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VENOME MESO 
PROFESJONALNE KURACJE 
DO INTENSYWNEJ ODNOWY SKÓRY

Po pięciu latach badań i analiz powstała marka optymalnie 
godząca potrzeby profesjonalistów z oczekiwaniami klientów.

Venome Meso to gama 15 sterylnych preparatów do me-
zoterapii bogatych w substancje aktywne ukierunkowane 
na potrzeby różnych typów skóry: trądzikowej, atopowej, 
skłonnej do zmarszczek, po produkty do włosów, ciała  
i wyjątkowo delikatnych stref intymnych. Składniki ak-
tywne każdego z mezokoktajli zostały dobrane specjalnie 
pod kątem konkretnych okolic skóry i ich indywidualnych 
potrzeb. Preparaty przeznaczone są dla profesjonalistów 
wykonujących zabiegi w gabinecie.

W gamie mezokoktajli Venome Meso znajdziesz 
rozwiązanie na każdy problem skóry.
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Meso ANTIOX, 5 ml

Meso ATOPIC, 5 ml

Meso ACNE, 5 ml

Meso EYEBAG, 2 ml

Meso ANTIAGE, 5 ml

Meso TIGHT, 5 ml

Meso BTX, 5 ml

Meso HAIR, 5 ml

Meso Delicate FIRM, 5 ml

Meso Delicate WHITE, 5 ml

Meso SLIM, 5 ml

Meso NECK, 5 ml

Meso HANDS, 5 ml

Meso ANTICELLULITE, 5 ml

Meso BOOSTER HA 6%, 5 ml
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DZIAŁANIE
Meso ANTIAGE to witaminowy koktajl wspomagający zwalczanie oznak fotostarzenia 
skóry, niezbędny do stymulacji odnowy tkankowej, szczególnie po okresach ekspozycji 
na niekorzystne działanie promieniowania UV.

STOSOWANIE
1 ampułka co 7 dni przez 4/6 sesji.

SKŁAD
Syntetyczna forma Witaminy C pozwala na zwiększenie ochrony 
w walce z wolnymi rodnikami, uszczelnienie naczyń krwionośnych oraz rozjaśnienie 
powstałych plam pigmentacyjnych. 

Proretinol wykazuje działania naprawcze poprawiając ukrwienie skóry, przez wzrost 

odporności tkankowej na działanie promieniowania ultrafioletowego, zmniejszając tym 
samym skutki uboczne w postaci starzenia się skóry.

Witaminy z grupy B zwiększają syntezę kolagenu i elastyny, utrzymują prawidłowe 

nawilżenie naskórka oraz głębszych partii skóry właściwej, jednocześnie dbając o jej 
odpowiednie dotlenienie 
i efektywniejszy transport składników mineralnych.

VENOME MESO ANTIAGE
5 ml

REDUKCJA OZNAK FOTO-STARZENIA SKÓRY

DZIAŁANIE
Dwa ekstrakty z grzybów Kordycepsu oraz Wrośniaka Różnobarwnego, pozwoliły 
stworzyć ampułkę idealną w walce ze stanami zapalnymi skóry. Składniki aktywne pre-
paratu wykazują również silne działanie przeciwzapalne i antybakteryjne minimalizując 
powstanie kolejnych stanów zapalnych.

STOSOWANIE
1 ampułka co 7 dni przez 4/6 sesji.

SKŁAD
Bioaktywne składniki - beta-glukany, fitosterole, witaminy A, C, E oraz peptydy 
wzmacniają odporność skóry narażonej na działanie czynników zewnętrznych, 
poprzez intensywne zwiększanie aktywności makrofagów.
 
Kordyceps poprawia mikrokrążenie w naczyniach krwionośnych, dotleniając tym 
samym komórki skóry.
 
Wrośniak Różnobarwny bogaty w polisacharydy wspomaga syntezę kolagenu, 
działając jednocześnie kojąco i łagodząco.

VENOME MESO ACNE

5 ml

WSPARCIE SKÓRY SKŁONNEJ DO STANÓW
ZAPALNYCH I TRĄDZIKU
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DZIAŁANIE
Meso ATOPIC wspomaga odbudować barierę ochronną skóry. Mezokoktajl ATOPIC 
cechuje się połączeniem antyoksydantów 
oraz aktywnych form witaminy C, wykazując działanie przeciwzapalne oraz 
stymulujące. 

