KATALOG PRODUKTOWY VENOME

VENOME
ŁĄCZĄC PROFESJONALIZM I PASJĘ.
Zestawiając doświadczenie i weryfikując narastające potrzeby.
Analizując przyczyny, szukając odpowiedzi jak je skutecznie eliminować.
Weryfikując jakość i należyty efekt…

POWSTAŁ VENOME.
Venome to marka produktów z zakresu medycyny estetycznej, która pomoże rozwiązać większość problemów skórnych.
Fundamenty marki Venome bazują na 10 letnim doświadczeniu w branży estetycznej. Tysiące klientów i wielokrotność rozwiązań oferowanych przez rynek, w
tym większość omijających rzeczywiste potrzeby zabiegowców i klientów, zrodziły potrzebę stworzenia produktów szytych na miarę najczęściej pojawiających się
problemów estetycznych.

DOSŁOWNIE.
Idea marki Venome, która stale przekazywana jest profesjonalistom to nastawienie na indywidualne podejście do każdego przypadku wraz z jego dogłębną
analizą, minimalizowanie przyczyn i sukcesywne eliminowanie problemu z użyciem wskazanych do tego produktów z gamy:

• VENOME MESO

• VENOME AUTOLOGIC

• VENOME STIMULATE

• VENOME SKIN ANTIDOTE

• VENOME COMPONENTS

• VENOME TRYCHO

• VENOME FILLER

• VENOME SUCCINATE

• VENOME PEEL
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Wszystkie preparaty Venome cechuje ukierunkowanie na odpowiednie
wskazanie, odpowiadając finalnie za sukces terapii Zabiegowca oraz
wymarzony efekt Pacjenta.

VENOME TO ZESTAWIENIE PASJI,
NAUKI I RZETELNOŚCI.
Gamy produktów Venome wytwarzane w laboratoriach włoskich i niemieckich,
spełniają standardy ISO 13485 dla Wyrobów Medycznych oraz ISO 22716 Dobre
Praktyki Produkcji (GMP) dla Kosmetyków.

MESO

WSKAZANIA:
Zmarszczki mimiczne
Kurze łapki
Bruzdy nosowo-wargowe

Venome Meso to gama 14 sterylnych preparatów do mezoterapii o niezwykle bogatych składach, które bezpośrednio oddziałują na potrzeby różnych typów skóry
i ich indywidualnych wskazań związanych z problemami estetycznymi.

Utrata jędrności skóry

Dzięki zasadzie i idei działania marki Venome terapia z użyciem preparatów Meso
działa niezwykle skutecznie w momencie dokładnego zweryfikowania przyczyny
występowania problemu, jej eliminacji oraz finalnego doboru odpowiedniego preparatu Meso zgodnego ze wskazaniem. Preparaty przeznaczone są dla profesjonalistów wykonujących zabiegi w gabinecie.

TOP PRODUKT GAMY MESO: VENOME BTX
Zniwelowanie zmarszczek dzięki efektowi botox-like. Jedyna w swoim rodzaju
formuła wspomagająca odbudowę włókien kolagenowych, zwiększając tym samym gęstość oraz napięcie skóry.
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 Meso BTX, ze względu na swój skład stanowi jedną z najefektywniejszych terapii odpowiedzialnych za silne działanie przeciwzmarszczkowe oraz naprawcze.
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STIMULATE

WSKAZANIA:
Utrata jędrności skóry
Zmarszczki
Poprawa gęstości skóry

Produkty Venome Stimulate to preparaty o silnym ukierunkowaniu na stymulowanie produkcji nowych włókien białkowych, regenerację oraz modulowanie
procesów skurczu mięśni. Gama Stimulate posiada wysoko stężone składniki aktywne, dzięki czemu skutecznie aktywuje procesy regeneracyjne skóry. Preparat
wspomaga spowalnianie procesów starzenia, umożliwia głębokie nawilżenie,
przywracając skórze zdrowy blask.

