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SI¢ BEZPOÂREDNIO Z MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
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LABORATORIUM FILORGA

n Od 30 lat Filorga specjalizuje si´ w dziedzinie mezoterapii 

igłowej (900 000 pacjentów w 32 krajach). Jeden ze Êwiato-

wych liderów w globalnej terapii anti-aging. 

n Filorga opracowuje, produkuje i dystrybuuje preparaty do 

wypełniania zmarszczek, produkty do mezoterapii oraz 

pilingi medyczne. 

MEZOTERAPIA

����Jedyna kuracja medyczna, globalna i biologiczna, 

oddziałujàca jednoczeÊnie na przyczyny i konse-

kwencje starzenia skóry. 

n Technika polegajàca na wprowadzeniu substancji polirewi-

talizujàcych poprzez mikroiniekcje Êródskórne.

POŁÑCZENIE SI¸Y DWÓCH ÂWIATÓW

n SkutecznoÊci i nowoczesnoÊci Medycyny Estetycznej.

n Prostej w stosowaniu kosmetologii.
W

WYJÑTKOWA FORMUŁA

Niepowtarzalna formuła z aktywnymi substancjami o działa-

niu anti-aging zawartymi w chronosferach:

NCTF®, koktajl polirewitalizujàcy zawierajàcy 55 składników: 

aminokwasy, witaminy, koenzymy, minerały oraz kwasy 

nukleinowe i kwas hialuronowy o wysokim ci´˝arze czàste-

czkowym. 

Chronosfery: odkrycie CNRS (Francuskie Krajowe Centrum

Badaƒ Naukowych) to mikroskopijne noÊniki stopniowo 

uwalniajàce substancje. 

UDOWODNIONA SKUTECZNOÂå

SkutecznoÊç NCTF® w rewitalizacji skóry potwierdzona 

badaniami wykonanymi przez centrum badaƒ farmako-

logii molekularnej i komórkowej.

Stymulacja wzrostu komórkowego (+147%)*

Ochrona przeciw wolnym rodnikom (+90%)*

Zag´szczenie kolagenu (+256%)*

Spowolnienie sztywnienia tkanek (+366%)*

*według serii badaƒ przeprowadzonych przez niezale˝ne laboratorium badawcze 
farmakologii komórkowej i czàsteczkowej.

COSMÉSOTHÉRAPIE®
TO NOWA GENERACJA PREPARATÓW ANTI-AGING. 

SUBSTANCJE AKTYWNE BEZPOÂREDNIO WYWODZÑCE SI¢ Z MEDYCYNY SÑ DOSTARCZANE ZA POMOCÑ 

CHRONOSFER UMO˚LIWIAJÑCYCH PENETRACJ¢ BEZ U˚YCIA IGIEŁ ORAZ STOPNIOWE UWALNIANIE 

PRZYSTOSOWANYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB DAWEK. PODSTAWÑ JEST WYJÑTKOWA FORMU¸A

NCTF® - PO¸ÑCZENIE KOKTAJLU POLIREWITALIZUJÑCEGO SK¸ADAJÑCEGO SI¢ Z 55 SK¸ADNIKÓW I KWASU

HIALURONOWEGO.

n G∏ówne sk∏adniki - NCTF® i kwas hialuronowy sà identyczne

jak te wstrzykiwane w klasycznej mezoterapii.

n Jedyna gama kosmetyków powstała na podstawie 

doÊwiadczenia w medycynie estetycznej. 

JEDYNA GAMA DERMOKOSMETYKÓW BEZPOÂREDNIO WYWODZÑCA SI¢ Z MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Gama zawiera 7 produktów dwojakiego typu 

Filorga “SOS” zosta∏a opracowana by ∏agodziç podra˝nienia

b´dàce skutkiem zabiegów medycznych i estetycznych 

Przed/Po zabiegach

Filorga “codzienna mezoterapia”, od˝ywianie i zwalczanie ob-

jawów starzenia si´ skóry.



4

CEL

Lepiej zrozumieç procesy zachodzàce podczas starzenia 

i zapobiegaç im poprzez globalnà terapi´ łàczàcà techniki 

medyczne anti-aging, które oddziałujà nie tylko w skuteczny

sposób na zmarszczki, ale równie˝ na problemy zwiàzane 

z utratà j´drnoÊci i blasku skóry. 

Laboratorium Filorga, pionier w dziedzinie medycyny este-

tycznej, od lat 90. opracowuje preparaty do stosowania przez

lekarzy: do mezoterapii anti-aging (kwasem hialuronowym

AcHyal i znany kompleks polirewitalizujàcy NCTF®), pilingi 

glikolowe (GlyKopeel®) oraz preparaty do wypełniania

zmarszczek (Isogel, najnowsza postaç sieciowanego kwasu

hialuronowego). 

