meso
vytal

cell boost concept
EEN SNELLE MANIER VAN HUIDVERJONGING
met behulp van krachtige voedingstoffen

Wat is het meso vytal cell boost concept?

Meso Vytal is een nieuwe, unieke en efficiënte
schoonheidsbehandeling op basis van een geheel nieuwe
techniek voor huidverbetering. Het is een veilige, eenvoudige
en snelle manier om de huidcellen een oppepper te geven.

Wat doet het voor uw huid?

Het Meso Vytal Cell Boost Concept bestaat uit behandelingen
met drie verschillende werkstofsamenstellingen. Iedere
samenstelling heeft een ander effect:

1 Meso vytal med - huidverjonging

Met hyaluronzuur en peptiden om
rimpeltjes te verminderen en de
productie van nieuw collageen te
stimuleren.

2 Meso vytal fresh - extra voeding

Een zorgvuldige samenstelling van
vitaminen, Q10 en aminozuren die de
huid voedt met essentiële voedingstoffen.

3 Meso vytal pure - bescherming

Deze spa behandeling beschermt en 		
regenereert de huid, dankzij aminozuren en
extracten van sojabonen en yam wortels.

	
  

Hoe werkt het?

Met behulp van heel veel kleine naaldjes worden
microkleine gaatjes in de bovenste huidlaag (epidermis)
gemaakt. Hierdoor kunnen de zorgvuldig uitgebalanceerde
hoogactieve werkstoffen naar de diepere huidlagen worden
getransporteerd.
De werkstoffen worden op deze manier precies op de plekken
gebracht, waar ze het hardst nodig zijn en het meeste effect
hebben. Meso Vytal kan worden toegepast op het gezicht, de
hals, het décolleté en de handen.

De resultaten

Rimpeltje en fijne lijntjes worden duidelijk
verminderd. Door het hyaluronzuur worden de
ruimtes tussen de cellen opgevuld en wordt de
huid voller en gladder van binnenuit - dit is al
zichtbaar na slechts 1 behandeling!

1. Dat maakt de meso vytal med behandeling perfect
voor de rijpere huid.
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2. Dankzij een zeer rijke voedingstoffencomplex is meso
vytal fresh een perfecte aanvulling op de normale
dagelijkse verzorging.

Voorbereiding en nazorg

Om de behandeling optimaal te laten verlopen gebruiken
wij een peeling vooraf en een speciale herstellende crème als
nazorg.
Voorafgaand aan de behandeling wordt de Meso Vytal AHA
Peeling gebruikt. Het verwijdert afvalstoffen en activeert het de
celstofwisseling in de huid.
De behandeling moet altijd worden afgesloten met Meso Vytal
Aftercare. Dit zorgt voor een sneller herstel van de huid. De
huid wordt tegelijkertijd ook gladder, dankzij bestanddelen als
phantenol, macadamia nootolie en druivenpitolie, die in deze
crème zijn verwerkt.

3. Meso vytal pure is aan te raden voor het herstellen
van een doffe, vermoeide en vochtarme huid die na de
behandeling zichtbaar “opgefrist” wordt. De huid ziet er
jonger en frisser uit.

Contra-indicaties

Hoe vaak is een behandeling nodig?

Dit is het geval bij allergiën, huidafwijkingen in het te
behandelen gebied ( neurodermatitis, eczeem, acne, psoriasis
enzovoort), immuundeficiëntie en een hypergevoelige huid.
Raadpleeg hierover uw huisarts en/of schoonheidsspecialist.

De behandeling kan gedurende vier weken het beste 1 á 2 keer
per week plaatsvinden. Daarna kunt u het beste iedere vier
weken een onderhoudsbehandeling laten uitvoeren voor het
beste resultaat.

Indien sprake is van een of meer van de volgende contraindicaties wordt behandeling met het Meso Vytal Cell Boost
concept afgeraden.
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Uw schoonheidssalon:

het Meso Vytal Cell Boost Concept wordt gedistribueerd door

