
VENOME MESO

  použitie profesionálne Len na 



VENOME MESO
PROFESIONÁLNA STAROSTLIVOSŤ 
NA INTENZÍVNU OBNOVU POKOŽKY

Po piatich rokoch výskumov a analýz vznikla značka 
kozmetických výrobkov, ktorá optimálne zosúlaďuje 
potreby profesionálov s očakávaniami zákazníkov.

Venome Meso predstavuje rad 14 sterilných prípravkov 
na mezoterapiu s vysokým obsahom aktívnych látok 
zameraných na potreby rôznych typov pleti: aknóznej, 
atopickej, so sklonom k tvorbe vrások, až po prípravky 
na vlasy, telo a mimoriadne citlivé intímne partie. 
Aktívne zložky každého mezokoktailu boli špeciálne 
vybrané na konkrétnu oblasť pokožky, zohľadňujúc 
jej individuálne potreby. Prípravky sú určené pre 
odborníkov, ktorí vykonávajú ošetrenia v ambulancii.

Rad mezokoktailov Venome Meso ponúka riešenie na 
akýkoľvek problém s pleťou.

AKNÉ

CELULITÍDA

PIGMENTOVÉ 
ŠKVRNY

JEMNÉ VLASY 
BEZ OBJEMU

VRÁSKY 
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CITLIVÁ 
PLEŤ

TMAVÉ KRUHY 
POD OČAMI

ATOPICKÁ 
PLEŤ

VENOME MESO
– RIEŠENIE AKÉHOKOĽVEK PROBLÉMU
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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

VYBERTE 
VHODNÝ 
PRÍPRAVOK 
NA SVOJ 
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VENOME MESO ANTIAGE
PROREDUKCIA ZNÁMOK FOTOSTARNUTIA 
POKOŽKY
5 ml

ÚČINKY
Meso ANTIAGE je vitamínový koktail, ktorý pomáha bojovať proti známkam fo-
tostarnutia pokožky, je potrebný na stimuláciu obnovy tkanív, najmä po vystavení 
pokožky nepriaznivým účinkom UV žiarenia.

POUŽITIE
1 ampulka každých 7 dní počas 4 – 6 procedúr.

ZLOŽENIE
Syntetická forma vitamínu C zvyšuje úroveň ochrany pokožky v boji proti voľným 
radikálom, sťahuje cievy a zosvetľuje vzniknuté pigmentové škvrny.

Proretinol sa vyznačuje svojimi regeneračnými účinkami, zvyšuje odolnosť tkanív 
voči ultrafi alovému žiareniu, čím znižuje jeho vedľajšie účinky v podobe starnutia 
pokožky.

Vitamíny skupiny B zvyšujú syntézu kolagénu a elastínu, pomáhajú udržiavať 
správnu úroveň hydratácie pokožky a hlbších vrstiev kože, pričom zabezpečujú jej 
správne okysličenie a účinnejší prenos minerálnych látok.

VENOME MESO ACNE
POMOC POKOŽKE SO SKLONOM K ZÁPALOM 
A AKNÉ
5 ml

ÚČINKY
Výťažky z dvoch húb, cordycepsu a trúdnikovca pestrého, umožnili vytvoriť ampulku 
ideálnu na boj proti zápalom kože. Aktívne zložky prípravku majú tiež silné protizá-
palové a antibakteriálne účinky, ktoré minimalizujú vznik následných zápalov.

POUŽITIE
1 ampulka každých 7 dní počas 4 – 6 procedúr.

ZLOŽENIE
Bioaktívne zložky – betaglukány, fytosteroly, vitamíny A, C, E a peptidy – intenzív-
nym zvyšovaním aktivity makrofágov posilňujú odolnosť pokožky vystavenej pôso-
beniu vonkajších faktorov.

Cordyceps zlepšuje mikrocirkuláciu v cievach, čím zvyšuje okysličenie kožných 
buniek.

Trúdnikovec pestrý, bohatý na polysacharidy, podporuje syntézu kolagénu a záro-
veň má upokojujúci a utišujúci účinok.

Len na profesionálne použitie dermalnevyplne.sk



VENOME MESO ATOPIC
ROZJASNENIE A POSILNENIE OCHRANNEJ 
BARIÉRY ATOPICKEJ POKOŽKY
5 ml

ÚČINKY
Meso ATOPIC pomáha obnoviť ochrannú bariéru pokožky. Mezokoktail ATOPIC je 
dokonalou kombináciou antioxidantov a aktívnych foriem vitamínu C, ktorá má 
protizápalové a stimulačné účinky.

