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VENOME 
COMPONENT

Zložky na mezoterapiu Venome predstavujú kolekciu 8 
sterilných produktov v 10 ml fľaštičkách. Vysoký obsah 
aktívnych látok umožňuje ich miešanie v potrebných 
množstvách, čím vznikne unikátny mezokoktail a indi-
viduálny ošetrovací protokol prispôsobený vysokým po-
žiadavkám a potrebám klienta. Všetky zložky Venome 
môžu slúžiť ako dodatočný booster a zosilnenie účinku 
ampuliek kolekcie Meso. Prípravky sú určené pre odbor-
níkov, ktorí vykonávajú ošetrenia v ambulancii.

V kolekcii Venom Components nájdete poloprodukty, 
ktoré vám pri použití samostatne alebo v kombinácii 
umožnia úplne vyriešiť alebo zmenšiť vaše problémy, 
napríklad:

ZAFARBENIE 
POKOŽKY 

A HYPERPIGMENTÁCIU

OCHABNUTOSŤ

STRIE 
A JAZVY

CELULITÍDU

CHÝBAJÚCU 
HYDRATÁCIU A JAS

PODKOŽNÝ TUK

JEMNÉ 
A VYPADÁVAJÚCE 

VLASY

SUCHÚ A ZEMITÚ 
POKOŽKU

MAZOTOK

VRÁSKY

MIEŠAJTE 
PODĽA 
INŠTRUKCIÍ
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VENOME COMPONENT BIOTIN
10 × 10 ml

ÚČINKY
BIOTÍN, známy tiež ako vitamín B7 alebo vitamín H, je organická zlúčenina, ktorá 
patrí medzi vitamíny zo skupiny B rozpustné vo vode. Zúčastňuje sa na mnohých 
metabolických procesoch v organizme, napríklad tvorbe mastných kyselín, zrážaní 
krvi a syntéze aminokyselín. Pri jej nedostatku dochádza k abnormalitám v kata-
lýze vybraných reakcií. Nízka hladina vitamínu H sa prejavuje lámavosťou a vypa-
dávaním vlasov, zemitou farbou pleti, ako aj zápalovými stavmi a pretrvávajúcim 
vyušovaním spolu s atopiou.

Mezoterapia rieši využitím biotínu problém lámavých a oslabených vlasov vďaka 
atómom síry, ktoré sa nachádzajú v štruktúre vitamínu a ktoré sú obsiahnuté v ke-
ratíne, teda ich hlavnom stavebnom prvku. Biotín posilňuje štruktúru vlasu tým, že 
mu prinavracia potrebnú kondíciu, posilňuje ho zvnútra. Vitamín B7 pri použití na 
pokožku prinavráti tiež správnu činnosť mazovým žľazám, za ktorých disfunkciu 
bývajú zodpovedné znečistenie a hnisavý zápal.

VENOME COMPONENT DMAE
10 × 10 ml

ÚČINKY
DMAE, teda dimetylaminoetanol, je organická zlúčenina, ktorá v organizme plní 
funkciu prekurzora syntézy acetylcholínu patriaceho do skupiny neurotransmiterov 
zodpovedných za prenos vzruchu k nervovým zakončeniam a svalom a v konečnom 
dôsledku vyvoláva kŕč.

Zvýšené svalové napätie vytvára určitú podporu ochabnutej pokožke, pokožka tak 
pôsobí napnuto a bez drobných vrások. Komponent DMAE stimuluje prácu fi brob-
lastov a zvyšuje množstvo produkovaných proteínových vlákien, v dôsledku čoho sa 
zlepšuje stav pleti.

dermalnevyplne.sk

INDIKÁCIE 

jemné a lámavé vlasy

vypadávanie vlasov

zemitá pokožka

suchá pokožka

zápalové stavy

mazotok

INDIKÁCIE 

ochabnutá pokožka

nedostatočná hustota

viditeľné vrásky a záhyby



VENOME COMPONENT DMAE & SILICIUM
10 × 10 ml

ÚČINKY
DMAE + KREMÍK – Spojenie DMAE a kremíka vplýva na hustotu pleti tým, že posky-
tuje stavebný materiál kolagénovým vláknam a vďaka schopnosti dimetylaminoe-
tanolu stimulovať vylučovanie acetylcholínu ovplyvňuje tiež napnutosť pleti.

Tento unikátny dvojzložkový komponent účinne regeneruje pokožku, zväčšuje 
hustotu a elasticitu, zabezpečuje jej potrebnú oporu vo forme stiahnutých svalov, 
čím zdôrazňuje prirodzené kontúry. Prípravok sa vyznačuje antioxidačnými a proti-
zápalovými účinkami, čím urýchľuje regeneráciu pokožky.