Sucha, ziemista skóra
Rozstępy
Blizny
Nawodnienie skóry

TOPOWE PRODUKTY GAMY STIMULATE:
VENOME COLLAGEN
W swoim składzie zawiera Tetrapeptyd-2, aktywny peptyd zwiększający jędrność i elastyczność, dzięki stymulacji produkcji jednego z głównych komponentów skóry jakim jest kolagen.
Niweluje powstałą wraz z wiekiem elastozę, zmniejszając ilość załamań skórnych
zmarszczek i poprawiając gęstość. Kolagen Hydrolizowany, składnik aktywny
poprawiający strukturę skóry, poprzez uzupełnianie niedoborów protein strukturalnych oraz powodując wzrost nawilżenia. Pomaga w redukcji zmarszczek,
rozstępów oraz blizn. Hialuronian Sodu, substancja utrzymująca prawidłowe
nawodnienie skóry, ze względu na wykazywanie silnych właściwości higroskopijnych (wiążących wodę).
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SUCCINATE

WSKAZANIA:
Opuchnięcie okolicy oka
Zmarszczki mimczne
Przebarwienia

Linia Venome Succinate, której bazowym produktem jest Venome Amber Hydro opiera się o unikalne połączenie dwóch składników głównych, jakimi są kwas
bursztynowy i kwas hialuronowy.

Brak nawilżenia

Kwas Bursztynowy jest składnikiem naturalnie występującym w każdym organizmie żywym, ponieważ bierze udział w Cyklu Krebsa (inaczej cykl kwasu cytrynowego), którego proces odbywa się w mitochondriach.
Cykl Krebsa to złożony proces przemian, który jest elementem oddychania komórkowego, czyli pozyskiwania energii z tlenu i dodatkowych substancji odżywczych. Szereg procesów biochemicznych zachodzących podczas Cyklu Kwasu
Cytrynowego pozwala z tzw. Acetylo-CoA, czyli produktu metabolizmu węglowodanów, tłuszczy oraz białek wytworzyć energię (ATP) potrzebną do prawidłowego funkcjonowania i odżywiania całego organizmu.
Dzięki temu bursztynian sodu zawarty w preparacie jest w stanie aktywować i
przyspieszać naturalny metabolizm komórkowy, co znacząco wpływa na wzrost
ilości transportowanych jonów i efektywniejsze oddychanie komórkowe, co przeciwdziała degradacji komórkowej, wynikającej z niskiego stężenia tlenu.
Kwas Bursztynowy wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne, dzięki czemu
zmniejsza ryzyko występowania stresu oksydacyjnego, który powoduje nieodwracalne zmiany w DNA komórki. Jednocześnie procesy regeneracyjne zachodzą
o wiele szybciej, dzięki czemu skóra jest bardziej odporna na działanie czynników zewnętrznych i tym samym na powstawanie załamań skórnych.
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PEEL
Venome Peel - peelingi jednofiolkowe o szerokim spektrum działania, rozwiązujące najczęściej występujące problemy skórne takie jak zmarszczki utrwalone, brak
blasku i zmiany zapalne. Charakterystyka działania produktów linii Venome Peel
to głęboka rewitalizacja skory, bez złuszczania. Kuracje można stosować również
latem z zastosowaniem fotoprotekcji.

TOPOWE PRODUKTY GAMY PEEL:
VENOME TCA LIFT, VENOME LACTIC
HYDRATION I VENOME RETINOL C SHOT
Venome TCA Lift to medyczny peeling chemiczny do silnej rewitalizacji skóry
o różnorodnym zakresie działania i jednocześnie wysokim stopniu bezpieczeństwa. Formuła preparatu oparta jest o połączenie 20% TCA kwasu trójchlorooctowego, kwasu kojowego i migdałowego, przez co skutecznie niweluje oznaki
starzenia się skóry, dzięki stymulowaniu fibroblastów do produkcji włókien kolagenu i elastyny, wykazując dodatkowo działanie bakteriostatyczne, równocześnie zmniejszając widoczność ewentualnych przebarwień i miejscowych hiperpigmentacji. Produkt nie jest fotouczulający, dlatego też może być stosowany
jako peeling całoroczny.