POUŽITIE
1 ampulka každých 7 dní počas 4 – 6 procedúr.

ZLOŽENIE
Jedinečné použitie askorbylu glukozidu (kombinácie prírodného škrobu a vitamínu 
C), ktorý je aktivovaný enzýmom obsiahnutým v kožných bunkách, napomáha po-
stupnému uvoľňovaniu kyseliny askorbovej, vďaka čomu preniká do hlbších vrstiev 
pokožky a čiastočne aj do zamše. Podporuje stimuláciu syntézy kolagénu a kyseli-
ny hyalurónovej, zlepšuje pružnosť a hydratáciu pokožky.

Askorbyl glukozid a kyselina citrónová majú tiež exfoliačné účinky, ktoré pomáha-
jú zjednocovať nerovnomerný tón pokožky a redukovať pigmentové škvrny, pričom 
zanechávajú pokožku žiarivú a rozjasnenú.

VENOME MESO ANTIOX
ANTIOXIDAČNÝ ŠTÍT AKO ÚČINNÁ ZBRAŇ V BOJI 
PROTI PIGMENTOVÝM ŠKVRNÁM A VIDITEĽNÝM 
ZNÁMKAM STARNUTIA
5 ml

ÚČINKY
Meso ANTIOX obsahuje jedinečnú kombináciu aktívnych zložiek podporujúcich pro-
cesy obnovy pokožky a jej ochrannej bariéry, ktorá zohráva dôležitú úlohu v boji 
proti voľným radikálom.

POUŽITIE
1 ampulka každých 7 dní počas 4 – 6 procedúr.

ZLOŽENIE
Glutatión obsiahnutý v produkte zabezpečuje vďaka svojim podporným účinkom 
na príslušné rastové hormóny obnovu odolnosti tkanív, regeneráciu buniek, pričom 
pôsobí ako antioxidant a neutralizuje voľné radikály.

Kyselina lipoová, ktorá sa prirodzene vyskytuje v bunkách organizmu, účinne redu-
kuje jemné linky a vrásky, oxidačné poškodenia a zároveň zabraňuje vzniku pigmen-
tových škvŕn.

Aminokyseliny cysteín a taurín chránia pokožku pred škodlivými účinkami UV žiare-
nia a podporujú obnovu buniek.

Len na profesionálne použitie dermalnevyplne.sk



VENOME MESO 
DELICATE WHITE
SPOĽAHLIVÝ ÚČINOK PROTI HYPERPIGMEN-
TÁCII V MIMORIADNE CITLIVÝCH 
INTÍMNYCH PARTIÁCH
5 ml

ÚČINKY
Jedinečná kombinácia aktívnych zložiek obsiahnutých v mezokoktaile Meso DELI-
CATE WHITE účinne zosvetľuje pigmentové škvrny v partiách, kde pokožka vyžadu-
je špeciálnu starostlivosť.

POUŽITIE
1 ampulka každých 7 dní počas 4 – 6 procedúr.

ZLOŽENIE
Prírodná zložka arbutín, ktorý sa získava z bobúľ medvedice lekárskej a má silné 
baktericídne vlastnosti, je jednou z najúčinnejších látok redukujúcich pigmentové 
škvrny a zabraňujúcich vzniku hyperpigmentácie v citlivých partiách.

Rezorcinol je hlavnou zosvetľujúcou a antiseptickou zložkou, ktorá zjemňuje nap-
nutú a citlivú pokožku.

Kombinácia vitamínov C a B3 pomáha sťahovať cievy a udržiavať správnu úroveň 
hydratácie.

VENOME MESO 
DELICATE FIRM
BIOREVITALIZÁCIA CITLIVÝCH 
INTÍMNYCH PARTIÍ
5 ml

ÚČINKY
Mezokoktail Meso DELICATE FIRM je určený na veľmi citlivé partie, ktoré vyžadujú 
dostatočnú hydratáciu a revitalizáciu.

POUŽITIE
1 ampulka každých 7 dní počas 4 – 6 procedúr.

ZLOŽENIE
Prípravok vďaka vysokej koncentrácii kyseliny hyalurónovej a DMAE dodáva po-
kožke pružnosť a obnovuje správnu úroveň jej hydratácie.

Jedinečne vybraná sekvencia aminokyselín a vitamínov posilňuje ochrannú bariéru 
pokožky, chráni ju pred vysušovaním a zvyšuje jej regeneráciu, založenú na stimu-
lácii delenia buniek.

Hexapeptid-8 pomáha uvoľniť svalové napätie, ktoré je častou príčinou problémov 
v citlivých partiách.

