Non-invasiv
mesoterapi kursus
Alle priser ex. moms

Innovative non-invasive
mesoterapi løsninger

Mesoterapi kursus
®

Non-invasiv mesoskinline mesoterapi
– din garanti for imponerende resultater!
Ønsker du at tilbyde mere end en klassisk ansigtsbehandling, hvor du kan skabe tydelige og holdbare antiaging resultater uden kirurgiske indgreb eller laser?
Den non-invasive mesoterapi-behandling er bestemt en
af de mest efterspurgte behandlinger på verdensplan
inden for skønhedsbehandlinger.
Non-invasiv mesoterapi foregår med specielle meso- og
microneedling-moduler, der på samme måde tilfører små
doser af anti-age blandinger i de hudområder, der ønskes
forbedret med hensyn til hudens farve, spændstighed
m.m.

Hvorfor mesoskinline®?
•

mesoskinline® er et dansk-tysk-italiensk
specialdesignet koncept inden for non-invasiv
mesoterapi, hvor konsistens og dosering passer
perfekt til denne behandling

•

mesoskinline® -udstyr og -produkter produceret i EU

•

ISO 9001- og ISO 13485-certificeret

•

dermatologisk testede meso-cocktails til non-invasive
behandlinger

•

denne behandling kategoriseres som ikke-medicinsk

Blandt mesoskinline®-produkter finder du en serie
målrettede produkter til behandling af en række
problemer, fine og dybe linjer i huden, ar, pigmentering,
strækmærker, hårtab samt slap og dehydreret hud.
Blandt mesoskinline® -udstyr finder du meso-moduler
(0,5 mm) og microneedling-moduler (0,7 mm), og
microlifting-Modul 18 x 0,5 mm som giver dig mulighed at
behandle alle hudtyper og områder optimalt og variere i
din behandlingsteknik.
Udstyret er specialudviklet til non-invasiv mesoterapi
og microneedling og kan derfor holde til mange
behandlinger om dagen og konstant vibration.
Det er vigtigt for os, at du kender alle fordelene ved
at blive mesoskinline® mesoterapeut og er bevidst
om de gode resultater, du kan give dine kunder med
Mesoterapi-behandlinger
Behandlingerne på kurserne kan udføres med alle
Labina PL-maskiner (nålefri) eller med mesoskinline®’s
specialudviklede maskine til non-invasiv mesoterapi –
MESO POWER DEVICE MS-3.
Alle kan både bestilles separat eller i start-kittet.
MESO POWER DEVICE MS-3 og Labina PL-udstyr er
det mest avancerede udstyr på markedet til non-invasiv
mesoterapi.

Alle mesoskinline® produkter er udviklet i partnerskab
med mesotech®, et verdensomspændende italiensk farmaceutisk laboratorium med mere end 25 års erfaring.

Mesoterapi kursus
®

Non-invasiv mesoskinline mesoterapi
– din garanti for imponerende resultater!
Det lærer du i uddannelsesforløbet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvad er traditionel mesoterapi
Hvorfor Non-invasiv metode
Hvad er Non-invasiv mesoterapi
Hvad er fordelene ved Non-invasiv mesoterapi
Behandlingsforløb
Udstyr og produkter til Non-invasiv mesoterapi
Behandlingsmetode
Behandling trin for trin, for at opnå højeste
effektivitet

På kurset bliver du først og fremmest introduceret til
teori om behandlingsformen, der ligger til grundt for
mesoterapien.
Non-invasiv mesoterapi er en af de mest efterspurgte antiage behandlinger verden over.
Du lærer, hvordan du udfører de mest effektive anti-age
mesoterapeutiske behandlinger uden at bruge injektioner.
Du lærer altså kun behandlinger, der er non-invasive.
Det er en grundig, klinisk behandling, der kan udføres på
både halsen, kroppen, i ansigtet og hovedbunden.

Det lærer du at behandle på kurset:
•

•

•
•
•
•
•

De forandringer, huden gennemgår som resultat af
fotoældning (ændringer i hudens struktur, tab af
elasticitet, mangel på fugt, fortykkelse af huden og
rynker, der opstår før tid).
Naturlige alderstegn i huden inkl. slaphed, rynker,
mat hud med forstørrede porer, poser under øjnene
eller rande under øjnene og løs hud på hænderne
Samtlige typer pigmentpletter
Strækmærker
Hårtab
Acnear
Ujævn hud med store porer

Mesoterapi kursus
®

Non-invasiv mesoskinline mesoterapi
– din garanti for imponerende resultater!

