
mesohyal™ MELILOTmesohyal™ ARTICHOKEmesohyal™ CARNITINEmesohyal™ BIOTINmesohyal™ ORGANIC SILICONmesohyal™ HYALURONIC

מגיע אלינו בעתיד הקרוב! 
משפר את מחזור המיקרו סירקולציה, מפחית את 
החזקת הנוזלים, משפר את ניקוז הלימפה ומפעיל 

את הזרימה החוזרת בוורידים.   

מגיע אלינו בעתיד הקרוב! 
פעולת טיהור הממריצה את מערכת הניקוז 

הלימפתית ומפחיתה את אגירת הנוזלים המצטברת. 

מגיע אלינו בעתיד הקרוב! 
פעולה פיזיולוגית המעבירה את חומצות השומן 

למיטוכונדריה, היכן שמתרחשת הטמעת החמצן 
וכתוצאה מכך שחרור האנרגיה. 

מגיע אלינו בעתיד הקרוב! 
מפצה על המחסור התזונתי בעור הקרקפת 

)האחראי על חולשה ונשירת שיער מוקדמת(, 
מקטין את הפרשת הסבור, מעורר ביו, מעניק 

לחות, מאפשר בניה מחדש, ביו – החייאה ונגד 
נשירת שיער. 

מגן ומחזק את מבנה רקמת העור, מגרה 
פיברובלסטי, מקדם ביוסינתזה של סיבי הקולגן, 

האלסטין ופרוטוגליקן.  

הענקת לחות אינטנסיבית לאפידרמיס ולדרמיס, 
לתיקון קמטים עדינים והתחדשות העור. מגביר את 

מיצוק וגמישות העור.

MEDICAL BENEFIT

 קרא יותר מועיל להופעת תפקודי מחזור הדם:
ירכיים, ישבן, בטן, גב וזרועות

  ,אזורים המושפעים ביותר מצלוליטיס: ירכיים, ישבן
בטן, גב וזרועות

 אזורים המושפעים בעיקר כתוצאה מצלוליטיס
קומפקטית: ירכיים, ישבן, בטן, גב וזרועות

 הקרקפת וכל שאר האזורים הדורשים הפעלה
 מחדש של חילוף החומרים.

פנים, צוואר, מחשוף וגב כפות הידיים, כמו 
גם זרועות, גב, בית חזה, בטן, אזור פריום 

periumbilical, האגפים והירכיים

פנים, צוואר, מחשוף וגב כפות הידיים, כמו 
גם זרועות, גב, בית חזה, בטן, אזור פריום 

periumbilical, האגפים והירכיים

APPLICATION AREA

CÓCTELCÓCTELCÓCTEL COCKTAILCOCKTAILMONOSUSTANCECOCKTAIL / MONOSUSTANCE

כל סוגי הצלוליטיס )במיוחד לצלוליטיס בצקת עם 
מרכיב כלי הדם(. שמירת נוזלים

 כל סוגי הצלוליטיס )במיוחד לצלוליט רך(. שמירת
נוזלים

כל סוגי הצלוליט )במיוחד לצלוליט קומפקטי 
או סיבי(

הצטברות שמנים

אלופציה: עוזרת להאט את נשירת השיער.
חולשת שיער: משפרת את איכות הסיב. ממריץ 

מיקרוסירקולציה מקומית

מניעת הזדקנות.
 דלילות עור הפנים והגוף

סימני מתיחה בשלב ראשוני וצלקות

 מחליק תלמים וקמטים עוזרים להגדיר מחדש את
הפנים, וגורם לאפקט הרמה טבעי מיידי

INDICATION

 2,5 mg/ml 2,5 mg/ml 2,5 mg/ml 2,5 mg/ml. 2,5 mg/ml 15 mg/mlHYALURONIC ACID )mg / ml(

Melilot extract - 3mg / mlArtichoke extract-1.5 mg / mlL-carnitina-200mg/mlbiotin 50mg/mOTHER PRINCIPLES )mg/ml(

Extract of meliloto troxerutina and mineral 
salts

Artichoke extract
Mineral salts

L-carnitinaBiotin , other B vitamins and mineral saltsorganic silicon 2,7 mg/5 ml
_OTHER PRINCIPLES

yesyesyesyesYESYESCE

 inyectables ampoules inyectables ampoules inyectables ampoules inyectables ampoulesINJECTABLE VIALSINJECTABLE VIALSFORMAT

2 ml x 20 ampoules2 ml x 20 ampoules2 ml x 20 ampoules 2 ml X 20 ampoules5ml x 10 vials 3 ml x 5 vialsCAPACITY )ml(

medicalmedicalmedicalmedicalmedicalmedicalCHANNEL

4226,457,5136,3343,88258PVP

HYALURONIC ACID - MONOSUSTANCE ORGANIC SILICON - COCKTAIL CAPILLARY MESOTHERAPY- COCKTAIL BODY MESOTHERAPY LIPOLITIC- COCKTAIL

mesohyal™ REDENXmesohyal™ ARGIBENONEmesohyal™ OLIGOELEMENTSmesohyal™ NCTC 109mesohyal™ X-DNAmesohyal™ DMAEmesohyal™ VITAMIN C

מפחית ומשפר את צפיפות ומיצוק העור. 
טיפול אנטי אייג’ כולל קמטים ומיצוק 
במיוחד לנשים לפני ואחרי גיל המעבר.