Len na profesionálne použitie dermalnevyplne.sk



VENOME MESO BTX
VIDITEĽNÉ VYHLADENIE VRÁSOK 
A ZLEPŠENIE NAPÄTIA POKOŽKY
5 ml

ÚČINKY
Jedinečné zloženie podporuje obnovu kolagénových vlákien, čím zvyšuje hustotu 
pokožky a vypína ju. Prípravok Meso BTX je jednou z najúčinnejších terapií so silný-
mi protivráskovými a regeneračnými účinkami.

POUŽITIE
1 ampulka každých 7 dní počas 4 – 6 procedúr.

ZLOŽENIE
Použitie jedinečného hexapeptidu-8, ktorý je zjednodušenou, bezpečnou a menej 
invazívnou alternatívou botoxu, umožňuje ovplyvňovať neuromuskulárne synap-
sie, ktorých nepretržitá činnosť vedie k vzniku kožných záhybov.

Uvoľňujúci účinok peptidu na svalstvo inhibíciou produkcie katecholamínov, po-
trebných na kontrakciu svalov, pomáha znižovať viditeľnosť mimických vrások, naj-
mä takzvaných kohútích stôp a nazolabiálnych rýh.

VENOME MESO EYEBAG
POMÁHA V BOJI PROTI OPUCHU 
V OKOLÍ OČÍ
5 ml

ÚČINKY
Na dokonalé odstránenie opuchov v okolí očí je potrebné špeciálne zloženie. Jedi-
nečné zloženie prípravku Meso EYEBAG minimalizuje zadržiavanie vody v oblasti 
pod očami. Aktívne zložky zabezpečujú správnu úroveň hydratácie a rozjasňujú jem-
nú pokožku v okolí očí.

POUŽITIE
1 ampulka každých 7 dní počas 4 – 6 procedúr.

ZLOŽENIE
Aktívna zložka tetrapeptid-5 pomáha stimulovať mikrocirkuláciu v tkanivách, čím 
eliminuje pretrvávajúce opuchy spôsobené hromadením tekutín v medzibunkových 
priestoroch.

Koenzým Q10 zabezpečuje správnu stimuláciu energetických zmien v tkanivách, 
správne ich okysličuje, čím prispieva k čiastočnej eliminácii alebo spomaleniu po-
kročilých procesov starnutia.

Extrakt z artičoky stimuláciou lymfatického systému na nepretržitú syntézu doda-
točne redukuje vznikajúce opuchy.

Len na profesionálne použitie dermalnevyplne.sk



VENOME MESO HAIR
POMOC SLABÝM A JEMNÝM 
VLASOVÝM FOLIKULÁM
5 ml

ÚČINKY
Prípravok Meso HAIR má ideálne zloženie na posilnenie slabých a jemných vlasov. 
Používanie mezokoktailu pomáha doplniť hladinu vitamínov, zlepšiť úroveň hydra-
tácie, zvýšiť pružnosť vlasov a minimalizovať ich vypadávanie.

POUŽITIE
1 ampulka každých 7 dní počas 4 – 6 procedúr.

ZLOŽENIE
Keratín sa prirodzene vyskytuje v ľudskom tele a je hlavným stavebným prvkom 
vlasov a nechtov. Jeho použitie v koktaile po začiatočnom procese hydrolýzy zais-
ťuje vysoký stupeň biologickej využiteľnosti, vďaka čomu posilňuje štruktúru vla-
sových folikulov a dopĺňa ich úbytok, spôsobený nevhodnou stravou alebo kader-
níckymi procedúrami.

Biotín, známy ako vitamín B7, ktorý je zdrojom častíc síry, a teda nevyhnutnou zlož-
kou na tvorbu keratínu, pomáha zastaviť vypadávanie vlasov, zvyšuje ich pružnosť 
a prispieva k správnej hydratácii.

Zmes vitamínov B6, B1 a pantenolu urýchľuje delenie buniek, stimuluje mikrocir-
kuláciu vlasovej pokožky, posilňuje vlasové folikuly a štruktúru vlasov.

Len na profesionálne použitie



VENOME MESO HANDS
INTENZÍVNA REGENERÁCIA A 
STAROSTLIVOSŤ O RUKY
5 ml

ÚČINKY
Jemná pokožka rúk, neustále vystavovaná pôsobeniu vonkajších faktorov, vyžadu-
je správnu hydratáciu a prísun zložiek, ktoré dokážu aktivovať regeneračné funkcie 
v tkanivách. Aktívne zložky mezokoktailu Meso HANDS poskytujú rukám intenzív-
nu regeneráciu.

POUŽITIE
1 ampulka každých 7 dní počas 4 – 6 procedúr.

