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MesoHome 
Sprey

Mezoterapi 
Ürünleri 

#evdemezoterapi 



Ev T�p� Mezoterap� Ürünü  yoğun  Nutr� Kompleks; Hyaluron�k as�t,

Somon DNA, DMAE, Mult�v�tam�n, Mult�m�neral ve Pept�t Kompleks  

�çer�ğ� �le güçlü b�r rejuvenasyon etk�s� sunar. C�ld� besler, yen�ler, 

canlandırır. Nanoteknoloj�k ürünlerd�r. Alkol bazlı çözücü ve paraben 

�çermez.

Somon DNA İçerikli Ev Mezoterapi Ürünü
Yaşlanma Karşıtı Mezoterapi Solüsyonu 

• Yaşlanma karşıtı etki sunar, yaşlanma belirtilerini 

iyileştirir.

• Ciltte aydınlanma, ince kırışıklıklarda açılma etkisi sunar.

• Ciltte toparlanma etkisi ile sarkmaları giderir.

• Ciltteki kollajen miktarını artırır.

• Mesolift (Toparlanma), Mesofill (Dolgunluk)  ve Mesoglow 

(Parlaklık)  etklerini sunar. 

MesoAroma Nutri Complex

MesoAroma Sprey Mezoterap� Ürünler� s�ze ev konforunda 

mezoterap� muc�zes� �mkanı sunar. Yüksek üret�m teknoloj�s� ve 

eşs�z formülasyonu sayes�nde, c�lt yüzey�nde (ep�derm�ste) kalmaz; 

c�ld�n orta katmanına (mezoderm tabakasına) kadar nüfuz ederek 

c�ld� besler, yen�ler, canlandırır. Demoaroma Group (İtalya) 

tarafından üret�len MesoHome Nanoteknoloj�k Sprey Mezoterap� 

Ser�s�; beş farklı formuyla c�ld�n�z�n ve saçınızın tam b�r bakım �le 

yen�lenmes�n� hedefler. MesoAroma  MesoHome Ser�s�; 

mult�v�tam�n, mult�m�neral, hyaluron�k as�t, pept�t kompleks ve 

am�noas�tler bakımından zeng�n konsantre mezoterap� serumları 

olarak formüle ed�lm�şt�r. Kullanımı son derece prat�kt�r; tem�z c�lde 

hafif b�r c�lt masajı �le top�kal uygulanması yeterl�d�r. Haftada en az 

�k� kez uygulanması öner�l�r.  Dermaroller, dermapen g�b� 

m�kro�ğneleme  c�hazları, c�lt masaj aletler� ve ev t�p� radyofrekans 

c�hazları �le de komb�ne ed�leb�l�r.

Ev tipi mezoterapi ürünleri ile 

profesyonel saç ve cilt bakımlarını 

desteklemek artık çok kolay!

MesoAroma 
Sprey Mezoterap� Ürünler�
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• Cilt tonu düzensizlerini giderir.

• Cilde yoğun bir ışıltı verir.

• Cildi besler, yeniler, canlandırır.

• Medikal estetik uygulamaların 

etkinliğini artırır.

• Cilt sağlığını destekler; daha sıkı 

bir cilt yapısı sunar.

50 ml sprey şişe içerisinde 

sunulur. Profesyonel kullanım 

içindir. Hafif masaj ile temiz 

cilde uygulanması önerilir.  Yüz, 

boyun, dekolte ve el üstü için 

uygundur. Topikal kullanım için 

uygundur. Dermaroller, 

dermastamp veya dermapen gibi 

mikro iğneleme sistemleri ile 

kullanılabilir.  Tek seferde 4-5 

paf sıkılarak, cilde uygulanması 

önerilir.

Kullanımı 
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Ev Tipi Mezoterapi Ürünü BTX Like konsantre saf Argirelin 

içerir. Argirelin üç farklı doğal proteinlerden üretilmiş 

kırışıklık karşıtı bir ajandır. Botulinum toksin benzeri ekti 

gösteren, kasları gevşeten bir peptittir. BTX Like , 

konsantre argirelin peptit içeriği sayesinde; alın ve göz 

çevresindeki derin kırışıklıkları dahi yüksek oranda açar, 

daha genç ve dinamik bir yüz ifadesi sunar. Nanoteknolojik 

ürünlerdir, alkol bazlı çözücü ve paraben türevi koruyucu 

madde içermez.

Btx Etkili Argirelin Peptit Kompleks
Kırışıklık Giderici Mezoterapi Solüsyonu

MesoAroma BTX Like 

BTX Etkili Mezoterapi Solüsyonu 
ile Kırışıklıklara Veda Edin

• Btx Like, Argirelin Peptit Kompleks içeriği sayesinde güçlü bir 

rejuvenasyon etkisi sunar.

