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VENOME 
COMPONENT

Komponenty do mezoterapii Venome to gama 8 steryl-
nych produktów zamkniętych w 10 ml fiolkach. Wysokie 
stężenie substancji aktywnych pozwala je mieszać w od-
powiednich proporcjach uzyskując tym samym unikatowy 
mezokoktajl i indywidualny protokół zabiegowy dosto-
sowany do wymagających potrzeb pacjenta. Wszystkie 
komponenty Venome mogą służyć jako dodatkowy bo-
oster i wzmocnienie działania ampułek gamy Meso. Prepa-
raty przeznaczone są dla profesjonalistów wykonujących 
zabiegi w gabinecie. 

W gamie Venome Components znajdziesz półprodukty, 
które zastosowane oddzielnie lub w połączeniu, pozwolą 
całkowicie rozwiązać lub zmniejszyć problemy takie jak:

SUCHA 
I ZIEMISTA 

SKÓRA

TKANKA 
TŁUSZCZOWA

BRAK NAWILŻENIA 
I BLASKU 

ROZSTĘPY 
I BLIZNY 

ŁOJOTOK

WIOTKOŚĆ CELLULITDELIKATNE 
I WYPADAJĄCE WŁOSY 

ZMARSZCZKI

PRZEBARWIENIA 
I HIPERPIGMENTACJE 

VENOME COMPONENT 

ŁĄCZ 
WEDŁUG 
WSKAZAŃ



Professional use only venome-global.com

DZIAŁANIE
BIOTYNA zwana również witaminą B7 lub witaminą H, to związek organiczny należący 
do witamin z grupy B rozpuszczalny w wodzie. Jest elementem składowym wielu proce-
sów metabolicznych zachodzących w organizmie, takich jakich jak tworzenie kwasów 
tłuszczowych, krzepnięcie krwi oraz synteza aminokwasów. W przypadku jej braku do-
chodzi do nieprawidłowości pod kątem katalizowania wybranych reakcji. Niski poziom 
witaminy H objawia się łamliwością i wypadaniem włosów, ziemistym kolorytem skóry 
oraz stanami zapalnymi i uporczywymi przesuszeniami wraz z atopią. 

Zabieg mezoterapii z zastosowaniem biotyny rozwiązuje problem kruchych i osłabio-
nych włosów, dzięki atomom siarki zawartym w strukturze witaminy, które wchodzą 
w skład keratyny, czyli ich głównego budulca. Biotyna wzmacnia strukturę włosa przy-
wracając mu odpowiednią kondycję i wzmacniając macierz. Witamina B7 zastosowana 
na skórę przywraca również prawidłową pracę gruczołów łojowych, których dysfunkcje 
mogą powodować zanieczyszczenie i ropne stany zapalne. 

DZIAŁANIE
DMAE, czyli dimetyloaminoetanol to organiczny związek chemiczny, który w organizmie 
pełni funkcję prekursora syntezy acetylocholiny zaliczanej do grupy neurotransmiterów 
odpowiedzialnych za przekazywanie bodźca do zakończeń nerwowych i mięśni, dopro-
wadzając finalnie do ich skurczu. 

Zwiększone napięcie mięśniowe tworzy rusztowanie i swoistą warstwę podporową dla 
wiotkiej skóry, dając efekt napięcia i spłycenia drobnych zmarszczek. Komponent DMAE 
stymuluje fibroblasty do pracy, zwiększając ilość wytworzonych włókien białkowych, co 
wpływa na poprawę kondycji skóry.

VENOME COMPONENT BIOTIN VENOME COMPONENT DMAE
10 x 10 ml 10 x 10 ml

WSKAZANIE WSKAZANIE

Kruche i łamliwe włosy

Wypadanie włosów

Ziemista skóra

Przesuszenie skóry

Stany zapalne

Łojotok 

Wiotkość skóry 

Brak gęstości

Widoczne zmarszczki i załamania
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DZIAŁANIE
DMAE + KRZEM - Połączenie DMAE oraz krzemu wpływa na zagęszczanie skóry za-
pewniając materiał budulcowy dla włókien kolagenowych oraz napinająco dzięki wła-
ściwości dimetyloaminoetanolu do stymulowania wyrzutu acetylocholiny. 

Ten unikalny dwuskładnikowy komponent skutecznie regeneruje skórę zwiększając gę-
stość i elastyczność, zapewniając jej odpowiedni stelaż w postaci skurczonych mięśni, 
uwydatniając tym samym naturalny kontur. Preparat wykazuje działanie antyoksyda-
cyjne oraz przeciwzapalne, przez co przyspiesza regenerację skóry.

