate tipurile 
de piele. Este un produs care nu trebuie să lipsească din în-
grijirea zilnică a pielii. 

Ingrediente active: 
extract de mușețel, glicerină, alan-
toină. 
Funcții principale: 
proprietăți antiinflamatoare, anti-
septice și cicatrizante. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de piele, beneficii re-
marcabile pentru pielea normală, 
uscată și sensibilă. 
Efecte: 
piele curată și netedă. 

Loțiune tonică
200 ml: MCCM-057

500 ml: MCCM-058

Tonicul facial reechilibrează pH-ul pielii, restaurând pelicula 
hidrolipidică a acesteia. Oferă o senzație plăcută de prospeți-
me și netezire. Alegerea meticuloasă a ingredientelor aduce 
beneficii pentru toate tipurile de piele. 

Ingrediente active: 
extract de aloe vera, extract de 
trandafir, extract de mușețel, ex-
tract de portocală dulce, alantoină. 
Funcții principale: 
proprietăți antiinflamatoare și 
antibacteriene, reechilibrarea pH-
ului pielii, calmarea pielii iritate. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de piele, beneficii re-
marcabile pentru piele sensibilă și 
iritabilă.
Efecte: 
tonizarea tenului și reechilibrarea 
pH-ului pielii. 
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Loțiunea de curățare bifazică 2 în1 este o so-
luție concepută pentru curățarea și tonifierea 
pielii, îndepărtand impuritățile, fără a usca 
pielea. Permite curățarea profundă a pie-
lii chiar și în cazul unui machiaj rezistent la 
apă. Adecvat în special pentru piele normală/
uscată. 

Loțiunea de curățare bifazică 2 în1 este o so-
luție concepută pentru curățarea și tonifierea 
pielii, îndepărtând impuritățile fără a o usca. 
Permite curățarea profundă a pielii chiar și în 
cazul unui machiaj rezistent la apă. Adecvată 
în special pentru ten gras/mixt. 

Loțiune de curățare 
bifazică 2 în 1 - piele 
normală și uscată

Loțiune de curățare 
bifazică 2 în 1 - pentru 
ten gras, mixt

200 ml: MCCM-059

200 ml: MCCM-060

Meso Derma Q-Cleaner este o soluție de cu-
rățare cu proprietăți dezinfectante. Folosirea 
ei este recomandată în special înainte de tra-
tamente de mezoterapie. 

MesoDerma-Q-System 
Derma Cleaner
200 ml: MCCM-100

Ingrediente active: 
extract de morcov Beta-caroten, 
ulei din semințe de floarea-soarelui. 
Funcții principale: 
curățare profundă, tonifierea pielii. 
Recomandat pentru: 
piele normală și uscată.
Efecte: 
antioxidant, protecție împotriva ra-
diațiilor UV.

Ingrediente active: 
extract de castravete, pantenol, 
alantoină. 
Funcții principale: 
tonifierea pielii.
Recomandat pentru: 
ten gras și/sau mixt.
Efecte: 
antioxidant, protecție împotriva ra-
diațiilor UV.

Ingrediente active: 
digluconat de clorhexidină, clorură 
de benzalconiu. 
Funcții principale: 
proprietăți dezinfectante.
Recomandat pentru: 
tratamente de mezoterapie.
Efecte: 
curățarea zonei ce urmeză a fi tra-
tată.
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Crema AntiAging este o cremă nutriti-
vă și hidratantă care previne și reduce 
liniile de expresie și flaciditatea faci-
ală. Aplicată zilnic, asigură luminozi-
tate și elasticitate pielii, neutralizând 
semnele de îmbătrânire prematură. 

Crema Regenerantă promovează 
proliferarea celulelor prin stimularea 
procesului de refacere a pielii iritate 
sau deteriorate. Conține ingrediente 
active care asigură hidratarea și nu-
triția pielii, oferind un proces rapid și 
complet de regenerare. Datorită ga-
mei largi de acțiuni, se poate combi-
na cu toate cremele MCCM. 

Crema îmbogățită cu argirelină conține ingrediente active 
care produc un efect de botox asupra pielii. Este o cremă an-
tirid ce previne și reduce liniile de expresie. Hexapeptida și 
acidul hialuronic oferă efect de lifting. 

Crema hidratantă Hydraface oferă 
pielii elasticitate, fermitate și netezire. 
Adecvată pentru piele uscată, deshi-
dratată și devitalizată, ajută la resta-
bilirea nivelului optim de hidratare și 
luptă împotriva radicalilor liberi. Are 
un factor de protecție solară SPF 15. 

Cremă 
AntiAging

Cremă 
Regenerantă

Cremă Lifting 
Argireline + 
Hyaluron cu 
efect de Botox

Cremă Hidratantă 
Hydraface

50 ml: MCCM-061

50 ml: MCCM-062

30 ml: MCCM-065

50 ml: MCCM-068

Ingrediente active: 
avocado, proteoglicani, colagen, 
gluten de grâu hidrolizat. 
Funcții principale: 
hidratare, efect antiîmbătrânire, 
regenerare. 
Recomandat pentru: 
piele matură, prevenirea îmbătrâ-
nirii.
Efecte: 
întârzierea îmbătrânirii pielii, piele 
moale, hidratată, reîntinerită.

Ingrediente active: 
extract de aloe vera, ulei din sâm-
buri de caise, extract din frunze de 
mimosa tenuiflora, proteină hidro-
lizată de soia. 
Funcții principale: 
grad ridicat de regenerare, propri-
etăți antiinflamatoare și cicatri-
zante, hidratare. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de piele, piele dete-
riorată, după expunerea la soare, 
după peeling.
Efecte: 
piele netedă și regenerată. 

Ingrediente active: 
hexapeptidă acetilică-8 (argireli-
nă), acid hialuronic, sorbitol. 
Funcții principale: 
revitalizare și hidratare. 
Recomandat pentru: 
piele matură, îmbătrânită, ridată. 
Efecte: 
de botox prin combaterea îmbătrâ-
nirii premature și reducerea liniilor 
de expresie.

Ingrediente active: 
alantoină, extract din frunze de mi-
mosa tenuiflora, glicerină, serină, 
acetat de tocoferil, retinil palmitat. 
Funcții principale: 
proprietăți de hidratare, antioxi-
dant, antiinflamator. 
Recomandat pentru: 
piele normală spre uscată, devita-
lizată. 
Efecte: 
piele luminoasă și revitalizată, cal-
mare, prevenirea îmbătrânirii pielii. 
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Crema VLifiting promovează un efect puternic de lifting, 
îmbunătățește fermitatea și elasticitatea pielii, remodelând 
conturul feței. Crește nivelul de colagen, reducând aspectul 
ridurilor. 

Datorită componenților hidratanți și 
hrănitori, această cremă crește elasti-
citatea și fermitatea pielii, funcționând 
ca o barieră de protecție împotriva radi-
calilor liberi, prevenind astfel îmbătrâ-
nirea acesteia. 

