
ZABIEG BIOODBUDOWUJĄCY KOLAGEN 

 Stymulator tkankowy roztwór przeciwstarzeniowy, aktywator
metaboliczny, regenerator macierzy

Zabieg daje komórkom życie
Zalecany dla skóry starzejącej się w stopniu zaawansowanym. Stymuluje kolagen typu I, działa antyoksydacyjnie i 
liftingująco.

Zalecana seria to 4 zabiegi wykonywane co 10 dni.  Zabiegu nie wykonuje się w okresie letnim, gdyż zawiera retinol, 
kwas glikolowo-jabłkowy- który ma działanie antyoksydacyjne ( zwalcza wolne rodniki), glukonolakton – który 
posiada intensywne właściwości nawilżające i zwalcza wolne rodniki a także poprawia funkcjonowanie bariery 
ochronnej. Zawiera peptyd miedzi – który zwiększa syntezę kolagenu, przeciwdziała glikacji białek, DMAE – która 
zwiększa grubość skóry, VIT E która „ wymiata „ wolne rodniki, a także kwas hialuronowy.

Przeciwskazania do zabiegu: 
terapia farmakologiczna, zapalenie skóry, skóra reaktywna, dermatozy lub podejrzenie ich występowania.

BIO-MEC to kompleks biofunkcyjny, którego oryginalność radykalnie zmienia sposób podejścia do procesu starzenia 
się, a w szczególności fotostarzenia. Charakteryzuje się wysoką, wielokierunkową aktywnością dermatologiczną w 
kuracji anti-aging. Zastosowanie preparatu pozwala na równoczesną aktywację biologicznych mechanizmów 
energetycznych, generatywnych, zabezpieczających i odbudowujących na poziomie naskórka, skóry właściwej i DEJ 
(Błony Podstawnej )
• Zwiększa syntezę kolagenu oraz innych komponentów ECM ((Macierzy Zewnątrzkomórkowej)
• Poprawia proliferację oraz bioaktywność fibroblastów.
• Posiada właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne, antyglikacyjne, blokuje MMPs.
• Zapobiega i zwalcza uszkodzenia spowodowane foto-starzeniem się skóry.
• Stymuluje głęboką odbudowę zarówno DEJ jak i ECM (Macierzy Zewnątrzkomórkowej) oraz regeneruje naskórek

( skupia się na białkach *wit. E , *jest retinol * kw. Glik działa na wszystkich poziomach skóry  *glutation  *retinol )

Bio Oxy  – Profesjonalny preparat przeznaczony do poprawy mechanizmów energizujących oraz do rewitalizacji 
komórek.
BIO-OXY w znaczący sposób aktywuje stymulację mechanizmów energizujących komórki, wspomagając biogenezę 
(rewitalizację) mitochondriów, posiada działanie antyoksydacyjne oraz przeciwzapalne na poziomie komórkowym i 
tkankowym.

• Aktywuje metabolizm komórkowy stymulując uwalnianie wapna oraz produkcję ATP- energii komórkowej
• Rewitalizuje mitochondria
• Posiada działanie antyoksydacyjne
• Posiada działanie przeciwzapalne
• Spowalnia starzenie się komórek, ukierunkowuje je na regenerację.

REZWERATROL – który wydłuża życie komórki
BAICAINA – przytrzymuje metaloproteinazy
GLUTATION przytrzymuje wolne rodniki
ATPEPTYD IS – regeneruje uszkodzona tkankę, regeneruje warstwę hydrolipidową
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