50ml Sprey Şişe içerisinde 

sunulur. Yüz, boyun, dekolte ve 

el üstü kullanım için uygundur. 

Yüksek üretim teknolojisi 

sayesinde cilde etkin bir şekilde 

nüfuz eder. Topikal kullanım için 

uygundur. Dermaroller, 

dermastamp veya dermapen 

gibi mikro iğneleme sistemleri 

ile kullanılabilir.  Tek seferde 4-5 

paf sıkılarak, cilde uygulanması 

önerilir.

Kullanımı 

• Kırışıklık karşıtı güçlü bir mezoterapi solüsyonudur.

• Özellikle alın ve göz çevresi kırışıklıklarını büyük oranda açar.

• Genç ve dinamik bir yüz ifadesi kazandırır.

• Güçlü biri etki için düzenli kullanımı önerilir.

• Medikal estetik uygulamaların etkinliğini artırır.



Saç hücrelerinin beslenmesi ve saç soğanının uyarılması 

için ihtiyaç duyulan B Grubu Vitaminleri  (Vit B1, Vit B5, Vit 

B6, Vit B7) ve Demir Glukonat içerir.  Nanoteknoloji ile 

üretilmiştir. Hafif masaj ile topikal kullanımda saçlı deriye 

kolayca nüfuz eder. Saç dökülmesi sorunu yaşayan, daha 

canlı ve güçlü saçlara kavuşmak isteyen kişilerin kullanımı 

için uygundur. Saç dökülmesi tedavisi gören ve saç ekimi 

yaptıran kişiler için özellikle tavsiye edilir. Medikal saç 

tedavilerini (PRP, saç mezoterapisi, kök hücre, saç lazeri 

tedavilerini) ve saç ekimini destekler; bu tedavilerin 

başarısını yüksek oranda artırır.

Saç Mezoterapi Solüsyonu

• Saç köklerini besler; saçların daha kaliteli ve güçlü olmasını sağlar.

MesoAroma Hair Cocktail 

• Saçın kalitesini artırır.

• Zayıflamış ve incelmiş saçları güçlendirir.

• Saç dökülmesini azaltır/ 

durdurur.

• Yeni saçların çıkmasını 

destekler.

• PRP ve saç mezoterapisi gibi 

medikal uygulamalar ile kombine 

edildiğinde tedavi başarısını 

destekler.

• Saç ekimi sonrası kullanıma 

uygundur; iyileşmeyi hızlandırır.

• Saç ekimi sonrası, ekilen 

köklerin sağlıklı ve güçlü bir 

şekilde tutunmasını destekler.

• Koruyucu madde içermez.

• Ev Tipi Mezoterapi Ürünü Hair 

Kokteyl; zengin içeriği ile saçınızın 

ihtiyaç duyacağı tüm vitamin ve 

minareleri içerir. 
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Demir Glukonat; Vücutta tükendiğinde saç kalitesi azalır ve 

saç kaybı (saç dökülmesi) görülür. Demir Glukonat desteği, 

saç kalitesini ve canlılığını destekler. 

Tiamin B1 Vitamini; Vücuda B-1 yeterli miktarda alınmazsa, 

hücreler gıdasız kalır. Saçlar açısından da, Tiamin 

eksikliğinden saç tellerinde incelme ve saçın uzamasında 

yavaşlama görülür. Tiamin desteği sağlıklı ve güçlü saçlar 

için oldukça önemlidir.

Biotin, B7 Vitamini; Vücutta tükendiğinde saç kalitesi azalır, 

cansız ve güçsüz saçlar belirir. Biotin desteği, saç kalitesini 

ve canlılığını destekler. 

Kullanımı; 50ml Sprey Şişe içerisinde sunulur. Profesyonel 

kullanım içindir. Hafif masaj ile temiz saç derisine 

uygulanması önerilir. Yüksek üretim teknolojisi sayesinde 

cilde etkin bir şekilde nüfuz eder. Nanoteknolojik ürünlerdir, 

alkol bazlı çözücü ve paraben türevi koruyucu madde 

içermez. Topikal kullanım için uygundur. Dermaroller, 

dermastamp veya dermapen gibi mikroiğneleme sistemleri 

ile uygulanabilir. İğnesiz mezoterapi cihazı ile uygulanabilir. 

Tek seferde 4-5 paf sıkılarak, saçlı deriye uygulanması 

önerilir. Saç lazeri ve lazer kepleri ile kullanıma uygundur.