ZLOŽENIE
Kyselina hyalurónová má silné hygroskopické účinky (trvalo priťahuje a viaže 
vodu, čím dodáva pokožke potrebnú úroveň hydratácie) a regeneračné účinky 
vďaka svojmu špecifi ckému pôsobeniu na bielkoviny kolagén a elastín, ktoré sú 
zodpovedné za napätie a hustotu pokožky.

Vysoká koncentrácia vitamínu B3 vytvára ochrannú bariéru, ktorá znižuje stratu 
vody v tkanivách a bráni uvoľňovaniu voľných radikálov.

Niacínamid chráni pokožku pred UV žiarením a zosvetľuje vzniknuté pigmentové 
škvrny.

Vhodné zloženie aminokyselín zaisťuje správny metabolizmus lipidov a má anti-
oxidačné účinky, ktoré zabraňujú starnutiu jemnej pokožky rúk.

VENOME MESO NECK
BIOOBNOVA POKOŽKY V OBLASTI KRKU 
A DEKOLTU
5 ml

ÚČINKY
Meso NECK je vysokoúčinný koktail aktívnych zložiek, ktoré účinne regenerujú a 
zlepšujú vzhľad pokožky krku.

POUŽITIE
1 ampulka každých 7 dní počas 4 – 6 procedúr.

ZLOŽENIE
Vysoká koncentrácia nízkomolekulárnej kyseliny hyalurónovej vo forme sodnej soli 
zaisťuje naviazanie veľkého množstva vody, čím zaručuje správnu úroveň hydratá-
cie, správnu činnosť buniek a regeneráciu spojivového tkaniva.

Použitie prírodnej liftingovej zložky DMAE zvyšuje napätie a hustotu ochabnutej 
pokožky v oblasti krku a dekoltu.

Aminokyseliny sú nevyhnutnou zložkou pokožky, ktorá tvorí ochrannú hydrolipido-
vú vrstvu, teda prírodný hydratačný faktor, zvyšujú schopnosť delenia buniek a ak-
tivujú produkciu kolagénu.

Hexapeptid-8, syntetický peptid zodpovedný za uvoľnenie svalov, vyrovnáva štruk-
túru pokožky a zvyšuje množstvo elastínových vlákien, ktoré výrazne ovplyvňujú 
vzhľad pokožky v oblasti krku.

Len na profesionálne použitie dermalnevyplne.sk



VENOME MESO SLIM
POMOC V BOJI PROTI ŤAŽKO ODSTRÁNITEĽNÝM 
TUKOVÝM VANKÚŠIKOM
5 ml

ÚČINKY
Synergická spolupráca fosfatidylcholínu a kyseliny deoxycholovej vo vysokej kon-
centrácii je jednou z najúčinnejších lipolytických terapií používaných v boji proti 
ťažko odstrániteľným tukovým vankúšikom.

POUŽITIE
1 ampulka každých 7 dní počas 4 – 6 procedúr.

ZLOŽENIE
Fosfatidylcholín je fosfolipid prirodzene sa vyskytujúci v organizme, ktorý pri pria-
mom podaní na miesto ukladania tuku aktivuje receptory zodpovedné za metabo-
lizmus glukózy a tukov, pričom rozbíja molekuly tukov na menšie častice, ktoré sú 
následne transportované do pečene a vylúčené z organizmu.

Kyselina deoxycholová, známa tiež ako kyselina žlčová, rozkladá bunkové mem-
brány adipocytov, čím odstraňuje tukové vrstvy. Kombinácia týchto dvoch zložiek 
je jedným z najlepších nástrojov na presné formovanie postavy.

VENOME MESO TIGHT
EFEKT VYPNUTIA A STIMULÁCIA REGENERÁCIE 
HLBOKÝCH VRSTIEV POKOŽKY
5 ml

ÚČINKY
Aktívne zložky obsiahnuté v mezokoktaile Meso TIGHT účinne regenerujú štruktúru 
pokožky, prinavracajú jej hustotu a napätie.

POUŽITIE
1 ampulka každých 7 dní počas 4 – 6 procedúr.

ZLOŽENIE
Kyselina askorbová, známa ako vitamín C, je vďaka možnosti enzymatickej aktivá-
cie nevyhnutná na nepriamu syntézu kolagénu a elastínu v pokožke Zabezpečuje 
neustálu produkciu, regeneráciu a stabilizáciu stavebných vlákien zodpovedných za 
správne napätie a hustotu pokožky.

Elastín v kombinácii s vitamínom C pomáha obnovovať pevnosť a správnu štruktúru 
pokožky.