Bazată pe ingrediente naturale, crema reduce vizibil dimen-
siunea porilor, îmbunătățind aspectul general al pielii. Fiind 
un aliat puternic în echilibrarea producției de sebum, este 
utilă pentru tenul gras și mixt cu tendință acneică. 

Special dezvoltată pentru piele sensibilă și atopică, crema 
are o acțiune calmantă, ameliorând reacția pielii iritate, asi-
gurând un efect de revitalizare. Peptidele conținute stimulea-
ză producția de colagen prin activarea unui factor esențial 
de creștere. 

Cremă
V-Lifting

Cremă hidratantă 
antiaging Smart

Cremă 
matifiantă anti-
imperfecțiuni  
și pori dilatați

Cremă 
Hidratantă 
pentru ten 
Atopic

30 ml: MCCM-064

50 ml: MCCM-136

30 ml: MCCM-066

30 ml: MCCM-067

Ingrediente active: 
extract de troscot, hialuronat de 
sodiu, sorbitol. 
Funcții principale: 
protejează fibrele dermului papilar 
și reticular, promovează reînnoirea 
celulelor pielii, crește nivelul de 
colagen, hidratează, revitalizează. 
Recomandat pentru: 
piele matură, flască.
Efecte: 
combaterea îmbătrânirii prema-
ture, lifting, asigură elasticitatea 
pielii.

Ingrediente active: 
glicerină, stearil dimeticonă, etil-
hexilglicerină. 
Funcții principale: 
hidratează, fortifică și întărește ba-
riera de protecție a pielii, factor de 
protecție împotriva radicalilor liberi, 
îmbunătățirea elasticității pielii. 
Recomandat pentru: 
piele matură și devitalizată. 
Efecte: 
antioxidant, lifting, antirid. 

Ingrediente active: 
extract de trifoi roșu, hialuronat de 
sodiu, sorbitol. 
Funcții principale: 
îmbunătățește diferențierea che-
ratinocitelor, inhibă activitatea 5 
alpha-reductazei. 
Recomandată pentru: 
ten gras/mixt, piele cu pori dilatați, 
piele cu tendință acneică. 
Efecte: 
reduce dimensiunea porilor, echili-
brează producția de sebum, îmbu-
nătățește suprafața pielii.

Ingrediente active: 
palmitoyl, tripeptide, hialuronat de 
sodiu, sorbitol. 
Funcții principale: 
reduce citochinele proinflamatorii, 
echilibrează procesul inflamației 
neurogene, combate îmbătrânirea 
intrinsecă și extrinsecă, hidratare 
și revitalizare. 
Recomandată pentru: 
piele atopică, iritabilă, sensibilă.
Efecte: 
reducerea eritemelor, crește den-
sitatea și elasticitatea, calmează 
instant pielea.
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Crema Purificatoare facilitează reînnoi-
rea celulelor, echilibrând luminozitatea 
și îmbunătățind textura pielii. Combi-
nația bogată de mirt, smirnă și acid 
glicolic o face o cremă potrivită pentru 
pielea seboreică, deoarece reglează 
producția de sebum și are proprietăți 
antibacteriene și antiseptice, ajutând la 
tratarea diferitelor grade de acnee. 

Cu extract de pomelo și mandarină, 
crema are efect de hidratare și hră-
nire în profunzime a pielii, calmând-o  
totodată. Componentele sale au propri-
etăți de vindecare și cheratolitice, favo-
rizând formarea de țesuturi sănătoase, 
conferind o strălucire durabilă. 

Combinația bogată de extracte de fructe,  
plancton și vitamine, permite cremei să 
ofere o acțiune de hidratare de lungă du-
rată. Ingredientele sale active asigură pro-
tecția pielii împotriva stresului generat de 
radiațiile UV și variațiile de temperatură. 
Aplicați mici cantități pe fața curată și ma-
sați ușor până la absorbția totală. Particu-
lele de platină vă vor face pielea hidratată 
și strălucitoare pe tot parcursul zilei. 

O combinație perfectă de peptide, ulei de 
măceșe și proteine de soia care promo-
vează vitalitatea pielii, reducând aspectul 
ridurilor și regenerând straturile interioa-
re ale epidermei. Ca sursă de vitamina C și 
acizi grași benefici, această cremă conferă 
pielii o strălucire aurie, hidratare și rege-
nerare maximă cu aspect sănătos. 

Cremă 
Purificatoare

Cremă Reînnoire de 
noapte Champagne 
cu Acid Hialuronic

Cremă Intens 
Hidratantă și 
Vitaminizantă  
Platinum

Cremă antirid cu 
Aur, Peptide și Acid 
Hialuronic

50 ml: MCCM-069

50 ml: MCCM-071

50 ml: MCCM-072

50 ml: MCCM-095

Ingrediente active: 
alantoină, acid glicolic, ulei din 
sâmburi de caise , extract de mirt, 
ulei de smirnă. 
Funcții principale: 
antibacterian, antiinflamator, anti-
septic. 
Recomandat pentru: 
piele grasă, acneică. 
Efecte: 
calmează pielea, elimină excesul 
de sebum din piele, reduce di-
mensiunea porilor, îmbunătățește 
aspectul cicatricilor cauzate de 
acnee.

Ingrediente active: 
extract de fructe Citrus Grandis 
(pomelo), extract de fructe Citrus 
Nobilis (mandarine), alantoină, 
acid hialuronic. 
Funcții principale: 
reînnoire celulară, antioxidant, re-
duce imperfecțiunile pielii, are pro-
prietăți de hidratare și elastifiere. 
Recomandat pentru: 
piele deteriorată. 
Efecte: 
piele reîntinerită, netedă, uniformă, 
hidratată și hrănită în profunzime,

Ingrediente active: 
extract de artemia, extract din 
fructe de Citrus Aurantium Ber-
gamia, extract din fructe de Citrus 
Aurantium Dulcis, acid lactic, vita-
mina C, retinil palmitat. 
Funcții principale: 
îmbunătățește sistemul imunitar 
propriu pielii, antioxidant, protecție 
celulară împotriva radiațiilor UVB. 
Recomandat pentru: 
piele devitalizată. 
Efecte: 
efect de strălucire argintie și lu-
minozitate, reducerea imperfecți-
unilor, piele hidratată, radiantă și 
mătăsoasă.

Ingrediente active: 
ulei de măceșe (Rosa Canina), pro-
teină hidrolizată de soia, acetyl 
hexapeptide-3, metilsilanol manu-
ronat, acid hialuronic. 
Funcții principale: 
proprietăți de hidratare și elastifie-
re, stimularea sintezei de colagen 
și elastină. 
Recomandat pentru 
piele matură, flască. 
Efecte: 
piele hrănită și netedă, efect de în-
tindere și luminozitate, strălucire 
aurie.
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XR Cellular Performance este un produs cosmetic inovator 
și reconstructiv pentru conturul ochilor. Printre ingredientele 
sale active se numără vitaminele C și E, bisabololul și ceara 
albă de albine. Are efect antirid și de lifting, deoarece hidra-
tează în profunzime, redând luminozitatea tenului. 