DZIAŁANIE
KRZEM - Krzem organiczny to mikroelement określany jako pierwiastek życia, który 
bierze udział w wielu procesach metabolicznych zachodzącym w ludzkim organizmie. 
Pełni istotną rolę podczas powstawania tkanki łącznej, ponieważ jest jej budulcem 
strukturalnym. Pozytywnie wpływa na naczynia krwionośnie, zapewniając im 
odpowiednią przepuszczalność i elastyczność. Uczestniczy w powstawaniu włókien 
kolagenowych. 

Komponent skutecznie hamuje wypadanie włosów oraz przyspiesza wzrost nowych 
zapewniając odpowiedni materiał budulcowy. Zastosowana w produkcie organiczna 
pochodna krzemu, bogata w kwas mannuronowy silnie odbudowuje i wzmacnia, 
chroniąc przed utratą jędrności. Komponent do mezoterapii wykazuje również silne 
działanie regeneracyjne i przeciwzapalne zmniejszając problem trądziku i suchej, 
wiotkiej skóry. 

VENOME COMPONENT DMAE & SILICIUM VENOME COMPONENT SILICIUM
10 x 10 ml 10 x 10 ml

WSKAZANIE WSKAZANIE

Brak elastyczności skóry twarzy, 
szyi i dekoltu

Wiotkość w okolicy ud, ramion, 
brzucha

Kruche i łamliwe włosy

Problemy z wypadaniem włosów

Suchość skóry

Wiotkość 

Zmarszczki mimiczne
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DZIAŁANIE
WITAMINA C- Kwas askorbinowy jest witaminą rozpuszczalną w wodzie, która wyka-
zuje szczególnie dużą aktywność biologiczną. W połączeniu z enzymami pełni rolę ka-
talizowania zachodzących w organizmie, sprecyzowanych reakcji chemicznych. Bierze 
udział w syntezie kolagenu i elastyny, które są jednymi z najważniejszych składników 
budulcowych skóry. 

Witamina C wykazuje silne działanie antyoksydacyjne, niwelując ilość wolnych rod-
ników tlenowych (stres oksydacyjny) działających destrukcyjnie na strukturę lipidów, 
białek oraz DNA. 

Kwas askorbinowy w połączeniu z witaminą E pełni funkcje ochronne w chwili nara-
żenia skóry na promieniowanie UV, dzięki hamowaniu działania metaloproteinazy-1, 
które niszczą włókna kolagenowe przyspieszając proces starzenia się skóry. Witamina 
C pozytywnie wpływa na naczynia krwionośne oraz mikrocyrkulację krwi, zmniejszając 
występujący na niej rumień. Wysokie stężenie witaminy C pozwala rozjaśniać plamy 
i przebarwienia powstałe w skutek nadmiernej ekspozycji słonecznej lub przebytych 
zmian zapalnych.

DZIAŁANIE
RETINOL 300- czysta forma witaminy A stosowana jest w celu silnej regeneracji i odno-
wy skóry, dzięki zdolności stymulowania fibroblastów do ciągłego podziału i produkcji 
włókien podporowych. Retinol pozytywnie wpływa na różnicowanie się i podział komó-
rek naskórka, przyspieszając rogowacenie i pogrubienie jego żywych części, dzięki cze-
mu położona głębiej skóra właściwa ma prawidłową i wzmocnioną ochronę zewnętrz-
ną. Po zastosowaniu retinolu skóra odzyskuje prawidłową strukturę oraz odpowiednie 
nawilżenie poprzez ograniczenie transepidermalnej utraty wody (TEWL). 

Witamina A moduluje działanie melanocytów przez co skutecznie niweluje drobne 
przebarwienia i hiperpigmentacje. Witamina A normalizuje pracę gruczołów łojowych, 
przyspiesza gojenie zmian zapalnych, dlatego też zalecana jest w pielęgnacji skór trą-
dzikowych oraz tłustych i mieszanych. 

VENOME COMPONENT VITAMIN C 20% VENOME COMPONENT RETINOL 300
10 x 10 ml 10 x 10 ml

WSKAZANIE WSKAZANIE

Skóra wiotka i mało elastyczna

Przebarwienia i hiperpigmentacje

Nadmierna ekspozycja słoneczna

Rumień i widoczne naczynia krwionośne

Cera szara, ziemista, pozbawiona blasku

Przebarwienia i hiperpigmentacje

Skóra wiotka 

Drobne zmiany zapalne

Nadmierne rogowacenie naskórka

Rozstępy i blizny
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DZIAŁANIE
KARCZOCH- Ekstrakt z karczocha aktywnie niweluje cellulit wodny oraz obrzmienia, 
dzięki właściwościom drenującym i przeciwobrzękowym, wpływając na mikrokrążenie i 
tym samym skuteczne usuwając nagromadzony w tkankach płyn. 