Peeling chemiczny Venome Lactic Hydration to kuracja rewitalizująca, która
wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, bezpośrednio wpływając na wzrost
ilości ceramidów, co przyczynia się do poprawy szczelności bariery lipidowej i
wzrostu poziomu nawilżenia. Unikalne połączenie kwasu mlekowego, trzech
aminokwasów, alantoiny i kwasu askorbinowego działa stymulująco na komórki skóry, pozwalając poprawić jej jakość i strukturę wierzchnich warstw, dając
efekt napięcia i liftingu.

WSKAZANIA:

WSKAZANIA:

Utrata jędrności i widoczna wiotkość
owalu twarzy

Suchość skóry

Zmarszczki utrwalone
Przebarwienia i hiperpigmentacje
Drobne blizny
Skóra z widocznymi nierównościami
i zmianami zapalnymi
Cera zanieczyszczona z rozszerzonymi
porami i zaskórnikami
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Brak blasku
Utrata jędrności
Skóra z widocznymi nierównościami,
skłonna do przesuszeń lub łojotoku
Wiotkość i widoczne oznaki starzenia
Drobne blizny potrądzikowe
Skóra zanieczyszczona
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PEEL
Retinol C Shot to zabieg złuszczający o właściwościach regenerujących i naprawczych, który przywraca skórze odpowiednie napięcie, minimalizuje widoczność
zmarszczek i niweluje miejscowe przebarwienia. Zestaw składa się z dwuetapowej procedury: ampułki z serum VITAMIN C SHOT i maski zabiegowej RETINOL
SHOT, które wzajemnie wzmacniają i przyspieszają proces odnowy komórkowej,
dodatkowo silnie oczyszczając i obkurczając rozszerzone pory. Skóra po zabiegu
jest napięta, rozjaśniona i pełna blasku.

VITAMIN C SHOT
+ RETINOL SHOT
= RETINOL C SHOT

WSKAZANIA:
Skóra wiotka z widocznymi oznakami starzenia
Zaskórniki i nierówności skórne
Przebarwienia i hiperpigmentacje
Melasma
Utracony kontur twarzy
Zmarszczki głębokie
Rozstępy
Szara, ziemista skóra o nierównomiernym kolorycie
Brak blasku i nawilżenia
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WSKAZANIA:

FILLER
FILLER LIDOCAINE

Wypełnienie średnich
i głębokich załamań skórnych
Korekta linii marionetki
Uzupełnienie delikatnych blizn
Niwelowanie bruzd nosowo-wargowych
Zwiększenie objętości warg

Venome Filler to gama pięciu wypełniaczy tkankowych opartych na monofazowym, biofermentacyjnym żelu usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia niezwierzęcego. Różnorodność produktów Venome charakteryzujących się
odmienną ilością hialuronianu sodu oraz czynnika sieciującego pozwala precyzyjnie dobrać preparat w zależności od wskazania i zakresu pożądanej korekty.
Wypełniacze Venome są odpowiednie zarówno do subtelnego nawilżenia i odżywienia skóry, iniekcji ust i uzupełnienia delikatnych lub średnich linii zmarszczek,
jak i mocniejszego podkreślenia objętości i nadania odpowiedniego kształtu wybranych partii twarzy.
Wszystkie wypełniacze Venome są dostępne w wersji z lidokainą oraz bez.

TOPOWE PRODUKTY GAMY FILLER / FILLER
LIDOCAINE: VENOME M, VENOME M LIDOCAINE,
VENOME L I VENOME L LIDOCAINE
Wypełnienie średnich i głębokich linii zmarszczek oraz zwiększenie jędrności i
elastyczności tkanek. Wypełniacz Venome Filler M / M Lidocaine jest uniwersalnym produktem do całkowitej korekty średnich i spłycania głębokich linii zmarszczek i fałd nosowo-wargowych.
Monofazowy żel kwasu hialuronowego dzięki w pełni nawodnionej formule i
wyjątkowej technologii sieciowania TOUCH bardzo dobrze rozprowadza się w
tkankach, nadając im w miejscu podania optymalną jędrność i natychmiastowe
uwypuklenie załamań, bez nadmiernej opuchlizny, spowodowanej często zbyt
dużą higroskopijnością cząstek kwasu.
Produkt idealnie nadaje się jako uzupełnienie terapii z użyciem produktów Venome Filler S i L. Efekt ten utrzymuje się od 5 do 6 miesięcy, jednak jest to zależne od
zastosowanej techniki iniekcji oraz czynników biologicznych i środowiskowych.
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COMPONENT