Datorită componenților activi, crema este 
un puternic regenerator care hidratează, 
hrănește și revitalizează pielea, conferind 
fermitate și elasticitate acesteia. Conține 
unt de shea, lipide și proteoglicani care 
acționează pentru reținerea apei în spațiile 
extracelulare. 

Este o cremă special concepută pentru a 
reduce imperfecțunile, ajută procesul de 
vindecare a acneei și a punctelor negre. 
Ajută la minimizarea iritațiilor, asigu-
rând o piele sănătoasă de-alungul zilei. 

Aloe Vera 100% pur este un gel hidratant, hrănitor și emoli-
ent, care ajută la regenerarea și vindecarea celulelor pielii. 
După aplicare, este imediat absorbit de derm. 

Cremă antirid 
XR Cellular 
Performance

Cremă hidratantă 
Proteohydra

Cremă împotriva 
coșurilor și acneei - 
RestoractiveGel 

Aloe Vera 100%

15 ml: MCCM-098

50 ml: MCCM-137

30 ml: MCCM-159

200 ml: MCCM-150

500 ml: MCCM-151

Funcții principale: 
proprietăți de regenerare a pielii, 
protejează împotriva îmbătrânirii, 
are proprietăți de legare a apei, 
menținând nivelul de hidratare al 
acesteia. 
Recomandat pentru: 
ten matur, normal sau uscat. 
Efecte: 
piele hidratată, revitalizată, fermă, 
elastifiată.

Ingrediente active: 
gluconat de zinc, caolină, bentoni-
tă, acid salicilic, camfor. 
Funcții principale: 
antiinflamator, purificator, proprie-
tăți de vindecare și calmare. 
Recomandat pentru: 
îmbunătățirea aspectului pielii în 
urma acneelor, acnee activă, her-
pes, reducerea coșurilor și infla-
mațiilor. 
Efecte: 
minimizarea imperfecțiunilor pielii.

Ingrediente active: 
ceară albă de albine, bisabolol, ace-
tat de tocoferil, palmitat de ascorbil. 
Funcții principale: 
antiaging, hidratant, antioxidant, 
antiinflamator. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de piele, pungi, cear-
căne și ridurile mimicii din jurul 
ochilor. 
Efecte: 
calmează și revitalizează pielea, 
reduce pungile și cearcănele ine-
stetice, precum și liniile de expre-
sie din jurul ochilor.

Ingrediente active: 
suc de frunze de Aloe Barbadensis. 
Funcții principale: 
antiinflamator, proprietăți de vin-
decare, regenerare, antioxidant, 
protejează pielea de daunele cau-
zate de razele UV. 
Recomandat pentru 
toate tipurile de piele, după epilare 
sau bărbierit, expunere la soare. 
Efecte: 
hidratare, regenerare, netezirea 
pielii, reducerea roșeții.
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Serul Smart este o combinație puternică 
de ingrediente cu DMAE, acid hialuronic, 
acid tartric, ulei din semințe de limba mie-
lului. Este o sursă bogată de acizi grași 
esențiali. Alături de acțiunea puternic hi-
dratantă și efectul de lifting, Smart Serum 
ajută la reducerea roșeții și la calmarea 
țesutului iritat al pielii. 

Combinația acidului hialuronic cu complexul amino-peptidic 
dă naștere la un ser puternic hidratant ce stochează umi-
ditatea și îmbunătățește elasticitatea pielii reducând astfel 
ridurile statice și dinamice. Proprietățile sale calmante de 
asemenea ajută la reducerea edemelor de sub ochi, cauzate 
de retenția de lichide. 

Acest pachet este un tratament antiîmbătrânire dedicat pen-
tru pielea matură și îmbătrânită. Tratamentul permite reîn-
noirea celulelor pielii, reducând vizibil ridurile, flaciditatea și 
petele, hidratând pielea, făcând-o catifelată și fermă. 

Acest pachet îmbogățit cu ingrediente nutritive ajută la re-
structurarea celulelor și reducerea ridurilor, oferind elastici-
tate și fermitate pielii. Pielea devitalizată va fi recunoscătoare 
pentru acest tratament hrănitor și hidratant. 

Serum Smart 
Anti Aging

Set Smart Anti Aging

Set Anti Aging ProteoHydra

30 ml: MCCM-142

30 ml: MCCM-147

MCCM-134

MCCM-135

Ingrediente active: 
acid hialuronic, tartric, DMAE. 
Recomandat pentru: 
ten matur, piele devitalizată. 
Funcții principale: 
antioxidant, antiinflamator, propri-
etăți de hidratare și elastifiere. 
Efecte: 
piele întinerită, creșterea elasti-
fierii și fermizării pielii, barieră 
de protecție împotriva radicalilor 
liberi.

Ingredient active: 
acetil tetrapeptide-5, sodium hia-
luronat. 
Recomandat pentru: 
riduri, cearcăne. 
Funcții principale: 
întinerirea pielii, regenerarea te-
nului. 
Efecte: 
reducerea ridurilor, eliminarea 
cearcănelor de sub ochi.

Ser antiaging 
cu Peptide și Acid Hialuronic

Setul conține: 
• Fiolă Whitening Peel - 5 ml x 5 buc
• Spray neutralizator - 50 ml x 1 buc
• Mască Smart 1 - 50 ml x 5 buc
• Soluție Smart 2 - 40 ml x 5 buc
• Ser Smart - 30 ml x 1 buc
• Cremă hidratantă antiaging 

Smart - 50 ml x 1 buc
Ingrediente active: 
arbutină, acid citric, acid kojic, ci-
trat de sodiu. 
Funcții principale: 
estomparea ridurilor. 
Recomandat pentru: 
piele matură, fotoîmbătrânire. 
Efecte: 
piele reîntinerită, catifelată, fermă, 
reînnoire celulară. 

Setul conține: 
• Fiole acid glicolic - 5 buc x 2 ml
• Fiole hidratante proteoglican -  

5 buc x 2 ml
• Măști proteohydra - 5 buc x 30 ml
• Cremă hidratantă proteohydra - 

1 buc x 50 ml
Ingrediente active: 
acid glicolic, colagen, lăptișor de 
matcă, acid hialuronic. 
Funcții principale: 
hidratare profundă, antiaging, re-
înnoire celulară. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de piele, chiar și pen-
tru cele devitalizate și deshidratate. 
Efecte: 
regenerarea pielii, piele sănătoasă 
și profund hidratată, furnizează 
fermitate și elasticitate pielii. 
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Este o cremă de albire care ajută la reducerea apariției pete-
lor pigmentare, asigurând un ton uniform, totodată ajutând la 
protejarea pielii de agresiunile cauzate de expunerea la raze-
le UV. Este utilizată în tratamente cosmetice pe termen lung 
pentru prevenirea petelor de pigment. 

