
MULTIFUNCTIONAL VOOR JE HUID

Verander uw instituut in een 
schoonheidscentrum gespecialiseerd in 

technische huidverzorging en anti-aging 
behandelingen zonder injecties

Voedingsspanning
Stroomvoorziening van het apparaat
Maximaal stroomverbruik

Extern
12VDC -7.5A
40 VA ==> 100VA

Aantal uitgangenRéglage intensité
Regeling intensiteit
Maximale uitgangsspanning

Uitgangspulsfrequentie
Frequentie Modulaire Pulsatie
Visualisatie technieken

Selectie van functies en programma
 Omvang
Gewicht

Classificatie

Conform de nieuwe EMC-normen 2017/745 / EU

4
Via het touchscreen
50 Vp (load 1 KOhm)
200-1,8 KHz
1-2 Hz
Verlichte  LED display

Via het touchscreen

300 mm diameter, 500 mm hoogte 

25 Kg
IIA
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DIEPE PENETRATIE VAN DE 
ACTIEVE INGREDIËNTEN  MET: 
MESOTRANSDUCTION®

Alternatief voor Mesotherapie. 95% penetratiegraad van actieve 
ingrediënten. Hiermee kan het serum effectief werken, diep in 
de lederhuid, om de gewenste resultaten op alle geselecteerde 
gebieden te bereiken. ALLEEN techniek van elektroporatie 
familie die pijnloos en stressvrij is voor de huid!

VERHOGING VAN DE ATP-
PRODUCTIE MET:
FOTOTHERAPIE

Penetrerende lichtemissie van geselecteerde kleuren die het 
onderwerp zijn geweest van specifiek onderzoek. Gebruik van 
een LED-behandelingkop, ontwikkeld met een smal 
werkingsveld van 12° tot 18°, waardoor op 1 cm van de huid 
gewerkt kan worden, met een optimale penetratie van licht.

STIMULERING VAN DE BLOED 
CIRCULATIE MET:CRYOTHERAPIE

Diffusie van een gestabiliseerde koude bij -3°C. Bevordert de 
uitwisseling van bloed en lymfeknopen om weefsels opnieuw te 
voeden en afval te elimineren. Optimaliseert het effect van actieve 
ingrediënten doordrenkt met Mesotransduction®, in combinatie met 
een onmiddellijk effect op de textuur en de uitstraling van de huid.

1. 2. 3.

Het integreert 3 zachte, niet-invasieve en veilige technologieën (nieuwe EMC-normen 2017/745 / EU) 
Het behandelt de meerderheid van de huidproblemen van het lichaam en het gezicht
Het corrigeert onvolkomenheden
Het helpt de tekenen van een verouderende huid te voorkomen, vertragen en herstellen

Wat is de MESO-T8+

SCOPES

Een professioneel 3-in-1 esthetisch 
apparaat volledig vervaardigd in Frankrijk

Een wetenschappelijke studie die de 
voordelen aantoont van technische 
huidbehandelingen met een specifieke lijn 
van 22 mesocosmetica

Een natuurlijk alternatief voor medische 
interventies door activering van cellulaire 
regeneratie

1. 2. 3.

MESO-T8 + is uitgerust met unieke 
technologie die in staat is om verder te 
gaan dan de transdermale barrière, toegang 
te geven tot de actieve ingrediënten, om 
diep in de lederhuid te werken, met 
MESOTRANSDUCTION®

Gelaat en Hals

Armen

Buik

Benen
Rimpels & fijne lijntjes
Huidverslapping
Dehydratatie
Pigment vlekken
Acné
Roodheid

Pigment vlekken
Huidverslapping

Huidverslapping
Striemen
Cellulitis

Huidverslapping
Striemen
Cellulitis
Sinaasappelhuid
Zware benen

HOE DE PRESTATIES VAN UW INSTITUUT TE VERBETEREN

Geef jezelf de kans om meer en beter te verkopen
Binnenkort lanceren wij ook MyBeautyP+ in combinatie met uw apparaat

 Onze belofte met de MESO-T8+

Voor jou als professional

Onderscheid je door gerichte technische behandelingen  
en gepersonaliseerde oplossingen waarvan de resultaten 
onmiddellijk zichtbaar en voelbaar zijn

Onderscheid uzelf met een uniek huidverzorgingsaanbod  met resulataten gelijkend op de 
esthetische geneeskunde.
Trek een nieuwe klantenkring aan die resultaten zoekt, zonder agressieve technieken te gebruiken
Bouw loyaliteit, behoud uw klanten met "à la carte" huidverzorgingsprogramma's
Verhoog uw omzet met behandelingen met een hoge toegevoegde waarde en een hoge 
winstgevendheid

Voor je klanten

Ontdek effectieve, niet-invasieve en pijnloze 
huidverzorgingsoplossingen zonder bijwerkingen
Geschikt voor gepersonaliseerde huidbehandelingen met 
indrukwekkende, onmiddellijke en langdurige resultaten

Ontdek opnieuw een gevoede, ontspannen en stralende huid

Stratum corneum et
vers le derme

DERME

Vergroot uw zichtbaarheid en trek nieuwe klanten aan

Bouw de loyaliteit van uw klanten dankzij een innovatieve ondersteuning

Profiteer van driemaandelijkse en maandelijkse communicatiemedia 
Kies het communicatiepakket dat bij u past!

Tools die specifiek zijn gemaakt en ontworpen door en voor professionals
Eenvoudig, leuk en intuïtief, ze begeleiden de schoonheidsroutine van al uw 
klanten

Hoornlaag en 
onderliggende huidlagen

Lederhuid

opening van de mesotransductiekanalen 
welke toelaten dat actieve
ingrediënten tot de lederhuid reiken