STOSOWANIE
1 ampułka co 7 dni przez 4/6 sesji.

SKŁAD
Unikatowe zastosowanie Glukozydu Askorbylu (połączenie naturalnej skrobi i  
witaminy C), który aktywuje się poprzez enzym zawarty w komórkach skóry, pomaga 
sukcesywnie uwalniać kwas askorbowy, dzięki czemu dociera on do głębszych warstw 
naskórka oraz częściowo skóry właściwej. Wspomaga stymulację syntezy kolagenu 
oraz kwasu hialuronowego, poprawiając elastyczność 
i nawilżenie skóry.

Glukozyd Askorbylu i Kwas Cytrynowy odpowiedzialne są również za działanie 
eksfoliacyjne, przez co pomaga zwalczyć nierównomierny koloryt oraz plamy 
pigmentacyjne, dając efekt rozświetlenia.

VENOME MESO ATOPIC
WZROST ROZŚWIETLENIA I BARIERY 
OCHRONNEJ SKÓRY SKŁONNEJ DO ATOPII
5 ml

ANTYOKSYDACYJNA TARCZA POMOCNA 
W WALCE Z PRZEBARWIENIAMI 
ORAZ WIDOCZNYMI OZNAKAMI STARZENIA
5 ml

DZIAŁANIE
Meso ANTIOX Zawiera unikalne połączenie składników aktywnych wspomagających 
procesy naprawcze skóry oraz odbudowanie bariery ochronnej, przydatnej w walce 
z wolnymi rodnikami.

STOSOWANIE
1 ampułka co 7 dni przez 4/6 sesji.

SKŁAD
Glutation zawarty w produkcie, dzięki oddziaływaniu na odpowiednie hormony 
wzrostu odpowiedzialny jest za odbudowę odporności tkankowej, regenerację 
komórek, wykazując tym samym rolę antyoksydantu, neutralizującego wolne rodniki.
 
Kwas Liponowy, który naturalnie występuje w komórkach organizmu, skutecznie 
niweluje powstałe linie zmarszczek, uszkodzenia wywołane oksydacją, zapobiegając 
jednocześnie powstawaniu przebarwień.
 
Aminokwasy - Cysteina i Tauryna chronią przed szkodliwymi dla skóry skutkami 
oddziaływania promieniowania UV oraz odnowy komórkowej.

VENOME MESO ANTIOX
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VENOME MESO 
DELICATE WHITE

VENOME MESO 
DELICATE FIRM

PRZECIWDZIAŁANIE HIPERPIGMENTACJI 
W SZCZEGÓLNIE DELIKATNYCH 
STREFACH INTYMNYCH

BIO-REWITALIZACJA WRAŻLIWYCH 
OKOLIC INTYMNYCH

5 ml

5 ml

DZIAŁANIE
Wyjątkowy zestaw składników aktywnych zawartych w mezokoktajlu Meso DELICATE 
WHITE skutecznie rozjaśnia przebarwienia 
w obszarach, gdzie skóra wymaga szczególnej pielęgnacji. 

STOSOWANIE
1 ampułka co 7 dni przez 4/6 sesji.

SKŁAD
Naturalny składnik preparatu jakim jest Arbutyna pozyskana z jagód mącznicy, posia-
dająca silne właściwości bakteriobójcze, jest jednym z najskuteczniejszych substancji 
o działaniu redukującym przebarwienia i hamującym występowanie hiperpigmentacji 
wrażliwych okolic.

Rezorcyna stanowi główny składnik rozjaśniający oraz antyseptyczny, zmiękczając 
tym samym napiętą i delikatną skórę.

Zestaw witamin C oraz B3 pomaga uszczelniać naczynia krwionośne i utrzymać wła-
ściwy poziom nawilżenia. 

DZIAŁANIE
Mezokoktajl Meso DELICATE przeznaczony do szczególnie wrażliwych okolic, które 
wymagają nawilżenia i rewitalizacji.

STOSOWANIE
1 ampułka co 7 dni przez 4/6 sesji.

SKŁAD
Wysokie stężenie kwasu hialuronowego oraz DMAE uelastycznia i przywraca 
właściwy poziom nawilżenia.

Unikatowo dobrana sekwencja aminokwasów i witamin wzmacnia barierę ochronną 
naskórka, chroniąc ją przed przesuszeniem oraz wzmacniając regenerację polegającą 
na stymulacji podziałów komórkowych.