Această cremă a fost special formulată pentru a diminua și 
a elimina petele de origine melanică de pe piele. Conține o 
combinație bogată de ingrediente active, inclusiv extract din 
rădăcină de lemn dulce care ajută la calmarea pielii și la re-
ducerea oricăror semne de sensibilitate. Este o opțiune ex-
celentă pentru maximizarea efectului în cazul tratamentelor 
pentru albirea pielii. 

Cremă 
de albire 
activantă cu 
Arbutină

Cremă 
MelanoOut

30 ml: MCCM-063

30 ml: MCCM-073

Ingrediente active: 
alpha-arbutină, acid hialuronic, 
alantoină. 
Funcții principale: 
blochează biosinteza melaninei în 
epidermă prin inhibarea oxidării 
enzimatice a tirozinei (alpha-arbu-
tină), antiîmbătrânire. 
Recomandat pentru: 
hiperpigmentare, anomalii ale pie-
lii melanocitare, pete. 
Efecte: 
uniformizarea și iluminarea pielii.

Ingrediente active: 
acid gliciretinic, arbutină, acid aze-
laic, acid kojic, acid lactic. 
Funcții principale: 
inhibă activitatea tirozinazei, anti-
oxidant. 
Recomandat pentru: 
piele cu ton neuniform, pete și 
zone pigmentate în exces. 
Efecte: 
iluminarea pielii, efect de albire.
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Prin componentele sale antioxidante, an-
tirid, și de albire, Crema CVita 180 prote-
jează pielea de agresiunile externe, îmbu-
nătățindu-i textura și reducând aspectul 
ridurilor și a petelor. 

Whitening Peel este o combinație puternică de arbutină, acid 
citric, acid lactic, acid kojic și acid salicilic. Proprietățile sale 
sunt deosebit de utile pentru tratamentele de depigmentare. 
Dovedește o mare eficacitate, reducând petele cauzate de ex-
punerea la soare, sarcină și acnee. 

K33P este un tratament inovator conce-
put de Mesosystem, care nu afectează 
stratul superficial al pielii, prin urmare 
nu necesită nicio recuperare îndelun-
gată a acesteia. Bazat pe intensitatea 
la care este expusă pielea, fiola cocktail 
este considerată a fi un peeling mediu. 

Cremă antioxidantă 
antirid cu efect de 
albire CVita 180

Whitening
Peel

Peeling de albire  
cu acid kojic - K33P

50 ml: MCCM-070

5 ml: MCCM-106

100 ml: MCCM-079

10 ml: MCCM-127

Ingrediente active: 
Vitamina C, retinil palmitat, extract 
din frunze de Mimosa Tenuiflora 
serină. 
Funcții principale: 
regenerarea țesutului epidermic, 
proprietăți antioxidante, promo-
vează sinteza colagenului. 
Recomandat pentru: 
fotoîmbătrânire, pete de la soare, 
iluminarea pielii. 
Efecte: 
îmbunătățește textura pielii, ilumi-
nează și uniformizează culoarea 
pielii, menține bariera de protecție, 
previne și reduce aspectul riduri-
lor și a petelor. 

Ingrediente active: 
arbutină, acid citric, acid lactic, 
acid kojic, acid salicilic.
Funcții principale: 
este considearat a fi un exfoliant 
superficial prin nivelul pH-ului de 
4 unități.
Recomandată pentru: 
toate tipurile de ten, tratamente 
împotriva hiperpigmentării, verge-
turi și cicatrici.
Efecte: 
albire, regenerant, antiaging.

Ingrediente active: 
acid kojic – 33%, apă oxigenată, 
acid tricloracetic, arbutină.
Funcții principale: 
reducerea petelor melanice.  
Recomandat pentru: 
orice categorie de vârstă, pete pig-
mentare, vergeturi. 
Efecte: 
favorizează albirea pielii, conferind 
o nuanță uniformă tenului, reduce 
cicatricile de orice fel și urmele lă-
sate de acnee, stimulează sinteza 
de colagen. Se poate folosi pe toată 
perioada anului, deoarece pielea nu 
devine fotosensibilă după tratament.

A20P Peel este un tratament inovator 
conceput de Mesosystem, care nu afec-
tează stratul superficial al pielii, prin 
urmare nu necesită nicio recuperare 
îndelungată a acesteia. Bazat pe inten-
sitatea la care este expusă pielea, fiola 
cocktail este considerată a fi un peeling 
mai profund. 

Ingrediente active: 
alfa arbutină – 20%, acid kojic, acid 
tartric, apă oxigenată.
Funcții principale: 
reducerea petelor melanice și a 
vergeturilor.  
Recomandat pentru: 
orice categorie de vârstă, pete pig-
mentare, vergeturi, 
Efecte: 
favorizează albirea pielii, conferind 
o nuanță uniformă tenului, reduce 
cicatricile de orice fel și urmele lă-
sate de acnee, stimulează sinteza 
de colagen.
Se poate folosi pe toată perioada 
anului, deoarece pielea nu devine 
fotosensibilă după tratament.

Peeling de albire  
cu Arbutină - A20P
10 ml: MCCM-126
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Acest tratament este special conceput pentru albirea și uni-
formizarea părților intime a corpului precum și a zonelor de 
genunchi, coate, axile. Acidul mandelic din compoziție, având 
o greutatea moleculară mică, pătrunde în piele mult mai încet, 
făcându-l mai blând și potrivit pentru toate tipurile de piele, 
inclusiv pentru cea sensibilă. Glutationul ajută la inhibarea sin-
tezei de melanină, astfel ajutând la decolorarea pielii. 

Tratament de albire 
pentru zona intimă
MCCM-167

Setul conține: 
• Cremă de albire intimă - 15 g
• Peeling cu acid mandelic - 5 ml
• Peeling glutation - 5 ml
• Spray neutralizator - 50 ml

Ingrediente active: 
acid mandelic, glutation, bicarbo-
nat de sodiu, alantoină. 
Funcții principale: 
albirea zonei intime și regenerarea 
pielii. 
Recomandat pentru: 
zona intimă, axile, genunchi, coate, 
articulații și încheieturi. 
Efecte: 
uniformizarea și regenerarea peilii.
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Flash Peel este o combinație de argini-
nă, acid lactic și alantoină. Prin aplica-
rea produsului pielea capătă strălucire 
și devine instantaneu mai netedă. Redu-
ce ridurile, crește sinteza de colagen și 
îmbunătățește aspectul general al pielii. 

Jessner Modified Peel este un amestec de acid lactic, acid 
citric și rezorcină. Este recomandată pentru tratamentul ri-
durilor, petelor și împotriva îmbătrânirii pielii în general. Uti-
lizarea sa provoacă o exfoliere a straturilor superficiale ale 
pielii, conferind un aspect neted și sănătos. 

T35P este un tratament inovator conceput de Mesosystem, 
care nu afectează stratul superficial al pielii, prin urmare 
nu necesită nicio recuperare îndelungată a acesteia. Bazat 
pe intensitatea la care este expusă pielea, fiola cocktail este 
considerată a fi un peeling mediu. 