טיפול בקמטי הבעה ובקמטים דינאמיים. 
אנטיאוקסידנט.

מגיע אלינו בעתיד הקרוב! 
אנטיאוקסידנטים ויסודות לבניה מחדש 

ולעצירת הזדקנות העור. מפעילים 
תהליכים מטבוליים עוריים, מקדמים 
צמיחה ותפקודים ביולוגיים תאיים.  

תמיסה מחייה עשירה בויטמינים, חומצות 
אמינו, מלחים ומינרלים, אנזימים ובסיס 

חומצה היאלורונית.

תכונות אנטיאוקסידנט, מחדשות את 
תכונות התא. לעירור ותיקון רקמת 

העור, הגנה מפני רדיקלים חופשיים. 
מעניק לחות.

תמיסת מיצוק עשירה בדימתילמינו אתנול 
)DMAE( עם בסיס חומצה היאלורונית.

נוגד חמצון, תמיסת הבהרה
עם חומצה אסקורבית  מרוכזת 

)ויטמין C(, מלחים ומינרליים ובסיס חומצה 
היאלורונית.

MEDICAL BENEFIT

קמטים דינמיים בכל מקום בפנים, כולל שני שליש התחתון של הפנים
השליש העליון. מתאים לצוואר ומחשוף

פנים, צוואר, מחשוף וגב כפות הידיים, כמו 
גם זרועות, גב, בית חזה, בטן, אזור פריום  

periumbilical, האגפים והירכיים

 פנים, צוואר, מחשוף וגב כפות הידיים,
 הזרועות, הגב, בית החזה, הבטן, אזור

הניצב, האגן והירכיים

פנים, צוואר, מחשוף וגב כפות הידיים, כמו 
גם זרועות, גב, בית חזה, בטן, אזור פריום 

periumbilical, האגפים והירכיים

פנים, צוואר, מחשוף וגב כפות הידיים, כמו 
גם זרועות, גב, בית חזה, בטן, אזור פריום  

periumbilical, האגפים והירכיים

 פנים, צוואר, מחשוף וגב כפות הידיים,
 הזרועות, הגב, בית החזה, הבטן, אזור

הניצב, האגן והירכיים
APPLICATION AREA

COCKTAIL COCKTAIL COCKTAILCOCKTAILCOCKTAILCOCKTAIL / MONOSUSTANCE

נשים עם סימני הזדקנות גלויים: קמטים 
ומוצקות. במיוחד לנשים לפני ואחרי 

גיל המעבר
קווי הבעה דהויים ואובדן המוצקותתזונת תאים מניעת הזדקנותנלחם בחמצון הנגרם כתוצאה מנזקי שמש 

 הידרציה אינטנסיבית של הדרמיס
והאפידרמיס מניעת הזדקנות

תיקון קמטים עדין
 התחדשות העור

פתיחות עור וגוף

מלזמה, עור עמום: משפר נגעי פיגמנט 
שמקורם שונה.

עור נוקשה, חוסר מיצוק: ממריץ את 
הסינתזה של קולגן. נוגד חמצון: תיקון הנזק 

UVB -ו UVA המיוצר על ידי

INDICATION

 3mg/ml 3mg/ml 2,5 mg/m  0,025 mg/ml2,5mg/ml 2,5 mg/ml 2,5 mg/mlHYALURONIC ACID (mg / ml)

Oligoelementsbiotin 50mg/m DMAE/ Deanol bitartato - 30 mg/mlascorbic acid 200 mg/mlOTHER PRINCIPLES (mg/ml)

9 trace elements )Zinc, Magnesium, 
Molybdenum, Nickel, Cobal 

Selenium, Copper, Manganese and 
Vanadium(

Biorevitalizing solution 
11 vitamins

23 amino acids
6 mineral salts
3 coenzymes

ighly polymerized sodium 
desixoribonucleate Sodium chloride 

Disodium phosphate 
Ededato de sodío

organic silicon 2,7 mg/5 ml
Ascorbic acid / vitamin C and 

mineral saltsOTHER PRINCIPLES

yesyesyesyesyesyesyesCE

INJECTABLE VIALSINJECTABLE VIALS inyectables ampoulesINJECTABLE VIALSINJECTABLE VIALSINJECTABLE AMPOULESINJECTABLE AMPOULESFORMAT