Hexapeptyd-8 pozwala rozluźnić napięcie mięśniowe, które często jest problemem 
występującym w miejscach wrażliwych. 



Professional use only venome-global.com

VENOME MESO BTX VENOME MESO EYEBAG
WIDOCZNE ZNIWELOWANIE ZMARSZCZEK 
I POPRAWA NAPIĘCIA SKÓRY

POMOC W WALCE Z OBRZĘKAMI 
W OKOLICY OCZU

5 ml 5 ml

DZIAŁANIE
Jedyna w swoim rodzaju formuła wspomaga odbudowę włókien kolagenowych 
zwiększając tym samym gęstość oraz napięcie skóry. Meso BTX to jedna z 
najefektywniejszych terapii odpowiedzialnych za silne działanie przeciwzmarszczkowe 
oraz naprawcze.

STOSOWANIE
1 ampułka co 7 dni przez 4/6 sesji.

SKŁAD
Zastosowanie unikalnego Hexapeptydu-8, który stanowi skróconą, bezpieczną 
i mniej inwazyjną alternatywę dla botoxu, pozwala oddziaływać na synapsy 
nerwowo-mięśniowe, których ciągła praca powoduje powstawanie załamań skórnych. 
Rozluźniające działanie peptydu na mięśnie polegające na zahamowaniu produkcji 
katecholamin, potrzebnych do skurczu mięśni, pomaga zredukować widoczność 
zmarszczek mimicznych, zwłaszcza kurzych łapek i bruzd nosowo-wargowych.

DZIAŁANIE
Obrzęki zlokalizowane w okolicy oczu wymagają odpowiednio dobranych składników 
do ich całkowitej eliminacji. Meso EYEBAG posiada unikalny skład, dzięki czemu 
zastoje wodne występujące w strefie doliny łez są zminimalizowane. Aktywne 
składniki zapewniają odpowiednie nawilżenie oraz rozświetlenie delikatnej strefy 
okolicy oka.

STOSOWANIE
1 ampułka co 7 dni przez 4/6 sesji.

SKŁAD
Substancja aktywna Tetrapeptyd-5, pozwala stymulować mikrokrążenie w tkankach, 
likwidując uporczywe obrzęki spowodowane nagromadzeniem się płynów w 
przestrzeniach międzykomórkowych.

Koenzym Q10 dba o prawidłową stymulację przemian energetycznych w tkankach, 
odpowiednio je dotleniając, co wpływa na częściową eliminację lub zahamowanie 
postępujących procesów starzenia.

Występujące obrzęki dodatkowo redukuje ekstrakt z karczocha poprzez pobudzenie 
układu limfatycznego do ciągłej syntezy.
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VENOME MESO HAIR
POMOC DLA SŁABYCH I DELIKATNYCH 
CEBULEK WŁOSÓW
5 ml

DZIAŁANIE
Meso HAIR to idealna kompozycja do wzmocnienia słabych i delikatnych włosów. 
Efektem stosowania mezokoktajlu jest uzupełnienie niedoborów witaminowych, 
poprawa nawilżenia, wzmocnienie elastyczności włosów oraz zminimalizowanie 
wypadania.

STOSOWANIE
1 ampułka co 7 dni przez 4/6 sesji.

SKŁAD
Keratyna naturalnie występuje w organizmie ludzkim stanowiąc główny budulec 
włosów oraz paznokci. Zastosowanie jej w koktajlu, po wstępnym procesie hydrolizy 
zapewnia wysoki stopień przyswajalności, dzięki czemu wzmacnia strukturę cebulek 
uzupełniając powstałe ubytki poprzez nieprawidłową dietę lub zabiegi fryzjerskie. 

Biotyna, powszechnie zwana Witaminą B7, która jest źródłem cząsteczek siarki, 
czyli niezbędnym elementem składowym do produkcji keratyny, przyczynia się do 
zahamowania wypadania włosów oraz wpływa na zwiększenie ich elastyczności oraz 
prawidłowego nawilżenia.

Kompozycja witamin B6, B1 oraz pantenolu przyspiesza podziały komórkowe, 
stymulując mikrokrążenie w skalpie, wzmacniając cebulki oraz trzony włosa. 
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VENOME MESO NECK
BIO-ODNOWA OKOLIC SZYI I DEKOLTU
5 ml

DZIAŁANIE
Meso NECK to wysoce skuteczny koktajl składników aktywnych, które zapewniają 
skuteczną regenrację i poprawę wyglądu skóry szyi.

