
THESERA
       -Min Skønnhets Renessans-



Renessansen [rènəsάːns]

1.Renessans 2.Regenerering/Fornyelse 3."Gjenfødelse"
: Renessansen var en veldig viktig opplysningsperiode i Europa, startet i 
Italia i 14., 15., og 16.årshundre, hvor det var ny interest i menneskelig 
orientert kunst, literatur, vitenskap, og læring. Renessansen betraktes 
som en gjenfødsel av gamle idealer og tenkemåter.

My Beauty Re:naissance THESERA



THESERA

THESERA lytter til alle og løser hudproblemene.

THESERA = Løsningsorienter

THESERA gir resultater uten nåler og smerter!

Oransje er knyttet opp til varme og energi. Oransje er en farge med kraft

Bokkonsept - THESERA leverer mer enn bare kosmetikk, men gir samtidig kunnskap om 
hud også

THESERA gir sunn og vakker hud



Min Skjønnhets Renessans: THESERA

Home Line
Professional Line

Special Line

17 essensielle  aminosyrer 
balanserer pH, temperatur, 

Ved å kombinere styrken av kosmetikk 
og medisinske  behandlinger, de 
profesjonelle THESERA behandlingene 
løser hudproblemer uten nåler, og 
uten smerter. Uten nedetid.

Anti-aging pleie for utvalgte 
rynkeområder - rundt øynene, 
munnen, halsen, osv.sebum og fuktighetsnivået i 

huden.



Min Skjønnhets Renessans: THESERA

Professional Line

Aktiverer aquaporin, 
THESERA H forbedrer 
tørr hud fra innsiden. 

Fuktighet 
Regenerering

Lifting og redusering 

Lifting

Smeltevekstfaktor  
reparerer skadet hud.

Reparerende
8 medisinsk  sertifiserte  og 
godkjente  ingredienser 
hjelper  til  å  løse  4  hoved 
hudproblemer  -  rynker , 
tørrhet, fuktighet, porer.

Total løsning
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L

av rynker med 99.9% 
naturlig smeltetråd.



99.9% naturlig smeltetråd lifting terapi

Hvordan? 
Absorberer  smeltetråd  dypt i huden uten nåler takket  være den patenterte 

TDN-teknologien

Naturlig: Trygg lifting tråd

Umiddelbar volum- og lifting effekt 

THESERA L

5-steg prefesjonell behandling

TDN teknologi: Lifting uten nåler



NO.1 BRAND THESERA



NO.1 BRAND THESERA



NO.1 BRAND THESERA



THESERA



TDN Teknologi



TDN ː TRANSFER DOUBLE NANOSPHERE

• TDN er en oppdatert liposomal teknologi som hjelper dermis til å absorbere bedre aktive ingredienser, slik at de penetrerer 
dypere i huden uten bruk av nåler.

• Dobbelinnkapsling av de aktive ingrediensene forbedrer stabiliteten deres, beskytter dem fra forskjellige pH nivåer, temperatur, og 
tid.

• Størrelse : Under 1um 

• Molekylær vekt: Over 1000

•Aktive ingredienser : Double innkapslet for å penetrere huden 
trygt 

3 typer av TDN kapsler

•En homogen matrise: Hydrofil (vanntype) 
• Et medikamentanriket skall: Lipofilt (oljetype)

Temperatur

pH

Tid

Egenskaper av TDN kapselen

• En medikamentanriket kjerne: Aktive ingredienser



  THESERA           er en total løsning for sunnere hudskjønnhet uten nåler og smerter.



Reparering

THESERA: Den anti-aging hemmeligheten

Vedlikehold





PDO trådløft med nåler-hvordan virker den?

[MELTING STRING LIFT]

PDO trådløft er en behandling som løfter og strammer løs/slapp hud ved hjelp av 
tråd lagd av  Polydioxanone (PDO). Trådene settes dypt inn i huden via nål.



3조2천

4조8천

[MELTING STRING LIFTING]

  PDO trådløft med nåler



3조2천

4조8천

[MELTING STRING LIFTING]

    PDO trådløft med nåler

Før Etter 2 måneder







[BIVIRKNINGER AV PDO TRÅDLØFT MED NÅLER]



THESERA L- trådløft uten nåler er et trygg og                
effektiv alternativ til kirurgiske inngrep 





(Nano volum fyll)

[THESERA SMELTETRÅD LIFTING TERAPI]

High Tension Serum & High Tension Tråd：Når High Tension Serum laget av enzymer blandes med 99% naturlig

smeltetråd av ren fiber, trådene får geleaktig konsistens og absorberes i huden . Da stimuleres kollagen og 
elastinproduksjonen. Dette har god effekt på fine linjer og rynker..

