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Nová metoda mikrojehlové mezoterapie. Mimořádně efektivní ošetření pro komplexní 
regeneraci a omlazení pokožky Meso Re-Vital koncept - umožňuje zavedení účinných 
látek do hlubších vrstev kůže - přesně tam, kde je jejich působení nejúčinnější. Díky tomu 
aktivní látky stimulují metabolismus buněk intenzivněji a urychlují regenerační proces. 
Navíc mechanická perforace pokožky stimuluje kožní receptory a zlepšuje krevní oběh.  

BIOEVOLUTION MESO RE-VITAL - terapie

Pronikání účinných látek hlouběji do kůže je jedním z největších problémů současné 
kosmetologie. Látky s molekulami většími než 200 nm (vitamíny, kyselina hyaluronová) 
nemohou proniknout přes epidermální vrstvy vzhledem k omezenému prostoru mezi 
těmito buňkami. Jediné efektivní metody pro prostoupení molekul o větším průměru 
než 200 nm přes epidermální vrstvy jsou injekce nebo perforace pokožky. Meso Re-
Vital metoda využívá techniku   mikrovpichů (mikroperforací) do pokožky. Díky tomu pro 
ni pak epidermální struktura není překážkou. Účinné látky pronikají přes epidermis 
a rovnoměrně se rozptylují v kůži.

BIOEVOLUTION MESO RE-VITAL - mikrojehlová mezoterapie
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Meso Re-Vital kartridže  jsou na povrchu pokryty 18 mikrojehličkami, které propichují 
pokožku velmi šetrným způsobem. V aplikační plošce kartridže je rovněž 13 otvorů, které 
umožňují volný tok  Meso Re-Vital aktivních látek.

Mikrojehličky o délce 0,5 mm, umožňují propichnutí kůže až do hloubky 0,3 mm. 
Mikrojehličky nenarušují  cévní systém a díky tomu může být toto ošetření prováděno nejen 
v zařízeních a klinikách estetické medicíny, ale také ve specializovaných kosmetických 
salonech. 

made in
Germany

BioEvolution vyvinul a patentoval kartidžový systém, který splňuje nejvyšší požadavky 
bezpečnostních a hygienických norem. Vnitřní membrána zabraňuje aplikovanému přípravku 
a  tkáňové tekutině ve zpětném pohybu do rukojeti aplikátoru. Tímto způsobem se eliminuje 
možnost kontaminace během ošetření mikrojehlovou mezoterapií. Jednorázové kartridže 
jsou baleny ve sterilních blistrech. Každá kartridž je označena sériovým číslem. Meso Re-
Vital kartridže lze používat v přístrojích na permanentní make-up značky BioEvolution nebo 
jiných, které využívají kartridžový systém.

Vzhledem k této koncepci tak mohou být nyní moderní přístroje pro  permanentní 
make-up použity rovněž pro mikrojehlovou mezoterapii.

BIOEVOLUTION 
MESO RE-VITAL - kartridž

Ploška s mikrojehličkami  je vypouklá a fl exibilní , díky čemu se přizpůsobuje tvaru 
ošetřovaných partií a snadno se lze dostat i na hůře dostupná místa. Kartridže 
Meso Re-vital umožňují účinnou perforaci epidermis a díky vzniklým mikrovpichům 
mohou hlouběji proniknout i aktivní látky s větší velikostí molekul, které se 
normálně do pokožky nemohou dostat a to vše bez bolesti.
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kůra o 8 ošetřeních

Meso Re-Vital med - OMLAZUJÍCÍ ÚČINEK
Vyhlazuje mimické vrásky, zjemňuje jejich stav, stimuluje produkci kolagenu a elastinu.