Pre obsah DMAE sú fi broblasty neustále stimulované na delenie buniek, vďaka 
čomu pokožka pôsobí napnuto a povrchové vrásky sú sčasti vyhladené.

Len na profesionálne použitie dermalnevyplne.sk



VENOME MESO 
ANTICELLULITE
REDUKCIA CELULITÍDY
5 ml

ÚČINKY
Špeciálne vybrané zložky prípravku, ako sú kofeín, L-karnitín a extrakty z artičoky 
a prasličky roľnej, synergicky spolupracujú v boji proti celulitíde.

POUŽITIE
1 ampulka každých 7 dní počas 4 – 6 procedúr.

ZLOŽENIE
Kofeín je alkaloid prirodzene získavaný z kávových zŕn a čajových semien. Zložka 
so silnými drenážnymi vlastnosťami pôsobí stimulujúco na mikrocirkuláciu pokož-
ky. Zlepšuje tok lymfy v lymfatických cievach a krvi v krvných cievach a urýchľuje 
odstraňovanie nepotrebných produktov metabolizmu a toxínov. Kofeín taktiež po-
máha predchádzať vzniku opuchov, vyhladzuje a vypína pokožku a má aj antioxi-
dačné účinky.

L-karnitín je chemická zlúčenina nevyhnutná na proces metabolizmu lipidov. Pod-
poruje premenu mastných kyselín na energiu, vďaka čomu stimuluje odbúravanie 
tukového tkaniva a zabraňuje hromadeniu nového. Stimuluje tok lymfy a minima-
lizuje zadržiavanie vody.

Extrakt z artičoky je medziproduktom obsahujúcim komplex vitamínov C, A a E 
a cynarínu, ktorý pôsobí antioxidačne a urýchľuje redukciu lokálne nahromade-
ného tuku. Výťažok z artičoky zintenzívňuje účinok lymfodrenáže a redukuje celu-
litídu.

Extrakt z prasličky roľnej je zložka bohatá na kremík, železo, fosfor a draslík, vďa-
ka čomu udržiava krvné cievy pevné, pružné a nepriepustné a pôsobí upokojujúco 
pri zápaloch kože.

ODPORÚČANIA PO ZÁKROKU
48 HODÍN PO ZÁKROKU:

pite veľa vody (okolo 2,5 l denne),

miesto po injekcii udržujte v mimoriadnej čistote (nedotýkajte sa ho),

obmedzte kontakt so zvieratami (dotýkanie, objímanie),

nespite na bruchu,

nepite alkoholické a kofeínové nápoje,

nefajčite,

nepoužívajte mejkap,

vyhnite sa saune, bazénu, horúcemu kúpeľu, peelingu,

depilácii, intenzívnemu cvičeniu,

neaplikujte na pokožku prípravky s dráždivým účinkom,

používajte ochranný krém s UV fi ltrom minimálne SPF 50,

používajte silne regeneračné zvlhčujúce krémy,

vyvarujte sa estetických zákrokov na podráždenom mieste.

Len na profesionálne použitie dermalnevyplne.sk
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ZLATÝ RAD PRODUKTOV MESO
– SKOMBINUJTE ICH NA EŠTE INTENZÍVNEJŠÍ ÚČINOK

Produkty z radu Venome Meso môžete navzájom kombinovať, a získať tak 
koktail so širším spektrom účinkov vhodným pre kožné problémy pacienta.

PROTOKOL NA TVÁR

1. ANTIAGE 2 ml + ANTIOX 2 ml

Redukcia známok fotostarnutia 
 a podpora regeneračných procesov.

2. BTX 2 ml + ATOPIC 1 ml

Vyhladenie mimických vrások 
 a rozjasnenie pokožky.

3.  ACNE 2 ml + ANTIOX 1 ml

Účinná prevencia vzniku zápalových 
 zmien.

4.  NECK 2 ml + ANTIAGE 1 ml
  Eliminácia negatívnych účinkov UV žiarenia 

  a zvýšenie napätia pokožky.

5.  DELICATE WHITE 1 ml 
  + ANTIOX 1 ml

  Lokálna redukcia pigmentových škvŕn
  a hiperpigmentácie.

PROTOKOL NA TELO

1. TIGHT 3 ml 
  + ANTICELLULITE 3 ml

  Spevnenie pokožky a eliminácia celulitídy.

2. SLIM 3 ml + BTX 2 ml
  Odstránenie pretrvávajúcich tukových 

  vankúšikov v oblasti brady a dodatočné 
  vypnutie ochabnutej pokožky.

Len na profesionálne použitie dermalnevyplne.sk
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