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Produkt MESO WHITE MESO WHITE BOOSTER 

Generell 
produktinformasjon 

MESO WHITE er et serum utviklet for trygge og intensive 
hudlysnings behandlinger. Det anbefales for personer med 
mørke hud, ujevn hudtone, samt  for reduksjon  av fregner, 
pigmentering, misfarging forårsaket av akne og foto-aldring 
(pigmentflekker). 

MESO WHITE BOOSTER er et serum utviklet for trygge og 
intensive hudlysnings behandlinger. Det anbefales for 
personer med mørke hud, ujevn hudtone, samt  for reduksjon  
av fregner, pigmentering, misfarging forårsaket av akne og 
foto-aldring (pigmentflekker). 

Aktive 
ingredienser* 

Mikroinnkapslet Diacetylbboldine (DAB)  
+ med Manganese Titanium Dioxide (TiO2Mn)  
+ Narcissus Organic Extract  
+ Brassica Napus Seedcake Extract  
+ 50 kDa Hyaluronic Acid 

Magnesium Ascorbyl Phosphate  
+ Peptide 4-Even Complexion  
+ Narcissus Organic Extract  
+ Brassica Napus Seedcake Extract  
+ 50 kDa Hyaluronic Acid 

Trygghet  Fullstendig trygg. Pålitelig kvalitet. 

 Uten parabener | Uten fargestoffer | Uten alkohol | Uten 
parfyme | Uten allergener | Uten Methylisothiazolinone 
(MIT/MI) . 

 Uten formaldehyde (FD) = inneholder ikke 
 DMDM Hydantoin, Diazolidinyl Urea, Imidazolidinyl Urea, 
Methenamine, Quaternium-15, and Sodium 
Hydroxymethylglycinate. 

 Inneholder ikke: Kojic Acid, Arbutin, Hydroquinone. 

 Trygg selv ved langvarig bruk. 

 Fullstendig trygg. Pålitelig kvalitet. 

 Uten parabener | Uten fargestoffer | Uten alkohol | Uten 
parfyme | Uten allergener | Uten Methylisothiazolinone 
(MIT/MI) . 

 Uten formaldehyde (FD) = inneholder ikke 
 DMDM Hydantoin, Diazolidinyl Urea, Imidazolidinyl Urea, 
Methenamine, Quaternium-15, and Sodium 
Hydroxymethylglycinate. 

 Inneholder ikke: Kojic Acid, Arbutin, Hydroquinone. 

 Trygg selv ved langvarig bruk.. 

UV beskyttelse JA 
(gir "lav beskyttelse" mot UV-stråler i samsvar med forskrifter i 

EU: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-306_en.htm) 

NEI 

Bruksanvisning  Daglig hudpleie av ansikt og kropp  
 Unisex: for kvinner og menn, for alle hudtyper 
 Anbefales for hud i alle aldre  
 Fregner, misfarging og hyperpigmentering 

(pigmentflekker / etter-sol og  etter-akne flekker)  
 Mørk og / eller ujevn hudtone 
  Delikat og sensitiv hud* 

 
 
 
* Formel uten vitamin C, og dermed er  en intensiv følelse typisk for 

vitamin C utelukket. 

 Daglig hudpleie av ansikt og kropp  
 Unisex: for kvinner og menn, for alle hudtyper 
 Anbefales for hud i alle aldre  
 Fregner, misfarging og hyperpigmentering 

(pigmentflekker / etter-sol og  etter-akne flekker)  
 Mørk og / eller ujevn hudtoneMangel på hudens 

elastisitet og fasthet 
  Hyperkromatiske flekker 
  Lesjoner og melasma Hyperpigmented arr 

Effekt* Gir umiddelbar* og gradvis lysere effekt 
Ideell for asiatisk, kaukasisk og etnisk hud  
Gjenoppretter jevn hudtone og strålende hudfarge  
Nøytraliserer frie radikaler  
Reduserer misfarging av huden 
Reduserer melanininnhold i huden før og etter UV-
eksponering 
 
 
 
 
 
 
 
* En behandling kreves for å få umiddelbar hudlysnings optisk 

effekt takket være den spesifikk e teksturen  som fungerer som BB / 
CC krem. 

 Gir synlig* hudlysnings effekt 
 Ideell for asiatisk, kaukasisk og etnisk hud  
 Gjenoppretter jevn hudtone og strålende hudfarge 
 Nøytraliserer frie radikaler 
 Reduserer misfarging av huden 
 Reduserer melaninsyntesen 
 Stimulerer cellefornyelse**  
 Stimulerer kollagensyntesen**  
 Hydraterer og revitaliserer huden**  
 Gir intensiv regenerering av huden ** 
 Støtter reduksjon av arr**  
 Hemmer pigmenteringsprosessen***  
 Reduserer hyperkromatiske flekker***  
 Støtter reduksjon av lesjoner og melasma*** 
* Få applikasjoner kreves for å se synlige hudlysnings 
effekter 
 ** Gitt av den unike formen av vitamin C -Magnesium 
Ascorbyl Fosfat (MAP) - den eneste stabile formen av vitamin 
C i huden etter påføring (nivået av MAP reduseres ikke 
dramatisk som med Ascorbic Acid som brukes i alternative  
produkter) ***  
Gitt av Peptide 4-Even Complexion (Tetrapeptide-30) 

Bruksområde Alle hudområder hvor lysere hudtone er ønsket, hud med 
hyperpigmentering, misfarging, fregner og pigmentflekker 
(ansikt, hals, bryst, hender og / eller andre  kroppsområder). 

