
CROSS LINKED HIALURONIC ACID

High concentration of HA gel designed for mesotherapy



lHA
CROSS LINKED HA

zaawansowane zabiegi pobudzające potencjał młodości

PORÓWNAJ EFEKTY. 

WYBIERZ PRODUKT DOSTOSOWANY DO TWOICH POTRZEB!

tHA
3% TRIPLE HIALURONIC ACID

daje długotrwały efekt nawilżonej, gładkiej

i jędrnej skóry - zawiera 20% usieciowany kwas 

hialuronowy o wydłużonym czasie efektywności 

w skórze, dzięki wysokiej odporności na działanie 

hialuronidazy

idealny dla Klientów, którzy preferują zabiegi

ekskluzywne, ale wymagające mniejszej 

częstotliwości (seria składa się z 4 zabiegów –

1 zabieg co 3-4 tyg. oraz zabieg podtrzymujący 

co 5-6 miesięcy)

przywraca odpowiedni poziom nawilżenia

i pozostawia rezultat wygładzonej, ujędrnionej skóry, 

dzięki sile 3% stężenia potrójnej cząsteczki kwasu 

hialuronowego

doskonała terapia dla Klientów wybierających

systematyczne i częstsze zabiegi w atrakcyjnej 

cenie (seria 4 zabiegów – 1 zabieg/1 tydz. 

oraz zabieg podtrzymujący co 2-3 miesięcy)



PORÓWNAJ EFEKTY. 

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA LABORATORYJNIE.

Zdolność wiązania wody: 

mesoboost® lHA ze względu 

na usieciowaną strukturę, 
wiąże 2-3 razy więcej cząsteczek wody niż 

nieusieciowany HA.

HA

Cross linked HA
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Stężenie % HA cross linked

Wzrost elastyczności skóry o 21,6%  
(ponad 4-krotnie więcej 

w porównaniu do klasycznego HA)

Elastyczność skóry:

HA

Cross linked
HA

Upływ czasu (tygodnie)
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PORÓWNAJ EFEKTY. 

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA LABORATORYJNIE.

Usieciowany kwas hialuronowy stanowi 
doskonałe źródło nawilżenia, 

dostarczające skórze wodę w sposób ciągły 
i systematyczny. 

Zaledwie po 0,5h od aplikacji zaobserwowano 
wzrost nawilżenia skóry o 85%, 

natomiast po 1h – o 110%! 
Po 24h – wzrost nawilżenia po aplikacji 

usieciowanego HA, znacznie przewyższa 
parametry uzyskane po nałożeniu wersji 

nieusieciowanej.

Efekt nawilżenia:

HA

Cross linked HA
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Upływ czasu (godziny)



Nawilżenie

Długotrwały 
efekt

Elastyczność

•Wzrost 
elastyczności 
skóry o 21,6% 

•Poprawa 
gładkości 
skóry o 35%

Wygładzenie
Poprawa 
tekstury 
cery

• Film ochronny 
bez efektu lepkości



Demakijaż twarzy i oczu żelem myjącym Mesboost Makeup Remover Gel

Dezynfekcja skóry płynem antyseptycznym

Przerolowanie skóry derma rollerem

Aplikacja mesoboost® lHA

REKOMENDACJA: ponowne przerolowanie skóry 

Nałożenie folii na 10-15 min. Po zdjęciu folii nadmiar preparatu należy zmyć. 

W celu złagodzenia zaczerwienienia użyć bioTECH DEACTIVATOR SPRAY.

Krem Regener Max. Odczekać do wchłonięcia ok 3 min.

Krem Bloc UVA&UVB.

PROCEDURA ZABIEGOWA

Sugerowana cena zabiegu: 250 zł
Zużycie produktu na 1 zabieg na twarz: 5 ml (0,5 ampułki)
Uwaga! Ampułki po otwarciu można przechowywać do 12 miesięcy.