STOSOWANIE
1 ampułka co 7 dni przez 4/6 sesji.

SKŁAD
Wysokie stężenie niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego w postaci soli sodowej, 
zapewnia wiązanie dużej ilości wody, przez co gwarantuje odpowiednie nawilżenie 
oraz prawidłową pracę komórek i regenerację tkanki łącznej. 

Zastosowanie naturalnego składnika liftingującego jakim jest DMAE daje efekt 
zwiększenia napięcia oraz zagęszczenia wiotkich obszarów szyi i dekoltu.

Aminokwasy, niezbędny element naskórka, tworzącego ochronny płaszcz hydro-
lipidowy, czyli naturalny czynnik nawilżający, podnoszą zdolność podziałów 
komórkowych oraz aktywizują produkcję kolagenu.

Hexapeptyd-8, syntetyczny peptyd odpowiedzialny za rozkurcz mięśni, wyrównuje 
strukturę skóry oraz zwiększa ilości włókien elastyny, które znacząco wpływają na 
wygląd okolicy szyi. 

VENOME MESO HANDS
INTENSYWNA REGENERACJA 
I PIELĘGNACJA DŁONI
5 ml

DZIAŁANIE
Delikatna skóra dłoni, stale narażana na działanie czynników zewnętrznych wymaga 
odpowiedniego nawilżania oraz dostarczania składników posiadających zdolność do 
aktywowania funkcji regeneracyjnych w tkankach. Aktywne składniki mezokoktajlu 
Meso HANDS zapewniają intensywną regenerację dłoni. 

STOSOWANIE
1 ampułka co 7 dni przez 4/6 sesji.

SKŁAD
Kwas hialuronowy ma silne działanie higroskopijne (trwale przyciąga i wiąże 
wodę dając odpowiedni stopień nawilżenia skóry) oraz naprawcze, ze względu 
na specyficzne oddziaływanie na białka takie, jak kolagen i elastyna, które 
odpowiedzialne są za napięcie i gęstość skóry.

Wysokie stężenie Witaminy B3 powoduje powstanie bariery ochronnej zapewniającej 
zmniejszenie utraty wody w tkankach oraz hamowanie wydzielania wolnych rodników.

Niacynamid chroni skórę przed promieniowaniem UV i rozjaśnia powstałe 
przebarwienia.

Odpowiednia kompozycja aminokwasów zapewnia prawidłowy metabolizm lipidów 
oraz działanie antyoksydacyjne, które przeciwdziała starzeniu się delikatnej skóry 
dłoni.
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VENOME MESO 
BOOSTER HA 6%
GŁĘBOKIE NAWILŻENIE
5 ml

DZIAŁANIE
Kwas hialuronowy w stężeniu 6% głęboko nawilża i wygładza skórę, silnie ją 
rewitalizując.

STOSOWANIE
1 ampułka co 7 dni przez 4/6 sesji.

SKŁAD
Hialuronian Sodu to produkt o silnych właściwościach higroskopijnych, dzięki 
czemu jest jednym z najskuteczniejszych składników nawilżających skórę oraz 
zapobiegających nadmiernej utracie wody z jej powierzchni. Pomaga w utrzymywaniu 
stabilności protein strukturalnych: kolagenu oraz elastyny, przez co poprawia napięcie 
oraz elastyczność, zapewniając tym samym młody wygląd.

VENOME MESO TIGHT
EFEKT NAPIĘCIA I STYMULACJA REGENERACJI 
GŁĘBOKICH PARTII SKÓRY
5 ml

DZIAŁANIE
Składniki aktywne zawarte w mezokoktajlu Meso TIGHT skutecznie regenerują 
struktury skóry, dając efekt przywrócenia gęstości i napięcia skóry.

STOSOWANIE
1 ampułka co 7 dni przez 4/6 sesji.

SKŁAD
Kwas Askorbinowy, zwany popularnie Witaminą C jest niezbędny do pośredniej 
syntezy kolagenu i elastyny w skórze, dzięki możliwości jego aktywacji enzymatycznej. 
Odpowiedzialny jest za ciągłą produkcję, regenerację i stabilizację włókien 
budulcowych odpowiedzialnych za prawidłowe napięcie oraz gęstość skóry.

Elastyna wspomagana przez Witaminę C pomaga w przywracaniu jędrności i 
odpowiedniej struktury.