Flash Peel 
cu efect AntiAge

Peeling 
Antiage - 
Jessner 
Modified Peel

Peeling Fermizant și 
Decolorant cu Acid 
Tricloracetic - T35P

100 ml: MCCM-080

5 ml: MCCM-105

100 ml: MCCM-081

10 ml: MCCM-128

Ingrediente active: 
arginină, acid lactic, alantoină. 
Funcții principale: 
exfolierea superficială a tenului. 
Recomandat pentru: 
piele uscată, în special ten matur. 
Efecte: 
piele strălucitoare cu aspect sănă-
tos, efect antiaging și regenerant. 

Ingrediente active: 
acid lactic, acid citric, rezorcină.
Funcții principale: 
este considearat a fi un exfoliant 
superficial prin nivelul pH-ului de 
4 unități.
Recomandată pentru: 
ten matur, tratamentul ridurilor, 
pete/cicatrici de la acnee, pete ca-
uzate de expunerea la soare. 
Efecte: 
piele netedă și sănătoasă, antia-
ging, regenerant și elastifiant. 

Ingrediente active: 
acid tricloracetic – 35%, acid kojic, 
arbutină, apă oxigenată. 
Funcții principale: 
fermizarea pielii și decolorarea 
petelor. 
Recomandat pentru: 
orice categorie de vârstă și orică-
rui tip de ten, urme lăsate de acnee 
vulgaris, acnee, pete postinflama-
toare cauzate de acnee, flaciditate 
(cu precădere pe zona feței și a de-
colteului), vergeturi, melasmă sau 
hiperpigmentare cutanată, derma-
tită seboreică.
Efecte: 
redefinirea conturului feței prin to-
nifiere, normalizarea glandelor se-
bacee și diminuarea porilor, lifting, 
netezirea suprafeței de piele tra-
tată (în cazul injectărilor subcuta-
nate), albirea pielii prin reducerea 
tuturor tipurilor de pete pigmen-
tare; tratament eficient împotriva 
fotoîmbătrânirii, uniformizarea 
suprafeței pielii prin estomparea 
urmelor post acnee și a petelor 
pigmentare.
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Red Peel are un efect cheratolitic, eliminând straturile supe-
rioare ale epidermei. Promovează efectul de lifting prin creș-
terea producției de colagen și elastină, ceea ce creează un 
aspect mai sănătos și mai luminos al pielii. 

Peeling cu efect de lifting
Red Peel 1

5 ml: MCCM-107

50 ml: MCCM-083

Red Peel 3

5 ml: MCCM-108

50 ml: MCCM-084

Red Peel 5

5 ml: MCCM-109

50 ml: MCCM-085

Ingrediente activ: 
acid tartric. 
Funcții principale: 
exfoliant mediu.
Recomandată pentru: 
ten matur, vergeturi și cicatrici, ri-
duri medii și adânci. 
Efecte: 
piele tânără, sănătoasă și lumi-
noasă, antiaging, elastifiant și re-
generant.

Purple Peel este un peeling inovativ și intensiv al pielii, adec-
vat în special pentru cicatrici cauzate de acnee, riduri profun-
de și hiperpigmentare. Proprietățile sale promovează reînno-
irea și întinerirea pielii. 

Ingrediente active: 
acid tartric, retinil palmitat, retinol. 
Funcții principale: 
exfoliant profund.
Recomandată pentru: 
ten gras/mixt, întinerire, reducerea 
porilor dilatați, hiperpigmentare. 
Efecte: 
reînnoirea și întinerirea pielii. 

Peeling cicatrizant și antirid
Purple Peel 1

5 ml: MCCM-110

50 ml: MCCM-086

Purple Peel 2

5 ml: MCCM-111

50 ml: MCCM-087

Purple Peel 4

5 ml: MCCM-112

50 ml: MCCM-088
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Acidul salicilic este un acid beta-hidroxi (BHA) și, datorită 
naturii sale lipofile, penetrează substanțele sebacee din fo-
liculul de păr și exfoliază porii. Are efect comedolitic, fiind o 
opțiune excelentă pentru tratamentul acneei. 

Neutralizează efectele peeling-ului chimic. 
Ajută la echilibrarea pH-ului. Trebuie utili-
zat pentru a restabili pH-ul pielii la valoa-
rea normală de 5,5. 

Salicylic Peel 1

Spray
Neutralizator

Salicylic Peel 1 - 100 ml: MCCM-089

Salicylic Peel 2 - 100 ml: MCCM-090

200 ml: MCCM-077

Ingrediente active: 
acid salicilic 15%. 
Funcții principale: 
este considearat a fi un exfoliant 
superficial prin nivelul pH-ului. 
Recomandat pentru: 
ten gras/mixt, tratamentul acneei, 
vergeturi și cicatrici. 
Efecte: 
reducerea acneei, ridurilor și altor 
imperfecțiuni ale pielii, antiaging. 
Folosire: 
aplicați după curățarea profundă a 
pielii. 

Ingrediente active: 
bicarbonat de sodiu. 
Funcții principale: 
neutralizarea peelingurilor chimice.
Recomandat pentru: 
tratament de exfoliere. 
Efecte: 
oprește efectul exfoliantului, echi-
librează pH-ul pielii după aplicarea 
peelingului. 
Folosire: 
după aplicare îndepărtați cu apă 
rece.  
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Crema hidratantă cu protecție sola-
ră  SPF 50,  rezistentă la apă, ajută la 
protejarea pielii de efectele nocive ca-
uzate de expunerea la soare. Este, de 
asemenea, util pentru pielea supusă 
tratamentelor chirurgicale, terapiei cu 
laser sau peelingurilor chimice. Prote-
jează împotriva radiațiilor UVA și UVB, 
previne fotoîmbătrânirea, apariția de 
pete, înroșirea pielii cauzată de soare. 

Crema hidratantă cu protecție sola-
ră  SPF 50, rezistentă la apă,  ajută la 
protejarea pielii de efectele nocive ca-
uzate de expunerea la soare. Este, de 
asemenea utilă pentru pielea supusă 
tratamentelor chirurgicale, terapiei cu 
laser sau peelingurilor chimice. Prote-
jează împotriva radiațiilor UVA și UVB, 
previne fotoîmbătrânirea, apariția de 
pete, înroșirea pielii cauzată de soare. 

Cremă hidratantă 
pentru față cu 
protecție solară 
SPF 50

Cremă de zi 
colorantă pentru 
față cu protecție 
solară SPF 50

50 ml: MCCM-082

50 ml: MCCM-103

Ingrediente active: 
metoxicinamat de etil, acid fenil-
benzimidazol sulfonic, stearyl di-
methicone, urea, serină, glicerină, 
alantoină, acetat de tocoferil, mi-
mosa tenuiflora. 
Funcții principale: 
protecție împotriva radiațiilor UVA 
și UVB, filtre de protecție fizice și 
chimice.  
Recomandat pentru: 
toate tipurile de ten, se aplică ca 
ultim produs cosmetic în cazul tra-
tamentelor faciale MCCM. 
Efecte: piele moale și protejată. 
Folosire: 
aplicați pe față și pe gât înainte de 
expunerea la soare până când este 
absorbită în totalitate. Reaplicați 
frecvent în timpul zilei. 
Utilizați în fiecare zi.