FILLER
FILLER LIDOCAINE
Wolumetria twarzy – zarysowanie i podkreślenie naturalnego piękna. Wolumetryczny wypełniacz Venome Filler L / L Lidocaine to jednofazowy, spójny preparat przeznaczony do korekcji średnich lub głębokich zmarszczek. Zastosowana
technologia TOUCH i odpowiednia gęstość sieciowania, pozwoliła uzyskać żel
o doskonałej spoistości, idealnie nadający się do naturalnej korekty utraconej
wraz z wiekiem objętości policzków, które poprzez wiotkość skóry podkreślają
głębokość bruzd nosowo-wargowych. Venome Filler L / L Lidocaine skutecznie
wypełni ubytki tkanki oraz podkreśli kontur twarzy, nadając jej pożądany kształt.
Efekt ten utrzymuje się od 6 do 9 miesięcy, jednak jest to zależne od zastosowanej
techniki iniekcji oraz czynników biologicznych i środowiskowych.
WSKAZANIA:
Zwiększenie objętości ust
Korekcja asymetrii górnej i dolnej wargi
Podkreślenie łuku kupidyna
Odmłodzenie okolicy ust
Uniesienie opadających kącików

Komponenty do mezoterapii Venome to gama 8 sterylnych produktów zamkniętych w 10 ml fiolkach. Wysokie stężenie substancji aktywnych pozwala je mieszać w odpowiednich proporcjach uzyskując tym samym unikatowy mezokoktajl i indywidualny protokół zabiegowy dostosowany do wymagających potrzeb
pacjenta. Wszystkie komponenty Venome mogą służyć jako dodatkowy booster
i wzmocnienie działania ampułek gamy Meso.
W gamie Venome Component znajdziesz półprodukty, które zastosowane oddzielnie lub w połączeniu, pozwolą całkowicie rozwiązać lub zmniejszyć problemy takie jak wiotkość, cellulit, tkanka tłuszczowa, delikatne i wypadające włosy,
przebarwienia i zmarszczki. Preparaty przeznaczone są dla profesjonalistów wykonujących zabiegi w gabinecie.

TOP PRODUKT GAMY COMPONENT:
VENOME PHOSPHATIDYLCHOLINE
FOSFATYDYLOCHOLINA to organiczny związek chemiczny, zwany inaczej lecytyną, który należy do grupy fosfolipidów, stanowiących jeden z ważniejszych
składników budulcowych błon komórkowych organizmów żywych. W organizmie
ludzkim wspiera działanie wątroby, poprawia pamięć i koncetrację. Fosfatydylocholina również aktywnie wspiera lipolizę dzięki zdolności aktywowania receptorów PPAR gamma, które syntezują glukozę oraz tłuszcze, rozbijając je na
mniejsze elementy, dzięki czemu mogą wydostać się z adipocytów tłuszczowych
i zostać zsyntezowane w wątrobie.

Odmłodzenie wierzchniej części dłoni
WSKAZANIA:
Miejscowo zlokalizowana tkanka tłuszczowa
Podwójny podbródek
Cellulit wodno-tłuszczowy
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Meso ANTIOX, 5 ml