Hvor lang tid tager uddannelsen

Kurset strækker sig over 2 dage med 4 ugers mellemrum,
hvor du udfører behandlinger på modeller under
supervision af din underviser.
Dag 1 (basis):
• Kl. 10.00 - 15.00
• Teori. Teorimappe (107 sider) fremsendes inden
kursusstart
• Frokost
• Rynkereduktion og hudfornyelse med microliftingmodul (ansigt, hals, hænder)
• Modelbehandlinger
• Opsummering
• Orientering om hjemmeopgaver
Dag 2 (advanced):
• Kl. 10.00 - 15.00
• Teori
• Frokost
• Rynkereduktion med microneedling-modul (dybe
linjer, meget moden hud, post-acne hud)
• Behandling af hårtab
• Strækmærkebehandling
• Modelbehandlinger
• Opsummering og afslutning

Du lærer også trin for trin behandlings
procedure på behandlingsområder

Mesoterapi kurser
Worldwide
®
Non-invasiv mesoskinline mesoterapi
– din garanti for imponerende resultater!

mesoskinline® kurser afholdes månedligt hos:
•
•
•

mesoskinline® Danmark (Vejle)
mesoskinline® Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig,
Østrig, Schweitz, Italien (Bad Arolsen)
mesoskinline® UK (London)

•
•
•

mesoskinline® Ukraine (Kiev)
mesoskinline® Florida (Fort Lauderdale)
mesoskinline® Pakistan (Rawalpindi city)

Kontakt os for oplysninger om andre kursussteder

Mesoterapi kursus
®

Non-invasiv mesoskinline mesoterapi
– din garanti for imponerende resultater!

Det får du:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

2 dages intensiv kursus, (med 4 ugers mellemrum)
med individuel undervisning, og med al nødvendig
support, korrespondance og vejledning mellem de to
praktiske dage
Certifikat (når du har gennemført 10 behandlinger på
egen hånd)
Mesoskinline produktstartpakke til 60 behandlinger,
Normalpris kr. 12.702,60
Der ydes efterfølgende gratis support
Gratis parkering
Modeller til behandlinger
Materialer og produkter til modelbehandlinger
Frokost
Ret til køb af mesoskinline® produkter (Kræver at
man har gennemført mesoskinline® eller mesotech®
kursus)
Adgang til mesoskinline® webshop, billeder og logoer

Kursuspris
Kursuspris kr. 19.499,00 (eksklusiv moms) inklusiv
produktstartpakke.

Underviser:
Kursus afholdes af mesoskinline® og Mesotech®’s
autoriseret træner og kursusleder Aleksandra Kjaersfeldt.

Tilmelding til kursus:

Skriv til os på: sales@mesoskinline.dk for tilmelding eller
yderligere oplysninger eller ring på tlf: 26 36 11 08

Meso Power Device MS-3 (Ikke inkluderet)

Mesoterapi kursus
®

Non-invasiv mesoskinline mesoterapi
– Inkluderet produktstartpakke
1 x MESO EYE LIFT,
10 x hætteglas á 5
ml,
10 x transparente
pipetter,

3 x MESO PURE
PEEL,
3 x Dispenser med 24
engangsbreve à 3,5
ml (72 stk)

Til ti behandlinger
1 x MESO CHEEK
LIFT,

4 x MESO ANTI-AGE
MASKE,

10 x hætteglas á 5
ml,

4 x Æske med 10
masker (40 masker)

10 x transparente
pipetter,
Til ti behandlinger
1 x MESO MESO
NECK & DECOLTEE
LIFT,
10 x hætteglas á 5
ml,

5 x MESO LIFT AND
PROTECT,
5 x Æske = 5 lufttom
flaske á 50 mL x 5

10 x transparente
pipetter,
Til ti behandlinger
1 x MESO FRESH
VITAMIN,

5 x MESO PIGMENT
REDUCE,

10 x hætteglas á 5
ml,

5 x Æske = 5 lufttom
flaske á 30 mL x 5

10 x transparente
pipetter,
Til ti behandlinger
1 x MESO HAIR
LOSS CONTROL,

1 x MESO PAIN
REDUCE,

10 x hætteglas af 5
ml,
10 x transperante
pipetter,

Æske = 1 x 50 mL
lufttom flaske

Til ti behandlinger
1 x MESO STRETCH
MARK REMOVER,
10 x hætteglas á 5
ml,
10 x transparente
pipetter,
Til ti behandlinger

Produkt startpakke

Hovedkontor, salg, distribution og showroom
mesoskinline®
mesoskinline ApS
Juelsmindevej 57
DK-7120 Vejle
Danmark
(+45) 71 74 11 08
sales@mesoskinline.dk
www.mesoskinline.dk
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