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BIELENDA PROFESSIONAL
MESO MED PROGRAM
AKTYWNY KONCENTRAT Z
NISKOCZĄSTECZKOWYM
KWASEM HIALURONOWYM
10x3ML
Cena

67,15 zł

Cena poprzednia

79,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

5902169014537

Kod producenta

BP137335

Kod EAN

5902169014537

Producent

Bielenda Professional

Opis produktu
BIELENDA PROFESSIONAL AKTYWNY KONCENTRAT Z NISKOCZĄSTECZKOWYM KWASEM HIALURONOWYM 10x3ML
Koncentrat aktywny z niskocząsteczkowym kwasem hialuronowym przeznaczony do długotrwałej regeneracji, nawilżenia oraz
wspomagania procesów odmłodzenia skóry.
Meso Med Program to aktywne koncentraty stworzone w oparciu o najnowsze osiągnięcia kosmetologii, inspirowane
zabiegami z zakresu medycyny estetycznej.
Innowacyjne technologie i zaawansowane składniki aktywne - Niskocząsteczkowy Kwas Hialuronowy, zapewniają
specjalistyczną pielęgnację ukierunkowaną na różne rodzaje i potrzeby skóry, długotrwałą regenerację oraz wspomagają
procesy odmłodzenia skóry. Przeznaczony do mezoterapii mikroigłowej, mezoterapii bezigłowej, tlenowej, ultradźwięków lub
wprowadzania manualnego.
Przeznaczenie: cera sucha, odwodniona, zmarszczki, fotostarzenie, utrata jędrności i elastyczności, wiotkość skóry,
rewitalizacja i odwodnienie skóry .
Połączenie niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego z Glukozaminoglikanami
Szybsze i efektywne oddziaływanie Kwasu hialuronowego
Natychmiastowe głębokie nawilżenie skóry
Stymulacja produkcji własnej Kwasu hialuronowego
Wzrost jędrności i elastyczności skóry
Stosowanie: po wykonaniu kosmetycznej mezoterapii mikroigłowej ( pen, roller), aplikować cienką i równomierną warstwę
preparatu na całej powierzchni skóry poddanej zabiegowi (twarz, szyja, dekolt), lekko wmasować, nadmiar pozostawić do
wchłonięcia. W przypadku infuzji tlenowej - zawartość ampułki ( 3 ml ) dokładnie wymieszać z 5 ml soli fizjologicznej. Powstały
roztwór zastosować w całości bezpośrednio po połączniu. Nie pozostawiać roztworu otwartego. Pozostawiony nie nadaje się do
użytku.
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Inne rekomendowane zastosowanie:
kosmetyczna mezoterapia mikroigłowa (roller, dermapen)
mezoterapia bezigłowa, tlenowa
ultradźwięki
po zabiegach radiofrekwencji i fotoodmładzania
tradycyjne wprowadzenie manualne
UWAGA
należy zużyć całą ampułkę bezpośrednio po otwarciu
przeciwwskazania: uczulenie na dany składnik, kobiety w ciąży i w okresie laktacji
chronić przed dziećmi, chronić przed światłem, przechowywać w chłodnym miejscu
preparat nie jest przeznaczony do wstrzykiwania podskórnego (aplikacja wyłącznie zewnętrzna)!
Składniki/Ingredients: Aqua (Water), Glycerin, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Sodium Hyaluronate,
Niacinamide, Allantoin, Sodium Chloride, Lactic Acid, Disodium EDTA, Methylparaben.
Zestaw zawiera: 3ml x 10 ampułek
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