Ingrediente active: 
metoxicinamat de etil, acid fenil-
benzimidazol sulfonic, stearyl, di-
methicone, urea, serină, glicerină, 
alantoină, acetat de tocoferil, mi-
mosa tenuiflora. 
Funcții principale: 
protecție împotriva radiațiilor UVA 
și UVB, filtre de protecție fizice și 
chimice.  
Recomandat pentru: 
toate tipurile de ten, se aplică ca 
ultim produs cosmetic în cazul tra-
tamentelor faciale MCCM. 
Efecte: piele moale și protejată. 
Folosire: 
aplicați pe față și pe gât înainte de 
expunerea la soare până când este 
absorbită în totalitate. Reaplicați 
frecvent în timpul zilei. 
Utilizați în fiecare zi.
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Ingredientele active precum acidul hialuronic, uleiul de măs-
line și tetrapeptidele oferă acestei măști proprietăți hidratan-
te care fac pielea mai puțin iritabilă. 

Este o mască alginată potrivită pentru pielea matură și îmbă-
trânită. După aplicare, pielea va arăta reînnoită și purificată. 
Datorită efectelor sale calmante și răcoritoare, aceasta poate 
fi utilizată chiar și de cele mai sensibile tipuri de ten. 

Masca hidrogel are un efect de reîmprospătare a pielii și in-
duce un efect de botox natural. Acest facelift conferă hidra-
tare și netezire datorită colagenului marin, hexapeptidelor și 
acidului hialuronic. 

Masca Proteohydra furnizează ingrediente nutritive ca pro-
teoglycanii și castanul sălbatic. Ajută la restructurarea celu-
lelor și reduce ridurile, oferind elasticitate și fermitate pielii. 
Celulele sunt reumplute cu apă, creând o senzație de prospe-
țime și netezire. 

Mască 
Colagen 7

Mască 
Smart

Mască 
Hydrogel cu 
efect AntiAging

Mască 
Anti-aging 
Proteohydra

30 ml: MCCM-097

50 ml + 40 ml: MCCM-143

30 ml: MCCM-096

30 ml: MCCM-138

Ingrediente active: 
colagen marin, hexapeptidă aceti-
lică-8, hialuronat de sodiu. 
Funcții principale: 
leagă apa, menținând nivelul de hi-
dratare, reface elasticitatea pielii. 
Efecte: 
lifting facial, efect de reîmprospă-
tare, reduce liniile de expresie și 
ridurile, antiaging. 
Folosire: 
aplicați masca tip servețel pe te-
nul curățat în prealabil, acoperind 
toată fața și bărbia. Pentru o fixare 
mai bună masca este prevazută cu 
fante ce se asează în jurul urechi-
lor. Lăsați să acționeze aproxima-
tiv 15-20 minute. Aplicați o dată pe 
săptămână.

Ingrediente active: 
proteoglycan, extract de castan 
sălbatic, colagen marin. 
Funcții principale: 
reînnoire celulară, hidratare pro-
fundă, antiaging. 
Efecte: 
reducerea ridurilor, îmbunătățirea 
fermității și vitalității pielii. 
Folosire: 
aplicați masca de unică folosință 
după curățarea pielii, acoperind 
toată față și bărbia, ținând-o în ju-
rul urechilor. Lăsați să acționeze 
15-20 de minute. Aplicați o dată pe 
săptâmănă.

Ingrediente active: 
alginat, citrat de sodiu. 
Pachetul conține: 
• Masca Smart 1 - 50 ml, 
• Soluție Smart 2 - 40 ml. 
Folosire: 
Masca Smart 1 se mixează cu So-
luția Smart 2, pasta obținută se 
aplică uniform pe ten și se menține 
timp de 20 de minute. Se îndepăr-
tează într-o singură bucată.

Ingrediente active: 
hialuronat de sodiu, ulei de măsli-
ne, tetrapeptidă de acetil-15, cola-
gen marin. 
Funcții principale: 
puternic hidratant, antiinflamator, 
fermizant al pielii. 
Efecte: 
promovează revitalizarea pielii, efect 
de lifting, piele hidratată și moale.
Folosire: 
aplicați masca tip șervețel pe te-
nul curățat în prealabil, acoperind 
toată fața și bărbia. Pentru o fixare 
mai bună masca este prevazută cu 
fante ce se așează în jurul urechi-
lor. Lăsați să acționeze aproxima-
tiv 15-20 minute. Aplicați o dată pe 
săptămână.
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Masca hidratantă și calmantă are și 
proprietăți emoliente și cicatrizante, 
fiind o opțiune ideală după exfoliere. 
Se recomandă pentru catifelarea pie-
lii deshidratate și este potrivită pen-
tru toate tratamentele faciale. Reduce 
stresul oxidativ intracelular și previne 
colonizarea bacteriilor dăunătoare pe 
piele. Este potrivită pentru toate tipurile 
de piele. 

Masca intensivă Neagră este infuzată cu foițe de aur pentru 
a optimiza circulația sângelui și a spori eficacitatea măștii. 
Conține extract de alge organice, formulă intensiv hidratantă 
îmbogățită cu vitamina E. Conferă o hidratare de lungă dura-
tă, fortifică mecanismul propriu de apărare a pielii și oferă un 
aspect radiant tenului. 

Ingredientele active ale măștii Post Peeling sunt deconges-
tionante, hidratante și revitalizante. Ideală pentru reînnoirea 
pielii; se recomandă îndeosebi după peelingurile faciale. Este 
potrivită pentru toate tipurile de piele atât pentru uz profesi-
onal, cât și pentru îngrijirea la domiciliu. 

Mască calmantă 
și hidratantă

Mască 
Intensivă 
Neagră

Mască Post Peeling

200 ml: MCCM-075

30 ml: MCCM-148

20 ml: MCCM-074

Ingrediente active: 
extract de mușețel, zinc, glicerină. 
Funcții principale: 
antioxidant, antiinflamator, anti-
fungic, antibacterian, antiseptic, 
stimulează producția de colagen 
și elastină, precum și vindecarea, 
regenerarea pielii. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de ten, tratamente 
faciale după peeling, tratarea ar-
surilor solare. 
Efecte: 
piele hidratată, calmată și protejată. 
Folosire: 
aplicați pe față și gât. Lăsați pe pie-
le cca. 15-20 minute și îndepărtați 
cu apă rece. Se poate aplica pe corp 
pentru refacerea pielii deteriorate.