VENOME COMPONENT SILICIUM
10 × 10 ml

ÚČINKY
KREMÍK – Organický kremík je mikroprvok, nazývaný prvkom života, ktorý sa zú-
častňuje na mnohých metabolických procesoch, ku ktorým dochádza v ľudskom 
organizme. Plní dôležitú úlohu počas vzniku spojivového tkaniva, pretože je jeho 
štruktúrnym prvkom. Pozitívne vplýva na cievy, zabezpečuje ich priepustnosť a elas-
ticitu. Zúčastňuje sa na vzniku kolagénových vlákien.

Zložka účinne brzdí vypadávanie vlasov, urýchľuje rast nových a zabezpečuje im po-
trebný stavebný materiál. Organický derivát kremíka použitý v prípravku, bohatý na 
mannuronovú kyselinu, účinne obnovuje a posilňuje, chráni pred stratou pružnosti. 
Zložka na mezoterapiu sa vyznačuje tiež silným regeneračným a protizápalovým 
účinkom, a tak zmenšuje problém s akné a so suchou a ochabnutou pleťou.

Len na profesionálne použitie dermalnevyplne.sk

INDIKÁCIE 

chýbajúca elasticita pokožky 
tváre, krku a dekoltu

ochabnutosť v okolí stehien, 
ramien a brucha

INDIKÁCIE 

jemné a lámavé vlasy

problém s vypadávaním vlasov

suchá pokožka

ochabnutosť

mimické vrásky
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VENOME COMPONENT VITAMIN C 20%
10 × 10 ml

ÚČINKY
VITAMÍN C – Kyselina askorbová je vitamín rozpustný vo vode, ktorý sa vyznaču-
je mimoriadne vysokou biologickou aktivitou. V spojení s enzýmami zohráva rolu 
katalyzátora špecifi ckých chemických reakcií, ku ktorým dochádza v ľudskom or-
ganizme. Zúčastňuje sa na syntéze kolagénu a elastínu, ktoré sú jednými z najdôle-
žitejších stavebných zložiek pokožky.

Vitamín C sa vyznačuje silným antioxidačným účinkom, znižuje množstvo voľných 
kyslíkových radikálov (oxidačný stres), ktoré majú škodlivý vplyv na štruktúru lipi-
dov, proteínov, ako aj DNA.

Kyselina askorbová v spojení s vitamínom E má vďaka spomaľovaniu účinku me-
taloproteinázy-1 ochrannú funkciu pri vystavení pokožky UV žiareniu, ktoré ničí 
kolagénové vlákna a urýchľuje tým proces starnutia pokožky. Vitamín C pozitívne 
vplýva na cievy a mikrocirkuláciu krvi, čím znižuje začervenanie pleti. Vysoký ob-
sah vitamínu C umožňuje redukovať al. eliminovať škvrny a zafarbenia v dôsledku 
nadmerného vystavenia slnečnému žiareniu alebo po prekonaní zápalových zmien.

VENOME COMPONENT RETINOL 300
10 × 10 ml

ÚČINKY
RETINOL 300 – Čistá forma vitamínu A sa vďaka schopnosti stimulovať fi broblasty 
na neustále delenie a produkciu nosných vlákien používa na silnú regeneráciu a ob-
novu pokožky. Retinol pozitívne vplýva na diferenciáciu a delenie buniek pokožky, 
urýchľuje rohovatenie a hrubnutie jej živých častí, vďaka čomu majú hlbšie uložené 
vrstvy pokožky fungujúcu a posilnenú vonkajšiu ochranu. Po aplikácii retinolu získa-
va pokožka správnu štruktúru a potrebnú hydratáciu prostredníctvom obmedzenia 
epidermálnej straty vody (TEWL).

Vitamín A moduluje účinok melanocytov, vďaka čomu efektívne eliminuje mierne 
zafarbenia a hyperpigmentáciu. Vitamín A normalizuje činnosť mazových žliaz, 
urýchľuje hojenie zápalových zmien, preto sa tiež odporúča pri ošetrovaní pleti po-
stihnutej akné, mastnej a zmiešanej pleti.

INDIKÁCIE 

Ochabnutá pleť so zníženou elasticitou

Zafarbenie a hyperpigmentácia

Nadmerné vystavovanie slnku

Začervenanie a viditeľné cievy

Sivá a zemitá pleť bez jasu

INDIKÁCIE 

Zafarbenie a hyperpigmentácia

Ochabnutá pleť

Menšie zápalové zmeny

Nadmerné rohovatenie pokožky

Strie a jazvy
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VENOME COMPONENT ARTICHOKE
10 × 10 ml

ÚČINKY
VITAMÍN C – ARTIČOKA – Extrakt z artičoky vďaka svojim drenážnym a pro-
tiopuchovým vlastnostiam aktívne vplýva na vodnú celulitídu a opuchy, má vplyv 
na mikrocirkuláciu a zároveň účinne odstraňuje tekutinu nahromadenú v tkanivách.