          Smeltetråd



4조8천

[THESERA SMELTETRÅD LIFTING TERAPI-Forstørret bilde av smeltetråd]



   [THESERA SMELTETRÅD LIFTINGTERAPI-Effekt 1]

1. Mekanisk oppførsel- Økning av fibroblast



4조8천

[THESERA SMELTETRÅD LIFTING TERAPI-Effekt 2]

2. Fysisk oppførsel – Trekker vev mens den smelter sakte



       [THESERA SMELTETRÅD LIFTING TERAPI-Effekt 3]

3. Kjemisk oppførsel – Absorbering av smeltede aminosyrer

피부(콜라겐)와 천연유래실(D-glucosamine) 의 아미노산 구성 비율 비교Sammenligning av proporsjon for hud(kollagen) og naturlig smeltetråd 

Hud (Kollagen Smeltetråd-naturlig



TDN 

TUNNELING

HYDRA 

BOOSTER
 LIFTING GELE

  
PEPTIDNÆRING

   5-steg Smeltetråd Lifting System

<Skin conditioning>

<Boosting absorbering><Holder de absorberte smeltetrådene på plass >

SMELTETRÅD



TDN SYREKAPSEL "NÅL"

[Step 1. TDN TUNNELING]



1 Sebumlag

2

3
(corneum+stratum spinosum)

4차 Oljebarriere
(stratum spinosum)

THESERA

[Step 1. TDN TUNNELING]

HUDBARRIEREN

 Utstyr/nål

Under syrelaget

Vannbarriere



[Steg 1. Hva er TDN ?]

●TDN 1 :Sammensatt syre kan gå ned vertikalt og kutte av

Corneodesmosomes i keratinlaget og øke dermed absorberingen.

● TDN 2 : Aktive ingredienserer trenger inn og  kutter Corneodesmosomes.

▶ TDN(Transfer Double Nanosphere)-Double innkapsling av aktive 
ingredienser

Sikrer at aktive ingredienser  blir absorbed  trygt og dypt i huden. TDN ier en oppgradert 
versjon av liposomal teknologi. Aktive ingredienser  er dobbel innkapselt og beskyttet fra 
ytre faktorer som pH, temperatur og tid. 

Aktivering

Hyaluronsyre

PPC

Peptider

Salisylsyre
2. 3 typer kapsler for TDN teknologi 

• A. En homogen matrise: Hydrofil (vanntype) 
• B.  Et medikamentanriket skall: Lipofilt (oljetype)

• C. En medikamentanriket kjerne: Naturlige aktive ingredienser (syretype)

1. Nødvendige forhold for TDN kapsel

• Størrelse : Under 1um

• Molecular weight : Mer enn 1000

•Aktive ingredienser  : Innkapslet for å penetrere huden dypere



Epidermis + Dermis Penetrering TDN trygg teknologi! 

[Step 1. TDN TUNNELING]



ABSORBERING AV TRÅD I NANO STØRRELSE

[Step 2. SMELTETRÅD]

Dyp rynke



[Step 3. HYDRA BOOSTER]

 SIRKULASJON, ABSORBERING, BEROLIGER



[Step 4. LIFTING GELE]

OPPSTRAMMING



[Step 5. PEPTIDNÆRING]

PEPTIDER  GIR NÆRING AV

Poreforminsking
Lifting

Boosting 

elastisitet
Redusering  

Volum

Forbedrer 

dermal 

tetthet

rynker



2. Absorbering av Nano Tråd1. TDN Tunneling

[Sammensetning av THESRA L]

⊙Epidermis Balance Foam
- Volum : 20ml
- Hoved ingredienser:  

Glykolsyre, Lycium 
barbarumekstrakt, 
blåbærekstrakt, asiatisk 
kokosnøttpalmekstrakt

⊙ Dermis Balance Peelenser
- Volum : 2ml*4ea
- Hoved ingredienser:  

Glykolsyre, melkesyre, 
salisylsyre

▶Åpningskanal med TDN-teknologi - eliminerer  talg 
og urenheter fra epidermal laget. TDN-komplekse 
syreingredienser lager ”hull” dypt i huden og 
hjelper aktive ingredienser  passere gjennom huden. 
Dette hjelper også  å normalisere den epidermale 
turnover syklusen (hvor raskt huden fornyer seg selv).

⊙ High Tension Serum & High Tension Tråd
- Volum : Serum 3ml*4ea, String 0.04g*4ea
- Hoved ingredienser:  Fibroin,  Adenosin,  Fulleren,  Niacinamid,  chitosan

▶Smeltetråd
- Hoved ingrediens :  Fibroin- naturlig  silke  
- Fibroin: Samt med sericin er fibroin en av sammensetningene av 

kollagenproteinet. Kollagen består av 70 ~ 80% uoppløselig fibroin, 20 ~ 30% 
vannløselig sericin.