BIOEVOLUTION MESO RE-VITAL CONCEPT - ošetření

Účinnost hyaluronové kyseliny v
MESO RE-VITAL med

Kůže před ošetřením

Kyselina hyaluronová vyplní prostory mezi
buňkami a zpevní tak pokožku

Pleť vypadá mladší a svěžejší,
zlepší se pevnost a vypnutí pokožky, díky 
čemu jsou vrásky jemnější.

 

 Obsahuje:

Hyaluronová kyselina (3 %)
Je látka, která dokonale váže vodu v pokožce, a díky tomu redukuje vrásky.
Jedna molekula kyseliny hyaluronové je schopna vázat  na sebe 250 molekul vody . 
V lidské kůži je kyselina hyaluronová součástí mezibuněčné struktury kůže tzv. dermální 
extracelulární matrix. Kyselina hyaluronová je hojně obsažena v mladé pleti, která je 
díky tomu odolná a bez vrásek. S věkem množství kyseliny v pleti klesá. Později lidská 
kůže podléhá procesu stárnutí, ztrácí schopnost vázat vodu a tvoří se vrásky. 

Peptidy
Hexapeptidy jsou bílkoviny napodobující účinek botulotoxinu (Botoxu). Podobně jako 
Botox mají peptidy vliv na funkci kontraktilních vláken, avšak neblokují spojení mezi 
nervem a svalem, který tento nerv ovládá. Díky tomu se nemění mimika tváře.

Mladé buňky se po stahu svalu uvolní do původního stavu, starší buňky tuto schopnost 
ztrácejí. Peptidy je uvolňují a zabraňují vzniku mimických vrásek díky odstranění 
svalového napětí. 

Malé peptidové molekuly - aminokyseliny, prostupují hluboko do pokožky a stimulují  
produkci vláken zodpovědných za pevnost a vypnutí pokožky.

Lipopeptidy (řetězce, které obsahují vyvážené množství tuků a vody) pronikají hlouběji 
do vrstev pokožky a regenerují strukturu kolagenových a elastinových vláken. 

Peptidy účinně pomáhají v boji proti stárnutí: zmenšují vrásky (liftingový efekt) 
a obnovují přirozenou pevnost kůže, vykazují regenerační účinek.
Zlepšují stav pokožky, podporují její obnovu, zlepšují  hydrataci a správné dělení 
buňek. 
Zlepšují funkci vrstvy mezi epidermis a dermis, která je zodpovědná za správnou 
komunikaci mezi buňkami a odesílání impulsů, které řídí  procesy, jež udržují pleť 
mladou a zdravou. Zesilují syntézu bílkovin, které zpevňují strukturu kůže, především 
kolagenu a regeneraci dermis. 
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BIOEVOLUTION MESO RE-VITAL CONCEPT - ošetření
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Meso Re-Vital fresh – VYŽIVUJÍCÍ EFEKT
Vyvážená kompozice vitaminů, Q10 a aminokyselin poskytuje pokožce potřebné 
živiny. Ideální ošetření pro zralou pleť. Bohatý komplex výživných látek stimuluje velmi 
intenzivní regeneraci pleti. 

  Obsahuje:

Vitamíny
    Přírodní antioxidanty.
  Vitamín E zvyšuje přirozenou ochrannou bariéru pleti minimalizující její stárnutí  
    a chrání před vnějšími vlivy.
    Chrání pokožku a zvyšují její regeneraci.

Aminokyseliny
    Mají dokonalé schopnosti zadržovat vodu v pokožce.
    Jedná se o přirozenou ochranou proti volným radikálům. 

Koenzym Q10
    Chrání a pečuje o zralou pleť, díky své antioxidační síle zpomaluje tvorbu volných       
    radikálů a aktivuje metabolismus buněk

Meso Re-Vital pure – REGENERAČNÍ EFEKT
Spa ošetření, které chrání a regeneruje pokožku. Obsahuje aminokyseliny, sójové extrakty 
a výtažky hlízy rostliny ignam (yams – sladký brambor). Pomáhá regenerovat unavenou, 
povadlou a dehydratovanou pleť. Podporuje a viditelně rozjasňuje odstín pleti.