Panthenol Pro-Vitamin B5; Uzun süreli nemlendirme sağlar 

ve saç gövdesinin gücünü arttırır. Aşırı ısınma ve aşırı 

kurutma sonucu saç ve saç derisinde oluşabilecek hasarları 

engellediği ve hasarların etkilerini ortadan kaldırdığı 

kanıtlamıştır. Saçlara sağlığını yeniden kazandırır ve 

saçlarda kırık oluşumunu, uç kısımlardaki yıpranmaları 

azaltır.

Piridoksin, B6 Vitamini; DHT (dihidrotestosteron) oluşumunu 

ve androjen reseptör aktivetisini inhibe eder.



Ev Tipi Mezoterapi Ürünü Bio Oxin Kokteyl, leke açısı etki 

sunan enzimatik bir mezoterapi solüsyonudur. Yüksek 

konsantrasyonda Glutatyon ve Superoksit dismutaz enzim 

içeriği ve güçlü formülasyonu sayesinde ciltteki lekeleri 

açar, leke oluşum mekanizmasını baskılar, cilt tonundaki 

düzensizlikleri ve izleri giderir; sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde 

kavuşmanızı destekler. Nanoteknoloji ile üretilmiştir. Hafif 

masaj ile topikal kullanımda cilde kolayca nüfuz eder. 

Leke Karşıtı Glutatyon Kokteyl
Leke Karşıtı Mezoterapi Solüsyonu

• Leke oluşum mekanizmasını baskılar.

MesoAroma Bio Oxin Cocktail 

• Lekeleri açar.

• Cilt tonu düzensizliklerini giderir.
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50ml Sprey Şişe içerisinde sunulur. Yüz, boyun, dekolte ve el 

üstü kullanım için uygundur. Yüksek üretim teknolojisi 

sayesinde cilde etkin bir şekilde nüfuz eder. Topikal kullanım 

için uygundur. Dermaroller, dermastamp veya dermapen gibi 

mikro iğneleme sistemleri ile kullanılabilir. Tek seferde 4-5 paf 

sıkılarak, cilde uygulanması önerilir.

Kullanımı 

• Ciltteki izlerin/ skarların iyileşmesini destekler.

• Cilt renginin açılmasını destekler.

• Aydınlık ve parlak bir cilt yapısı sunar.

• Yoğun Glutatyon içeriği sayesinde daha sağlıklı ve canlı 

bir cilt yapısına kavuşmanızı sağlar.

• Mezoterapi, PRP ve lazer gibi medikal estetik 

uygulamaları destekler, etkinliğini artırır.
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Ev Tipi Mezoterapi Ürünü HA Vit Kompleks; Yoğun 

(25mg/ml) Hyaluronik asit içeriği sayesinde cildin ihtiyaç 

duyduğu nemi sağlar, kırışıklıkları açar. Konsantre 

multivitamin kompleks  (Vit C, Vit B3, Vit B 6, Vit B2, Vit B 

1, Vit E, Vit A, Vit D) ve multimineral kompleks (Çinko, 

Bakır, Manganez, Selenyum, Krom) içeriği ile cilt 

hücrelerini besler, yeniler;  güçlü bir rejeneratif etki sunar.

Hyaluronik Asit + Multivitamin & Multimineral Kompleks 
Besleyici Canlandırıcı Mezoterapi Solüsyonu

MesoAroma HA Vit Complex 

50ml Sprey Şişe içerisinde 

sunulur. Profesyonel kullanım 

içindir. Hafif masaj ile temiz 

cilde uygulanması önerilir.Yüz, 

boyun, dekolte ve el üstü 

kullanım için uygundur. Yüksek 

üretim teknolojisi sayesinde 

cilde etkin bir şekilde nüfuz 

eder. Nanoteknolojik ürünlerdir, 

alkol bazlı çözücü ve paraben 

türevi koruyucu madde içermez. 

Topikal kullanım için uygundur. 

Tek seferde 4-5 paf sıkılarak, 

cilde uygulanması önerilir. 

Dermaroller, dermastamp veya 

dermapen gibi mikroiğneleme 

sistemleri ile uygulanabilir.

Kullanımı 

• Medikal estetik uygulamaların etkinliğini artırır.

• AntiAging Etkisi, Lifting Etkisi

• Kırışıklık açıcı etkinin yanı sıra, cilde ışıltı verir, Lifting 

etkisi sağlar.

• Yoğun Hyaluronik asit içeriği ile yaşlanma karşıtı güçlü bir 

mezoterapi ürünüdür.

• Ciltteki kollajen miktarını artırır.

• Genç ve parlak b�r cilt yapısını destekler.

• Konsantre Multivitamin ve Multimineral içeriği sayesinde 

güçlü bir antioksidan etki sunar.

• Cilt tonu düzensizliklerini giderir.
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