Wyciąg zawiera witaminy takie jak A, C i E wpływając korzystnie na działanie antyok-
sydacyjne i detoksykujące. 

Dodatkowo karczoch bogaty jest w cynarynę - polifenol, która wpływa za szybszy me-
tabolizm glukozy i lipidów. Preparat do mezoterapii z ekstraktem z karczocha jest ide-
alnym wsparciem i uzupełnieniem w przypadku wykonywania zabiegów o działaniu 
lipolitycznym.

DZIAŁANIE
FOSFATYDYLOCHOLINA- organiczny związek chemiczny, zwany inaczej lecytyną, któ-
ry należy do grupy fosfolipidów, stanowiących jeden z ważniejszych składników budul-
cowych błon komórkowych organizmów żywych. W organizmie ludzkim wspiera dzia-
łanie wątroby, poprawia pamięć i koncetrację. 

Fosfatydylocholina również aktywnie wspiera lipolizę dzięki zdolności aktywowania re-
ceptorów PPAR gamma, które syntezują glukozę oraz tłuszcze, rozbijając je na mniejsze 
elementy, dzięki czemu mogą wydostać się z adipocytów tłuszczowych i zostać zsyn-
tezowane w wątrobie. 

VENOME COMPONENT ARTICHOKE
VENOME COMPONENT 
PHOSPHATIDYLCHOLINE

10 x 10 ml 10 x 10 ml

WSKAZANIE WSKAZANIE

Zastoje wodne

Obrzęki i opuchnięcia

Cellulit wodny

Miejscowo zlokalizowana tkanka 
tłuszczowa na ciele

Podwójny podbródek

Cellulit wodno-tłuszczowy



venome-global.comProfessional use only

ZMIESZAJ TO!

1. PHOSPHATIDYLCHOLINE 
 + ARTICHOKE 3 ML + 1 ML 
 Walka z uporczywą tkanką tłuszczową 
 i podwójnym podbródkiem

5. VITAMIN C + ARTICHOKE 
 + SILICUM 1 ML + 2 ML + 2 ML 

 Uszczelnienie naczyń krwionośnych 
 i redukcja opuchnięć

2. ARTICHOKE + 
 DMAE & SILICUM 2 ML + 3 ML 

 Niwelowanie cellulitu i zwiększenie jędrności 

6. VITAMIN C + DMAE & SILICUM 
 1 ML + 3 ML 

 Zagęszczenie skóry w okolicy szyi, dekoltu i ud  

3. DMAE + RETINOL 300 
 3 ML + 2 ML 

 Spłycenie rozstępów i zagęszczenie skóry 
1. BIOTIN + SILICUM 2 ML + 2 ML 
 Hamowanie wypadania włosów i uzupełnienie 
 niedoborów witaminowych 

4. SILICUM + ARTICHOKE 
 2 ML + 3 ML 

 Walka z uporczywą tkanką tłuszczową 
 i podwójnym podbródkiem

Wszystkie komponenty marki Venome możesz zastosować osobno lub tworząc in-
dywidualny preparat stosując odpowiednie połączenia półproduktów z linii Compo-
nents, zgodnie z wymaganiami i problemem pacjenta. 

PROTOKÓŁ NA CIAŁO 

PROTOKÓŁ NA WŁOSY

+ + +

+ +

+

+

+

3 ML                1 ML 1 ML           2 ML           2 ML

2 ML                3 ML
1 ML                3 ML

3 ML                2 ML

3 ML                2 ML

2 ML                3 ML
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1. VITAMIN C + BIOTIN 
 2 ML + 2 ML 
 Rozświetlenie i regeneracja skóry 

2. VITAMIN C 
 + DMAE & SILICUM 3 ML + 1 ML 

 Niwelowanie przebarwień 
 i zagęszczenie skóry 

3. RETINOL 300 + VITAMIN C  
 2 ML + 1 ML 

 Spłycenie zmarszczek i dogłębne 
 odżywienie skóry, redukcja zmian zapalnych

4. BIOTIN + SILICUM  
 2 ML + 2 ML 

 Regeneracja i wzrost nawilżenia

PROTOKÓŁ NA SKÓRĘ TWARZY 

+

+

+

+

2 ML                   2 ML

3 ML                  1 ML

2 ML                  1 ML

2 ML                 2 ML

ZMIESZAJ TO!

VENOME COMPONENT 

 ZMIXUJ TO! 

STWÓRZ SWÓJ 
UNIKALNY 
PREPARAT. 



@venomeofficial

www.venome-global.com

office@venome-global.com