Ingrediente active: 
Vitamina E, extract de alge organice. 
Funcții principale și efecte: 
optimizarea circulației sangvine, 
hidratare intensivă, fortificarea 
mecanismului propriu al pielii, ofe-
ră strălucire tenului. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de ten, în special te-
nului deshidratat care prezintă 
flaciditate. 
Folosire: 
aplicați masca tip șervețel pe te-
nul curățat în prealabil, acoperind 
toată fața și bărbia. Pentru o fixare 
mai bună masca este prevazută cu 
fante ce se așează în jurul urechi-
lor. Lăsați să acționeze aproxima-
tiv 15-20 minute. Aplicați o dată pe 
săptămână.

Ingrediente active: 
extract de mușețel, zinc glicerină. 
Funcții principale: 
antioxidant, antiinflamator, anti-
fungic, antibacterian, antiseptic, 
stimulează producția de colagen 
și elastină, vindecarea și regene-
rarea pielii. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de ten, tratamente 
faciale după peeling, tratarea ar-
surilor solare. 
Efecte: 
hidratează, calmează și vindecă 
pielea, reface pielea după un pee-
ling mai agresiv. 
Folosire: 
aplicați pe față și pe gât; lăsați să 
acționeze cca. 15-20 minute și 
îndepărtați cu apă rece. Se poate 
utiliza de două ori pe săptămână.
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Îngrijirea Corpului

Cremă cu acțiune lipolitică care descom-
pune legăturile componente a membranei 
grase și facilitează eliminarea acestora. 
Ingredientele sale active vor stimula mi-
crocirculația, favorizând drenajul limfatic 
și crescând metabolismul celular. 

Crema Slim conține fitonutrienți, minerale 
și vitamine importante care sunt esențiale 
pentru sănătatea optimă a pielii, conferind 
fermitate, hidratare și revitalizare. Crema 
are proprietăți antioxidante și stimulează 
metabolismul, de aceea reprezintă o opțiu-
ne excelentă pentru programele de slăbire 
și detoxifiere. 

Cremă de corp 
anticelulitică cu 
Hialuronidază

Cremă de corp cu 
Colagen pentru 
Vergeturi și Celulită

200 ml: MCCM-152

200 ml: MCCM-153

Ingrediente active: 
hialuronidază, Centella Asiatica (cu-
noscut ca iarbă de tigru), cofeină.
Funcții principale: 
lipoliză, fermizarea pielii, antioxi-
dant, activator al microcirculației, 
sporește oxigenarea țesuturilor, re-
ducerea inflamației țesutului adipos.
Recomandat pentru: 
celulită, retenție de lichide, grăsimi 
localizate. 
Efecte: 
îmbunătățirea celulitei și a zonelor 
cu grăsimi localizate, reducerea 
limfo-edemelor, reducerea celuli-
tei fibrotice. 
Folosire: 
aplicați dimineața și seara cu miș-
cări circulare ascendente până la o 
absorbție completă.

Ingrediente active: 
limba mielului, proteine de soia hi-
drolizate, gluten de grâu hidrolizat, 
colagen, extract de aloe vera. 
Funcții principale: 
antioxidant, stimulare a metabolis-
mului, regenerarea epidermei.
Recomandat pentru: 
slăbire și detoxifiere, vergeturi, fla-
ciditate. 
Efecte: 
piele revitalizată și hidratată, redu-
cerea imperfecțiunilor tenului. 
Folosire: 
aplicați dimineața și seara cu o 
mișcare circulară ascendentă 
până la absorbția completă a pro-
dusului. 

MAGAZIN ONLINE:
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O cremă inovativă eficientă împotriva celu-
litei și a grăsimii localizate, cu ingredienți 
activi ca fosfatidilcolina, cafeina, L-carni-
tină, coada calului și extractul de castan. 
Combinația acestor ingrediente penetrea-
ză ușor pielea, stimulând circulația limfati-
că și îmbunătățind metabolismul. 

Active Oil este un ulei ce activează siste-
mul limfatic netezind pielea și îmbunătă-
țind oxigenarea țesuturilor. O combinație 
perfectă între uleiul de măsline, rozmarin, 
extract din ulei esențial de ghimbir și ulei 
din germeni de grâu. Are proprietăți de 
drenaj și stimulare a metabolismului ce-
lular epitelial. Mai mult de atât, va hrăni 
pielea, lăsând-o cu o strălucire frumoasă 
și sănătoasă. 

Cremă 
Fosfatidilcolină 
pentru Vergeturi și 
Celulită

Cremă 
anticelulitică 
Temple

200 ml: MCCM-161

200 ml: MCCM-162

Este o cremă exfoliantă blândă care hidra-
tează și protejează pielea, mărindu-i elas-
ticitatea. Datorită combinației armonioase 
a ingredientelor naturale, această cremă 
produce o textură mătăsoasă pentru pie-
lea corpului. 

Combinația uimitoare de ingrediente cu 
proprietăți profund regenerative, hidra-
tante și revitalizante, ca mușețelul și aloe 
vera, reduce inștant roșeața pielii, e folosi-
tor pentru arsuri și este un produs indis-
pensabil pentru terapii post laser, lumină 
pulsată, epilare sau electroliză. 

Cremă de corp 
exfoliantă - Bamboo 
Mechanic

Cremă 
antiinflamatoare - 
Sweet Balance

200 ml: MCCM-156

50 ml: MCCM-157

Ingrediente active: 
extract din frunze și tulpini de 
Bambus Vulgaris, ulei de trandafir 
de Mosc, extract de iarbă de tigru, 
extract de flori de tei, extract de 
frunze de Jurema Preta (arborele 
pielii), extract de coada calului. 
Funcții principale: 
îndepărtarea celulelor cutanate 
acumulate pe suprafața pielii, an-
tiinflamator, regeneratoare, hidra-
tantă. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de ten, exfoliere cor-
porală. 
Efecte: 
reînnoirea pielii, luminozitate, piele 
hidratată și mătăsoasă. 
Folosire: 
aplicați de 2 ori pe săptămână cu 
mișcări circulare în sus până la ab-
sorbția completă.

Ingrediente active: 
extract din frunze de Hamamelis, 
mușețel, suc din frunze de Aloe 
Barbadensis, glicerină. 
Funcții principale: 
catifelare, cicatrizant, antiinflama-
tor, astringent, tonizant venos.
Recomandat pentru: 
toate tipurile de piele, după trata-
mente estetice, regenerarea pielii 
lezate.
Efecte: 
calmarea pielii iritate, reducerea 
roșeții și inflamației.
Folosire: 
aplicați după tratamente estetice 
cu mișcări circulare până la ab-
sorbția totală.

Ingrediente active: 
fosfatidilcolină, coada calului, ex-
tract de castan, cofeină, L-carnitină.
Funcții principale:
inhibă fosfodiesteraza și adenozi-
na în celulele adipoase, reduce for-
marea celulelor lipidice, stimulea-
ză circulația limfatică și venoasă și 
metabolismul, antioxidant. 
Recomandat pentru: 
celulită, vergeturi, grăsimi localizate.
Efecte: 
reducerea celulitei și a grăsimilor 
localizate. 
Folosire: 
aplicați dimineața și seara cu miș-
cări circulare în sus până la ab-
sorbția totală.