Dzięki zawartości DMAE fibroblasty są stale stymulowane do podziałów 
komórkowych, dając tym samym efekt napięcia, zmniejszając ilość zmarszczek 
powierzchniowych. 
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VENOME MESO 
ANTICELLULITE
REDUKCJA CELLULITU
5 ml

DZIAŁANIE
Specjalnie dobrane składniki preparatu, takie jak: Kofeina, L-karnityna oraz wyciąg 
z karczocha i skrzypu polnego, synergiczne współdziałają w walce z cellulitem.

STOSOWANIE
1 ampułka co 7 dni przez 4/6 sesji.

SKŁAD
Kofeina- Alkaloid naturalnie pozyskiwany z nasion kawy i herbaty. Składnik o silnych 
właściwościach drenujących i pobudzających mikrokrążenie skórne. Usprawniając 
przepływ chłonki w naczyniach limfatycznych i krwi w naczyniach krwionośnych 
przyspiesza usuwanie nadmiaru produktów powstałych w procesie przemiany materii 
wraz z toksynami. Kofeina zapobiega również powstawaniu obrzęków, wygładzając 
i napinając skórę, wykazując równocześnie działanie antyoksydacyjne.

L- Karnityna to związek chemiczny, niezbędny w procesie metabolizmu lipidów. 
Doprowadza do przemiany kwasów tłuszczowych w energię, dzięki czemu pobudza 
rozkład tkanki tłuszczowej i zapobiega gromadzeniu się nowej. Stymuluje przepływ 
limfy, ograniczając powstające zastoje wodne. 

Ekstrakt z Karczocha Zwyczajnego półprodukt zawierający kompleks witamin C, A 
i E oraz cynaryny, która działa detoksykująco, przyspieszając równocześnie redukcję 
miejscowo nagromadzonego tłuszczu. Wyciąg z karczocha wspomaga drenaż 
limfatyczny, niwelując cellulit. 

Wyciąg ze Skrzypu Polnego składnik bogaty w krzemionkę, żelazo oraz fosfor 
i potas, dzięki czemu wykazuje silne działanie uszczelniające naczynia krwionośne 
oraz łagodzące stany zapalne skóry.

VENOME MESO SLIM
POMOC W ZWALCZANIU TRUDNYCH 
DO USUNIĘCIA DEPOZYTÓW TŁUSZCZOWYCH
5 ml

DZIAŁANIE
Synergiczna współpraca fosfatydylocholiny i kwasu deoksycholowego, w wysokim 
stężeniu jest jedną z najskuteczniejszych terapii lipolitycznych stosowanych przy 
zwalczaniu trudnych do usunięcia depozytów tłuszczowych.

STOSOWANIE
1 ampułka co 7 dni przez 4/6 sesji.

SKŁAD
Fosfatydylocholina to fosfolipid naturalnie występujący w organizmie, który podany 
bezpośrednio w miejsce wystąpienia złogów tłuszczowych, aktywuje receptory 
odpowiedzialne za metabolizm glukozy oraz tłuszczów, rozbijając cząsteczki lipidów 
na mniejsze elementy, które następnie transportowane są do wątroby, po czym 
usuwane z organizmu.
 
Kwas deoksycholowy, zwany inaczej kwasem żółciowym, rozbija błony komórkowe 
adipocytów niwelując zalegające złogi tłuszczowe. Połączenie tych dwóch składników 
to jedno z najlepszych narzędzi do precyzyjnego modelowania sylwetki.
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@venomeofficial

www.venome-global.com

kontakt@dermatic.pl

ZALECENIA POZABIEGOWE
W CIĄGU 48 GODZIN PO ZABIEGU NALEŻY:

pić dużo wody (ok. 2,5 l dziennie),

utrzymywać miejsca iniekcji w szczególnej czystości (nie dotykać),

ograniczyć kontakt ze zwierzętami (dotykanie, przytulanie),

nie spać w pozycji na brzuchu,

nie pić napojów alkoholowych i kofeinowych,

nie palić tytoniu i papierosów,

nie nakładać makijażu,

zrezygnować z korzystania z sauny, basenu, gorących kąpieli, peelingów, 

depilacji, intensywnych ćwiczeń,

nie nakładać na skórę preparatów o działaniu drażniącym,

stosować kremy ochronne z filtrem UV min. SPF 50,

stosować kremy silnie regenerujące, nawilżające,

nie stosować innych zabiegów estetycznych na podrażnione miejsca.