 3 ml x 5 vials 3 ml x 5 vials 5 ml x 20 ampoules 3 ml x 5 vials3ml x 5 vials5 ml X 20 ampollas 5ml x 20 ampoulesCAPACITY (ml)
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48,24153,47119,247244,16PVP

MESOTHERAPY STAINS-COCKTAIL MESOTHERAPY FIRMING - COCKTAIL DERMAL REGENERATION - COCKTAIL REVITALIZACIÓN DÉRMICA - CÓCTEL STIMULATION OF THE CELLULAR  
MATRIX - COCKTAIL



mesohyal™ MELILOTmesohyal™ ARTICHOKEmesohyal™ CARNITINEmesohyal™ BIOTINmesohyal™ ORGANIC SILICONmesohyal™ HYALURONIC

 שפר את זרימת המיקרו והפחית את אחיזת הנוזלים.
 הם מעדיפים את הניקוז הלימפה ומפעילים את זרימת

החזרת הוורידי

פעולת טיהור מגרה את מערכת הניקוז הלימפה 
ומפחיתה את אחיזת הנוזלים המצטברת

 פיזיולוגית המעבירה את חומצות השומן למיטוכונדריה,
שם מתרחשת חמצון שלהם ושחרור

האנרגיה כתוצאה מכך 

מפצה על הגירעון התזונתי של הקרקפת האחראי 
לחולשה ואובדן שיער בטרם עת מפחית את הפרשת 

הסבורי

שומר על הארכיטקטורה של רקמות עור מגרה 
פיברובלסטים ומקדם את הביוסינתזה של סיבי קולגן, 

אלסטין ופרוטוגליקן.

הידרציה אינטנסיבית של הדרמיס והאפידרמיס השטחי. 
תיקון קמטים עדינים.

התחדשות העור
מגביר את מיצוק וגמישות העור.

MEDICAL BENEFIT

 קרא יותר מועיל להופעת תפקודי מחזור הדם: ירכיים,
ישבן, בטן, גב וזרועות

  ,אזורים המושפעים ביותר מצלוליטיס: ירכיים, ישבן
בטן, גב וזרועות

־אזורים המושפעים בעיקר כתוצאה מצלוליטיס קומפק
טית: ירכיים, ישבן, בטן, גב וזרועות

 הקרקפת וכל שאר האזורים הדורשים הפעלה
 מחדש של חילוף החומרים.

פנים, צוואר, מחשוף וגב כפות הידיים, כמו גם זרועות, 
גב, בית חזה, בטן, אזור פריום periumbilical, האגפים 

והירכיים

פנים, צוואר, מחשוף וגב כפות הידיים, כמו גם זרועות, 
גב, בית חזה, בטן, אזור פריום periumbilical, האגפים 

והירכיים

APPLICATION AREA

CÓCTELCÓCTELCÓCTEL COCKTAILCOCKTAILMONOSUSTANCECOCKTAIL / MONOSUSTANCE
כל סוגי הצלוליטיס )במיוחד לצלוליטיס בצקת עם מרכיב 

כלי הדם(. שמירת נוזלים
כל סוגי הצלוליט )במיוחד לצלוליט קומפקטי או סיבי(כל סוגי הצלוליטיס )במיוחד לצלוליט רך(. שמירת נוזלים

הצטברות שמנים
אלופציה: עוזרת להאט את נשירת השיער.

חולשת שיער: משפרת את איכות הסיב. ממריץ 
מיקרוסירקולציה מקומית

מניעת הזדקנות.
 דלילות עור הפנים והגוף

סימני מתיחה בשלב ראשוני וצלקות

 מחליק תלמים וקמטים עוזרים להגדיר מחדש את הפנים,
וגורם לאפקט הרמה טבעי מיידי

INDICATION

 2,5 mg/ml 2,5 mg/ml 2,5 mg/ml 2,5 mg/ml. 2,5 mg/ml 15 mg/mlHYALURONIC ACID )mg / ml(
Melilot extract - 3mg / mlArtichoke extract-1.5 mg / mlL-carnitina-200mg/mlbiotin 50mg/mOTHER PRINCIPLES )mg/ml(

Extract of meliloto troxerutina and mineral saltsArtichoke extract
Mineral salts

L-carnitinaBiotin , other B vitamins and mineral saltsorganic silicon 2,7 mg/5 ml_OTHER PRINCIPLES

yesyesyesyesYESYESCE

 inyectables ampoules inyectables ampoules inyectables ampoules inyectables ampoulesINJECTABLE VIALSINJECTABLE VIALSFORMAT