Trycho HAIR FILLER, 2 ml

Meso ATOPIC, 5 ml

Succinate AMBER HYDRO,
3 ml

Meso ACNE, 5 ml

Skin Antidote GLOW, 2 ml

Meso EYEBAG, 2 ml

Skin Antidote HYDRATION,
2 ml

Meso ANTIAGE, 5 ml

Skin Antidote LIFT, 2 ml

Meso TIGHT, 5 ml

Stimulate BOOSTER HA 6%,
5 ml

Meso BTX, 5 ml

Stimulate COLLAGEN, 5 ml

Meso HAIR, 5 ml

Stimulate PEPTIDES
COMPLEX, 5 ml

Meso Delicate FIRM, 5 ml

Peel MANDELIC GLOW, 6 ml

Meso Delicate WHITE, 5 ml

Peel LACTIC HYDRATION,
6 ml

Meso NECK, 5 ml

Peel TCA LIFT, 5 ml

Meso HANDS, 5 ml

Peel RETINOL C SHOT,
5 ml+2 ml

BRAK NAWILŻENIA
I BLASKU

CIENKIE,
DELIKATNE WŁOSY

NIEDOSKONAŁOŚCI
SKÓRNE

PRZEBARWIENIA

SUCHA
I ZIEMISTA SKÓRA

BLIZNY, ROZSTĘPY

ZMARSZCZKI

DOBIERZ
ODPOWIEDNI
PREPARAT
DO PROBLEMU
SKÓRY

WIOTKOŚĆ

SKÓRA
ATOPOWA

CIENKIE,
DELIKATNE WŁOSY

DELIKATNA
SKÓRA

PRZEBARWIENIA

CIENIE
POD OCZAMI

DO SWOJEGO PROBLEMU

CELLULIT

DO SWOJEGO PROBLEMU
ZMARSZCZKI
FOTOSTARZENIE

DOPASUJ ROZWIĄZANIE

TRĄDZIK

DOBIERZ
ODPOWIEDNI
PREPARAT
DO PROBLEMU
SKÓRY

DOPASUJ ROZWIĄZANIE

Meso ANTICELLULITE, 5 ml
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DROBNE LINIE
ZMARSZCZEK
BRUZDY
NOSOWO-WARGOWE

S

Lidocaine

L
M

Lidocaine

L
L

Lidocaine

L

Lidocaine

DOBIERZ
ODPOWIEDNI
PREPARAT
DO PROBLEMU
SKÓRY

WYPEŁNIENIE UST

S

Lidocaine

M

CIENKIE,
DELIKATNE WŁOSY

S

SUCHA
I ZIEMISTA SKÓRA

SUBTELNE
POWIĘKSZENIE UST

S

DOLINA ŁEZ

PRODUKT/
PROBLEM

PRZEBARWIENIA

AUTOLOGIC
BLIZNY, ROZSTĘPY

FILLER / FILLER LIDOCAINE

ZMARSZCZKI

DOPASUJ ROZWIĄZANIE DO SWOJEGO PROBLEMU

WIOTKOŚĆ

DOPASUJ ROZWIĄZANIE DO SWOJEGO PROBLEMU

Autologic PRP, zestaw

Autologic IPRF, zestaw

Autologic APF, zestaw

LINIE MARIONETKI

PEŁNE USTA

KOŚCI POLICZKOWE

KOREKTA ŻUCHWY

KOREKTA NOSA

BLIZNY I UBYTKI

DŁONIE
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ZMIXUJ TO!

DOPASUJ ROZWIĄZANIE

SUCHA
I ZIEMISTA SKÓRA

ŁOJOTOK

CIENKIE,
DELIKATNE WŁOSY

BLIZNY I ROZSTĘPY

PRZEBARWIENIA
I HIPERPIGMENTACJE

CELLULIT

ZMARSZCZKI

DOBIERZ
ODPOWIEDNI
PREPARAT
DO PROBLEMU
SKÓRY

WIOTKOŚĆ

DO SWOJEGO PROBLEMU

STWÓRZ SWÓJ
UNIKALNY
PREPARAT.

Component BIOTIN, 10 ml

Component DMAE, 10 ml

Component
DMAE & SILICIUM, 10 ml

Component SILICIUM, 10 ml

Component
VITAMIN C 20%, 10 ml

Component RETINOL 300,
10 ml

Component ARTICHOKE,
10 ml

Component
PHOSPHATIDYLCHOLINE,
10 ml
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VENOME COMPONENT
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