   Obsahuje:

Výtažek z kořene rostliny ignam (yams roots)
   Zlepšuje stav pokožky a eliminuje  zhoršující vlivy na suchou a citlivou pleť.

 Sojový extrakt
    Zvyšuje přirozenou odolnost pleti. Má protizánětlivé účinky a zabraňuje  
    vysušování pokožky.
    Rozjasňuje odstín pleti.

Aminokyseliny
    Mají dokonalou schopnost zadržovat v pokožce vodu.
    Jsou přirozenou ochranou proti volným radikálům.

BIOEVOLUTION MESO RE-VITAL CONCEPT - ošetření

Před ošetřením použijte Meso Re-Vital AHA peeling (6% koncentrace kyselin, pH 7). Pomáhá odstranit odumřelé buňky z pokožky a stimuluje 
metabolismus. Na závěr  ošetření naneste Meso  Re–Vital after care krém. Dokonale vyhlazuje a zklidňuje podrážděnou pokožku. Obsahuje 
panthenol, makadamiový olej, olej z hroznových jader. 
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BIOEVOLUTION MESO RE-VITAL CONCEPT - postup ošetření

BIOEVOLUTION MESO RE-VITAL 
Nabízená ošetření:

obličej
krk
dekolt
hřbety rukou
jizvy a strije

vrásky na čele

vrásky mezi obočím (glabelární)

vrásky na nose

vrásky kolem očí (periorbitální)

vásky pod očima

vrásky na tvářich

nazolabiální rýha

vrásky kolem rtů (periorální)

vrásky v koutcích úst

vrásky na bradě
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BIOEVOLUTION MESO RE-VITAL CONCEPT - postup ošetření
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1. Odstraňte make-up, důkladně očistěte pokožku gelem nebo pleťovou vodou, která neobsahuje žádné   
    minerální oleje, ty brání pronikání účinných látek.
2. Aplikujte Meso Re-Vital AHA peeling na ošetřovaná místa. Nepoužívejte mechanický peeling. 
3. Po 5-10 minutách smyjte Meso Re-Vital AHA peeling a naneste vybrané sérum s aktivními látkami přímo  
    na pokožku. Nikdy neprovádějte ošetření na suché pokožce. 
4. Naplňte kartridž vybraným sérem. 
5. Začněte s ošetřením, aplikátor držte vždy vertikálně. Jemně mezi prsty vypínejte pleť tak, aby docházelo 
    k rovnoměrné perforaci. 
6. Na konci každého ošetření, naneste Meso Re- Vital after care krém (jemně vklepejte a nemasírujte). 

Pokud se v průběhu ošetření objeví silné zarudnutí nebo lehké krvácení, snižte rychlost
vpichů a tlak kartridže. Nikdy na kůži příliš netlačte. 

Doporučuje se provádět sérii 8 ošetření (jedno nebo dvě ošetření týdně). Přestávka před další
kůrou 8 ošetření by měla být čtyři týdny. 

BIOEVOLUTION MESO RE-VITAL - kontraindikace

- skin anomalies in the treatment area: neurodermitis (skin lesions in the form of rash),
- kožní anomálie v ošetřované oblasti: neurodermitis (kožní léze ve formě vyrážky), svědění, 
  kožní tendence k nadměrné suchosti a šupinaté kůži ), ekzém, akné, lupénka, veruka, léze, 
  mateřská znaménka atd.
- zánětlivé stavy na kůži
- herpes simplex (opar)
- oslabení imunitního systému
- přecitlivělá kůže.

BIOEVOLUTION MESO RE-VITAL - postup ošetření
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BioEvolution
vybavení pro permanentní make-up a mikrojehlovou mezoterapii

www.clevercare.cz, info@clevercare.cz, tel. +420 724 809 060

Oreade laser I Oreade laser II Margo I Margo II
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