2 ml x 20 ampoules2 ml x 20 ampoules2 ml x 20 ampoules 2 ml X 20 ampoules5ml x 10 vials 3 ml x 5 vialsCAPACITY )ml(

medicalmedicalmedicalmedicalmedicalmedicalCHANNEL

4226,457,5136,3343,88258PVP

mesohyal™ OLIGOELEMENTSmesohyal™ NCTC 109mesohyal™ X-DNAmesohyal™ DMAEmesohyal™ VITAMIN C

 נוגדי חמצון וארגון מחדש, חיוניים להפסקת הזדקנות
 העור. הם מפעילים תהליכים מטבוליים עוריים, מקדמים

צמיחה ותפקודים ביולוגיים תאיים

Revitalisering של עור עמום.
מניעת הזדקנות ותיקון קמטים עדינים

 יש לו תכונות לחות ונוגדי חמצון התורמות להפעלת
 תהליכים מטבוליים ומקדמים צמיחה ותפקודים ביולוגיים

 תאיים, בנוסף לסייע בהתאוששות רקמת העור על ידי
קידום סינתזה של קולגן

מחזירה את המוצקות לרקמות הנתונות לתהליך 
ההזדקנות, ובכך נוגדת ביעילות את הצלילות

 פעולה רדיקלית אנטי-חופשית, ביצוע השפעה מונעת
ופליאטיבית של נזק חמצוני בתאי האפידרמיס

MEDICAL BENEFIT

פנים, צוואר, מחשוף וגב כפות הידיים, כמו גם זרועות, 
גב, בית חזה, בטן, אזור פריום  periumbilical, האגפים 

והירכיים

 פנים, צוואר, מחשוף וגב כפות הידיים, הזרועות, הגב,
בית החזה, הבטן, אזור הניצב, האגן והירכיים

פנים, צוואר, מחשוף וגב כפות הידיים, כמו גם זרועות, 
גב, בית חזה, בטן, אזור פריום periumbilical, האגפים 

והירכיים

פנים, צוואר, מחשוף וגב כפות הידיים, כמו גם זרועות, 
גב, בית חזה, בטן, אזור פריום  periumbilical, האגפים 

והירכיים

 פנים, צוואר, מחשוף וגב כפות הידיים, הזרועות, הגב,
בית החזה, הבטן, אזור הניצב, האגן והירכיים

APPLICATION AREA

COCKTAIL COCKTAIL COCKTAILCOCKTAILCOCKTAILCOCKTAIL / MONOSUSTANCE
תזונת תאים מניעת הזדקנות

קווי הבעה דהויים ואובדן המוצקות
 הידרציה אינטנסיבית של הדרמיס והאפידרמיס מניעת

הזדקנות
תיקון קמטים עדין
 התחדשות העור

פתיחות עור וגוף
מלזמה, עור עמום: משפר נגעי פיגמנט שמקורם שונה.

עור נוקשה, חוסר מיצוק: ממריץ את הסינתזה של קולגן. 
UVB -ו UVA נוגד חמצון: תיקון הנזק המיוצר על ידי

INDICATION

 2,5 mg/m  0,025 mg/ml.2,5mg/ml 2,5 mg/ml 2,5 mg/mlHYALURONIC ACID )mg / ml(
Oligoelementsbiotin 50mg/m DMAE/ Deanol bitartato - 30 mg/mlascorbic acid 200 mg/mlOTHER PRINCIPLES )mg/ml(

9 trace elements )Zinc, Magnesium, 
Molybdenum, Nickel, Cobal Selenium, Copper, 

Manganese and Vanadium(

Biorevitalizing solution 
11 vitamins

23 amino acids
6 mineral salts
3 coenzymes

ighly polymerized sodium desixoribonucleate 
Sodium chloride 

Disodium phosphate 
Ededato de sodío

organic silicon 2,7 mg/5 mlAscorbic acid / vitamin C and mineral saltsOTHER PRINCIPLES

yesyesyesSISICE

 inyectables ampoulesNJECTABLE VIALSINJECTABLE VIALSINJECTABLE AMPOULESINJECTABLE AMPOULESFORMAT

 5 ml x 20 ampoules 3 ml x 5 vials3ml x 5 vials5 ml X 20 ampollas 5ml x 20 ampoulesCAPACITY )ml(

medicalmedicalmedicalmedicalmedicalCHANNEL

48,24153,47119,247244,16PVP

HYALURONIC ACID - MONOSUSTANCE

MESOTHERAPY STAINS-COCKTAIL MESOTHERAPY FIRMING - COCKTAIL DERMAL REGENERATION - COCKTAIL REVITALIZACIÓN DÉRMICA - CÓCTEL STIMULATION OF THE CELLULAR  
MATRIX - COCKTAIL

ORGANIC SILICON - COCKTAIL CAPILLARY MESOTHERAPY- COCKTAIL BODY MESOTHERAPY LIPOLITIC- COCKTAIL
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