
PAKIET SRS ANTI-AGING 
Zestaw 5 ampułek do mezoterapii twarzy, których 
działanie spowoduje spłycenie drobnych linii 
zmarszczek, poprawi gęstość skóry oraz rozjaśni 
powstałe przebarwienia. Zalecane Serum Booster 
Activator wzmocni efekty zabiegów, rewitalizując 
skórę podczas codziennej pielęgnacji

Fiolka 5 ml  1 fiolka Kwas Hialuronowy 3,5%

Fiolka 1,5ml  1 fiolka Skin Renew

Fiolka 6 ml  1 fiolka Skin Lift (lifting skóry twarzy)

Fiolka 5 ml  1 fiolka DMAE+KRZEM

Fiolka 2 ml  1 fiolka Kwasu Glikolowego 

Serum 30ml  Serum Booster Activator (serum wspomagające)

> GŁÓWNE SKŁADNIKI PREPARATÓW
PAKIET SRS ANTI-AGING  to zestaw produktów do zabiegów przeciwzmarszczkowych, powodujących wzrost napięcia i roz-
świetlenia na twarz, szyję i dekolt.

> ZALECANY PROTOKÓŁ STOSOWANIA

SKIN RENEW |  drobne fałdy skórne i zmarszczki mimiczne, rozjaśnienie skóry wraz z odpowiednim nawilżeniem
Główne składniki :  kompleks witamin B, minerały, kwas hialuronowy 10 mg/ml, aminokwasy, koenzym q10, przeciwutle-
niacze

SKIN LIFT |  zwiotczenie skóry, zmarszczki mimiczne, odmłodzenie i odpowiednie odżywienie
Główne składniki :  argirelina, kwas hialuronowy 10 mg/ml, witamina C, polipeptydy, antyoksydanty

KWAS HIALURONOWY 3,5% (nieusieciowany kwas hialuronowy)  |  drobne fałdy skórne i zmarszczki mimiczne, 
rozjaśnienie skóry wraz z odpowiednim nawilżeniem
Główne składniki :  hialuronian sodu

KWAS GLIKOLOWY |  zwężenie porów i zaskórników, usuwanie plam posłonecznych, wzrost elastyczności, spłycenie 
drobnych linii zmarszczek 
Główne składniki :  Kwas Glikolowy 1%niacze

WSKAZANIA I GŁÓWNE SKŁADNIKI:

DZIAŁANIE ANTI-AGING

Natychmiastowy wzrost nawilżenia i spłycenie drobnych 
linii zmarszczek 

Jak stosować:  
Pobierz 1,5 ml Skin Renew oraz 1 ml Kwasu hialuronowe-
go 3,5%, następnie  wykonaj mezoterapię wybraną przez 
siebie metodą

Działanie liftingujące oraz redukcja zmarszczek mimicz-
nych

Jak stosować:  
Pobierz 1,5 ml Skin Lift oraz 1 ml Kwasu hialuronowego 
3,5%, następnie wykonaj  mezoterapię wybraną przez 
siebie metodą
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DMAE + KRZEM  |  l ifting, modelowanie ciała,  redukcja cellulitu i rozstępów, rewitalizacja zniszczonej skóry, ujędrnienie 
skóry
Główne składniki :  DMAE, Krzem



DZIAŁANIE ROZŚWIETLAJĄCE I LIFTINGUJĄCE

DZIAŁANIE ROZŚWIETLAJĄCE I LIFTINGUJĄCE OPTYMALIZACJA I UTRZYMANIE EFEKTÓW

Rewitalizacja i rozświetlenie
 
Jak stosować:  
Pobierz 1,5 ml Kwasu Glikolowego oraz 1 ml Kwasu hia-
luronowego 3,5%, następnie wykonaj mezoterapię wy-
braną przez siebie metodą

 
1 sesja co 2 tygodnie 

Natychmiastowe działanie liftingujące i rozświetlające

Jak stosować:  
Pobierz 1,5 ml SRS Skin Lift oraz 1,5 ml DMAE+KRZEM, 
następnie wykonaj mezoterapię wybraną przez siebie 
metodą

Optymalnie 1 sesja co 6 tygodni. 1 sesja co 3 do 6 mie-
sięcy.

> ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW: 6-10 SESJI
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