Ingrediente active: 
ulei de măsline, rozmarin.
Funcții principale: 
regenerarea țesuturilor, stimula-
rea circulației.
Recomandat pentru: 
celulită și grăsimi localizate, reten-
ție de lichide.
Efecte: 
reducerea depozitelor de grăsimi.
Folosire: 
aplicați cu mișcări circulare în sus 
de 3 ori pe săptămână.
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Season este o cremă remodelatoare ce reduce depozitele de 
grăsimi acumulate în corpul nostru cu un efect de fermizare 
și purificare a pielii. Stimulează circulația periferică și ajută 
la eliminarea retenției de apă. Ingredientele sale active ca ex-
tractul de morcov sălbatic, coada calului, ghimpele pădureț 
exercită un efect detoxifiant și promovează o definire corpo-
rală mai accentuată. 

Active oil este un ulei ce activează siste-
mul limfatic netezind pielea și îmbunătă-
țind oxigenarea țesuturilor. O combinație 
perfectă între uleiul de măsline, rozma-
rin, extract din ulei esențial de ghimbir și 
ulei din germeni de grâu. Are proprietăți 
de drenare și stimulare a metabolismului 
celular epitelial. Mai mult de atât, va hrăni 
pielea lăsând-o cu o strălucire frumoasă și 
sănătoasă. 

Este o loțiune de corp exfoliantă care va 
pregăti pielea pentru terapia cu laser, 
lumină pulsată, epilare sau electroliză. 
Această loțiune va lăsa pielea mătăsoasă 
și în condiții perfecte pentru orice trata-
ment estetic viitor. 

V-Tightening Gel este special conceput pentru a ajuta la re-
stabilirea elasticității mușchilor interni ai peretelui vaginal. 
Poate fi utilizat ca produs pentru acasă sau ca un comple-
mentar în tratamentul vaginal cu laser. 

Cremă de 
masaj pentru 
remodelare 
corporală - 
Season

Ulei de masaj 
- Active Oil

Loțiune de corp 
exfoliantă - Kera 
Balance

V-Tightening 
Cream

1000 ml: MCCM-160

500 ml: MCCM-163

200 ml: MCCM-158

30 ml: MCCM-099

Ingrediente active: 
extract din rădăcină de ghimpe pă-
dureț, extract de coada calului, ulei 
de morcov sălbatic, glicerină. 
Funcții principale: 
activator de limfă, antiinflamator, 
detoxifiant. 
Recomandat pentru: 
celulită, retenție de lichide, grăsimi 
localizate. 
Efecte: 
reducerea grăsimilor localizate, 
reducerea retenției de lichide, piele 
fermă și purificată, calmare a pielii. 
Folosire: 
aplicați cu mișcări de masaj până 
la absorbția totală.

Ingrediente active: 
ulei de măsline, ulei de rozmarin, 
extract din ulei esențial de ghimbir, 
ulei din germeni de grâu. 
Funcții principale: 
activator de limfă, antioxidant, hi-
dratare. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de piele, masaj corporal. 
Efecte: 
piele reînnoită și strălucitoare, îm-
bunătățirea circulației. 
Folosire: 
aplicați cu mișcări circulare de 
masaj. Poate fi folosit ca un produs 
de îngrijire pentru acasă, de două 
ori pe săptămână.

Ingrediente active: 
glicerină, suc din frunze de Aloe Bar-
badensis, acid glicolic, acid salicilic. 
Funcții principale: 
exfoliere chimică, hidratantă, pro-
prietăți cicatrizante, antiinflamator. 
Recomandat pentru: 
toate tipurile de ten, înaintea tra-
tamentelor estetice, înainte de 
epilare. 
Efecte: 
piele catifelată, hidratarea pielii. 
Folosire: 
aplicați de două ori pe săptămână, 
preferabil cu o zi înainte de înde-
părtarea părului nedorit. 

Ingrediente active: 
glicerină, piatră de alaun, frunze 
de aloe vera, alantoină.
Funcții principale: 
stimularea producției de colagen, 
contracția fibrelor de elastină. 
Recomandat pentru: 
regenerare. 
Efecte: 
îmbunătățirea lubrifierii. 
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Idei de Cadouri

Setul conține: 
• Serum Smart Anti Aging - 30 ml, 
• Mască Smart - 50 ml + 40 ml, 
• Cremă hidratantă antiaging Smart - 50 ml,
• Prosop Sisi - 30 x 50 cm.

Setul conține: 
• Masca Colagen 7 - 30 ml,
• Cremă antirid XR Cellular Performance - 15 ml, 
• Cremă VLifting - 30 ml,
• Prosop Sisi - 30 x 50 cm.

Setul conține: 
• Cremă Argirelină - 30 ml,
• Fiolă Argirelină - 2 ml x 10 buc,
• Mască Hydrogel cu efect AntiAging - 30 ml x 5 buc, 
• Prosop Sisi - 30 x 50 cm.

Set Cadou - Smart 
AntiAging

Set Cellular pentru 
estomparea ridurilor

Set Antirid 
cu efect de Botox

MCCM-171

MCCM-170

MCCM-175
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TIPURI DE TEN: ADÂNCIME:

1 TOATE TIPURILE DE TEN 1 RIDURI DE ORICE TIP

2 TEN TÂNĂR 2 RIDURI SUPERFICIALE

3 TEN NORMAL 3 RIDURI MEDII

4 TEN MATUR 4 RIDURI PROFUNDE

5 TEN ÎMBĂTRÂNIT

A
cn

ee

A
nt

i-
ag

in
g

Fe
rm

iz
ar

e

D
ep

ig
m

en
ta

re

R
eg

en
er

ar
e

Ve
rg

et
ur

i 
și

 C
ic

at
ri

ci

Ti
p 

de
 te

n

R
id

ur
i

Red Peel 1

Red Peel 3

Red Peel 5

Purple Peel 1 

Purple Peel 2

Purple Peel 4

Salicylic Peel 1

Salicylic Peel 2

Whitening Peel

Flash Peel 

Jessner 
Modified Peel

Peeling de albire cu 
Arbutină - A20P 

Peeling de albire cu 
acid kojic - K33P
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asupra epidermei
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Cofeină - 1 ml

Argirelină - 2 ml

Biotină - 2 ml

Colagen Piruvat - 2 ml

Vitamina A - 2 ml

Acid hialuronic 1% - 5 ml

DMAE - 5 ml

DNA-DNS - 5 ml

Dexpanthenol - 5 ml

Glutation - 5 ml

Iarbă de Tigru - 5 ml

L-carnitină - 5 ml

Oligoelemente - 5 ml

Vitamina C - 5 ml

Fat Burner - 10 ml

Melano - 10 ml

Out Contour - 10 ml

Skin Repair - 10 ml

Multivitamine AEC - 5 ml

Hidratantă Antiaging Flash - 2 ml

Acid glicolic - 2 ml
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