            
         

            
           

       
            
         

-    Silkekollagen, hovedingrediensen i tråden,  inneholder forskjellige peptider som 
glycin, alanin, tyrosin, etc., øker hudens elastisitet og gjør huden sunn. Spesielt 
er silkekollagen ypperlig til å absorbere fuktighet.

-     Fibroin i silkekollagen er uoppløselig. Derfor løses ikke tråden helt opp, men får 
geleaktig konsistens når smeltet med High Tension enzyme serum og 
absorberes i huden i nanostørrelse.



[SAmmensetning av THESERA L]

3. Sirkulasjon og absorbering

⊙ Hydra Booster
- Volum : 20ml
- Hovedingredienser: Sodium 

hyaluronate, Acetyl Hexa peptide-8, 
allantoin

4. Oppstramming 5. Næring

⊙ High Tension Gele
- Volum : 5ml*4ea
- Hovedingredienser: Kobber tripeptid-

1, allantoin, lakrisekstrakt, Centella 
asiatica-ekstrakt, grønn teekstrakt

⊙ High Tension Ampull

▶Kjølende ekstrakter stimulerer 
sirkulasjonen, hjelper huden å absorbere og 
beholde mer tråd. I tillegg, vil ekstrem 
fuktighetsfaktor beroliger huden.

▶‘Vitaliserer  slapp  hud,  ‘High  Tension  Polymeren’
 forbedrer elastisiteten og ansiktslinjen.    .

▶Peptidkomplekset forbedrer rynker. 9 
naturlige ekstrakter og 4 naturlige oljer gir 
næring til huden.

-    Hoved ingredienser:    Soyapeptid,niacinamid,  
adenosin, lakrisekstrakt, Centella asiatica 
ekstrakt,

 
kobber tripeptid-1



Syrenål 
penetrerer dypt 
i dermis. 
Smeltetråd fyller 
og tørker  på 
området.

Produksjonen av 
kollagen og elastin 
synker med 
alderen, noe som 
fører til at rynker 
og fine linjer 
oppstår grunnet 
tynn og tørr hud.

Ny kollagen beveger 
seg til overflaten av 
huden, gir 
ummidelbar lifting 
effekt, redusering av  
fine linjer og rynker.

Økningen av 
kollagenproduksjon 
jevner ut huden og 
reduserer utseendet 
av de fine linjer og 
rynker,samt gir 
volum til huden.



       THESERA.L ANTI-AGE LIFTING PLEIE

MR Innovation Co., LTD.

                 KLINISKE RESULTATER



사업분야

Kliniske resultater (4 uker)
fra Korea Institute for skin and clinical sciences - Nov, 2014

[THESERA.L KLINISKE RESULTATER]

 Umiddelbar ansiktslifting effekt

Umiddelbar oppstramming effekt

Økning av dermal tetthett etter 4 ukers bruk

Økt elastisitet etter 4 ukers bruk



Lifting 27.8% økning 

 Inside lifting  forbedring 

[THESERA.L Clinical Results]

3D Ansiktskontour analyse

Lifting- ansiktskontur forbedring Lifting- Forbedringsnivå

Forbedring av huden på innsiden

Umiddelbart etter bruk Etter 4 ukers bruk



[THESERA.L KLINISKE STUDIER]

Porestramming forandring 

Pore størrelse 7.0% redusert 

Porestramming forbedring 

Pore størrelse analysebilde 

Før Etter 

Porestramming forandring Porestramming forandringsnivå



Dermal tetthet forbedring 

Elasticity  improve rate 

 Dermal tetthet 31.22% økning 

 Dermal tetthet  forbedring

[THESERA.L KLINISKE RESULTATER]

DUB-SKIN Scanner Analyse Bilde 

Dermal tetthet forandring Dermal tetthet forandringsnivå (%)

Før Etter 4 uker 



Elastisitet forbedringsnivå 

Elastisitet 15.2% økning 

 Elastisitet forbedring 

[THESERA.L KLINISKE RESULTATER]

No abnormal response to skin 

 22 personer 4 ukers bruk 

 Ingen bivirkninger  som allergi eller kontakteksem

Dobbel effekt

 High Tension Ampull 

 Niacinamid- hudlysning
 Adenosin- redusering av rynker

Elastisitet- forandring Elastisitet- forbedringsnivå (%)



Før og Etter



Før Etter



EtterFør



Etter Før



Etter Før



Etter Før



Etter Før









        Takk!
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