Výťažok obsahuje vitamíny A, C a E, ktoré pozitívne vplývajú na antioxidačný úči-
nok a detoxikáciu.

Navyše sú artičoky bohaté na cynarín – polyfenol, ktorý vplýva na rýchlejší meta-
bolizmus glukózy a lipidov. Prípravok na mezoterapiu s extraktom z artičoky pred-
stavuje ideálnu podporu a doplnok pri ošetreniach s lipolytickým účinkom.

VENOME COMPONENT 
PHOSPHATIDYLCHOLINE
10 × 10 ml

ÚČINKY
FOSFATIDYLCHOLÍN – organická chemická zlúčenina, známa tiež ako lecitín, ktorá 
patrí do skupiny fosfolipidov – jedných z najdôležitejších stavebných zložiek bunko-
vých membrán živých organizmov. V ľudskom organizme podporuje činnosť pečene, 
zlepšuje pamäť a koncentráciu.

Fosfatidylcholín aktívne podporuje lipolýzu vďaka schopnosti aktivovať receptory 
PPAR gamma, ktoré syntetizujú glukózu a tuky. Rozbíjajú ich na menšie častice, vďa-
ka čomu sa môžu dostať z tukových adipocytov a syntetizovať sa v pečeni.

INDIKÁCIE 

zadržiavanie vody

opuchy

vodná celulitída

INDIKÁCIE 

miestne ohraničené tukové 
vankúšiky na tele

dvojitá brada

vodno-tuková celulitída
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ZAMIEŠAJTE!

Všetky produkty značky Venome môžete používať osobitne alebo si vytvoriť 
individuálny prípravok použitím správneho spojenia poloproduktov z línie 
Components podľa požiadaviek a problému pacienta.

PROTOKOL NA TELO

1. PHOSPHATIDYLCHOLINE 
 + ARTICHOKE 3 ml + 1 ml

Boj s pretrvávajúcimi tukovými 
 vankúšikmi a dvojitou bradou.

2. ARTICHOKE + 
 DMAE & SILICIUM 2 ml + 3 ml

Eliminácia celulitídy a zvýšenie pružnosti.

3.  DMAE + RETINOL 300 
 3 ml + 2 ml

Zahladenie strií a posilnenie pokožky.

4.  SILICIUM + ARTICHOKE 
  2 ml + 3 ml 

  Boj s pretrvávajúcimi tukovými vankúšikmi 
  a dvojitou bradou.

5.  VITAMIN C + ARTICHOKE 
  + SILICIUM 1 ml + 2 ml + 2 ml

  Stiahnutie ciev a redukcia opuchu.

6. VITAMIN C + DMAE & SILICIUM 
  1 ml + 3 ml

  Zosilnenie pokožky v oblasti krku, dekoltu 
  a stehien.

PROTOKOL NA VLASY

1. BIOTIN + SILICIUM 2 ml + 2 ml
  Zastavenie vypadávania vlasov a doplnenie 

  hladiny vitamínov.

2 ml 3 ml

1 ml 3 ml

3 ml 2 ml

1 ml 2 ml 2 ml3 ml 1 ml

2 ml 3 ml

3 ml 2 ml
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ZAMIEŠAJTE!

PROTOKOL NA POKOŽKU TVÁRE

1. VITAMIN C + BIOTIN 
 2 ml + 2 ml

Rozjasnenie a regenerácia pokožky.

2. VITAMIN C 
 + DMAE & SILICIUM 3 ml + 1 ml

Eliminácia zafarbenia 
 a zosilnenie pokožky.

3.  RETINOL 300 + VITAMIN C 
 2 ml + 1 ml

Vyhladenie vrások a hĺbková výživa 
 pokožky, redukcia zápalových zmien.

4.  BIOTIN + SILICIUM 
 2 ml + 2 ml

Regenerácia a hydratácia.

ZAMIEŠAJTE!

VYTVORTE SI 
SVOJ JEDINEČNÝ 
PRÍPRAVOK

VENOME COMPONENT

2 ml 2 ml

3 ml 1 ml

2 ml 1 ml

2 ml 2 ml



Výhradný distribútor pre Česko a Slovensko Zollner Medical International s. r. o. 
info@zollnermedical.com | Tel: +421 911 373743, +421 911 613737

www.dermalnevyplne.sk