Alle hudområder hvor lysere hudtone er ønsket, hud med 
hyperpigmentering, misfarging, fregner og pigmentflekker 
(ansikt, hals, bryst, hender og / eller andre  kroppsområder). 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-306_en.htm
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Produkt MESO WHITE MESO WHITE BOOSTER 

Behandlingstyper    Mesoterapi 
- elektroporasjon (elektroforese) 
-  ultralyd (sonoforese)  
- iontoforese (+ / -)  

(serum inneholder ikke ioner, så iontoforese er nøytral) 
- microneedling (derma-roller / dermapen) (følg 

protokollen for MST™ til DERMEDICS®, bruk med 
maks 0.25mm nålelengde,helst nano nåler 

- oksygenterapi/ oksygeninfusjon med 
AquaOxiBrasion™ fra DERMEDICS® 

Mesoterapi 
-  elektroporasjon (elektroforese)  
- ultralyd (sonoforese) 
- iontoforese (–) 

(på grunn av høyt  nivå  vitamin C) 
- microneedling (derma-roller / dermapen) 

(følg protokollen for MST™ til DERMEDICS®) 
- oksygenterapi/ oksygeninfusjon med 

AquaOxiBrasion™ fra DERMEDICS® 

Før behandling  Forbered ren overflate av huden= fjern døde celler før 
meso: 

 CALM enzymatisk eksfoliering + CALM micellar vann  
 Microdermabrasion (krystall eller corundum)  
 Hydra-peeling (med AquaOxiBrasion™ eller 

HydraBlast™) 
 Ultralyd ansiktsskrubber 

 Forbered ren overflate av huden= fjern døde celler før 
meso: 

 CALM enzymatisk eksfoliering + CALM micellar vann  
 Microdermabrasion (krystall eller corundum)  
 Hydra-slitasje (med AquaOxiBrasion™ eller 

HydraBlast™) 
 Ultralyd ansiktsskrubbber 

Etter behandling  Algae peel-off  ansiktsmaske 
 WHITE booster + WHITE cream 
 WHITE serum 

 Algae peel-off  ansiktsmaske 
 WHITE booster + WHITE cream 
 WHITE serum 

INCI Water/Aqua, Glycerin, Titanium Dioxide, PPG-5 Ceteth-20, 
Narcissus Tazetta Bulb Extract, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, 
Hydrolyzed Brassica Napus Seedcake Extract, Ammonium 
Acryloyl Dimethyltaurate/Carboxyethyl Acrylate Crosspolymer, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Polysorbate 20, Cetyl 
Hydroxyethylcellulose, Polymethyl Methacrylate, Trilaurin, 
Diacetyl Boldine, BHT, Disodium EDTA. 

Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Magnesium Ascorbyl 
Phosphate, PPG-5 Ceteth-20, Hydrolyzed Brassica Napus 
Seedcake Extract, Narcissus Tazetta Bulb Extract, 
Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Tetrapeptide-30, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Hydroxyethylcellulose, 
Disodium EDTA. 

Trygghetsregler Kun for utvendig bruk.  
Produktet er ikke beregnet for bruk med filler injeksjoner. 
Oppbevars utilgjengelig for barn.  
Kontraindikasjoner: Intoleranse mot noen av ingrediensene. 

Kun for utvendig bruk.  
Produktet er ikke beregnet for bruk med filler injeksjoner. 
Oppbevars utilgjengelig for barn.  
Kontraindikasjoner: Intoleranse mot noen av ingrediensene. 

Resultater* Lysere effekt synlig etter en behandling. 
Regelmessig bruk gir spektakulær lysere effekt. 

Lett hudlysnings effekt synlig etter en behandling.  
Få behandlinger kreves for å se synlige hudlysnings effekter. 
Regelmessig bruk gir spektakulær hudlysnings effekt. 

Tilleggsinformasjon Kan blandes med CALM Biomimetic Lamellar Cream. 
Kan blandes med andre serumer under en behandling. 

Kan blandes med CALM Biomimetic Lamellar Cream. 
Kan blandes med andre serumer under en behandling. 

Volum Glass ampuller: 10 x 5ml I boks Glass ampuller: 10 x 5ml I boks  
Airless flasker: 100ml (salong) og 50ml (hjemme) 

* Effekt av aktive ingredienser bekreftet ved in vitro og in vivo tester av leverandører. 
 
Ofte stilt spørsmål: Gir MESO WHITE serum de samme effektene som MESO WHITE BOOSTER?  
  
Svar: Til tross for at deres funksjon er lik, kan de gi forskjellige resultater.Dette skyldes deres forskjellige system for penetrering i huden.  
De øyeblikkelige resultatene vil være mer spektakulære hvis  begge produktene er brukt under en behandling.  Formuleringen til disse produktene må 
skilles på grunn av teknologiske årsaker, men de fungerer perfekt sammen når de påføres separat på kundens hud.   
Viktig: Ikke bland produkter fra DERMEDICS™ med produkter fra andre merker, fordi dette kan forårsake allergifremkallende reaksjon. 
 
 
 
 
 
 

*** slutten av dokumentet *** 
 