 Laboratorium Filorga jest obecnie stosowane w ponad 32 

krajach przez dermatologów, lekarzy medycyny estetycznej 

i chirurgów plastycznych. Od 2006 roku posiada certyfikat 

ISO 13485 potwierdzajàcy zgodnoÊç z normami dotyczàcymi 

produkcji wyrobów medycznych. Laboratorium zostało uznane

przez agencj´ OSEO ANVAR jako „firma nowatorska”.

FILORGA OD LAT LANSUJE NOWOÂCI, DZI¢KI CZEMU NIEOD-
WOŁALNIE ZYSKAŁA MIANO SPECJALISTY W DZIEDZINIE

MEDYCYNY ANTI-AGING.

2007 LABORATORIUM FILORGA 
TWORZY COSMÉSOTHÉRAPIE®

COSMÉSOTHÉRAPIE® powstała w wyniku spotkania dwóch

Êwiatów: kosmetyki i medycyny estetycznej, po raz pierwszy

łàczy skutecznoÊç technik medycyny estetycznej z nieinwa-

zyjnym charakterem produktów kosmetycznych. 

W ten sposób COSMÉSOTHÉRAPIE® skutecznie uzupełnia 

zabiegi medycyny estetycznej, nie starajàc si´ ich zastàpiç. 

W celu stworzenia nowej gamy produktów Laboratorium 

Filorga zebrały grono najlepszych specjalistów interdyscypli-

narnych zajmujàcych si´ starzeniem skóry (lekarze estetyczni,

dermatolodzy, chirurdzy plastyczni, farmaceuci i kosmetolodzy).

30 LAT DOÂWIADCZENIA LABORATORIUM FILORGA W PROFI-
LAKTYCE ANTI-AGING UMO˚LIWIŁO OPRACOWANIE PIERWSZEJ

LINII DERMOKOSMETYKÓW WYWODZÑCEJ SI¢ BEZPOÂREDNIO

Z MEDYCYNY ESTETYCZNEJ. 

30 LAT MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
W KO¡CU LAT 70. LEKARZ MEDYCYNY ESTETYCZNEJ, DOKTOR MICHEL TORDJMAN, ZAFASCYNOWANY 

BIOLOGIÑ KOMÓRKOWÑ ZGROMADZI¸ WOKÓŁ SIEBIE GRUP¢ SPECJALISTÓW W CELU STWORZENIA 

PROGRAMU ZAAWANSOWANYCH BADA¡ NAD STARZENIEM SKÓRY.
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KWAS HIALURONOWY 
LABORATORIUM FILORGA

Kwas hialuronowy wykorzystywany w COSMÉSOTHÉRAPIE®

jest identyczny jak ten u˝ywany w mezoterapii (ci´˝ar czàs-

teczkowy 1,4 miliona Daltona) posiada wyjàtkowe właÊci-

woÊci nawil˝ajàce, zabliêniajàce oraz regenerujàce o

długotrwałym działaniu. Skóra staje si´ bardziej g´sta 

i j´drna. Rezultat: od pierwszej aplikacji rekompensuje deficyt

kwasu hialuronowego powstały wskutek starzenia si´ skóry 

(-6%  w ciàgu 10 lat).

NCTF®

55 składników kompleksu polirewitalizujàcego przeciwdzia∏a

starzeniu si´ skóry, współdziała i zapewnia rekonstrukcj´

tkanki skórnej. Formuła NCTF® zawiera 15 witamin (stymuluje

funkcje ˝yciowe komórek), 24 aminokwasy (stymulujà 

powstawanie protein w skórze właÊciwej), 6 koenzymów 

(dostarczajà komórkom niezb´dnej energii do prawidłowego

metabolizmu), 6 kwasów nukleinowych (aktywujà i wzmacniajà

komunikacj´ komórkowà), 4 minerały (zachowujà równowag´

jonowej macierzy pozakomórkowej, w której znajdujà 

si´ fibroblasty).

REASUMUJÑC, NCTF®, IDENTYCZNY JAK TEN U˚YWANY W MEZO-

TERAPII, OPTYMALIZUJE POD KA˚DYM WZGL¢DEM AKTYWNOÂå

FIBROBLASTÓW - KLUCZOWYCH KOMÓREK SKÓRY. 

CHRONOSFERY 
MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA
WSZYSTKIE PRODUKTY Z GAMY COSMESOTHERAPIE® ZAWIERAJÑ CHRONOSFERY STOPNIOWO UWALNIAJÑCE KWAS HIALU-
RONOWY O WYSOKIM CI¢˚ARZE CZÑSTECZKOWYM ORAZ NCTF® - U˚YWANY W MEZOTERAPII ESTETYCZNEJ KOMPLEKS

POLIREWITALIZUJÑCY SKŁADAJÑCY SI¢ Z 55 SKŁADNIKÓW.
*(kuracja medyczna polegajàca na mikroostrzykiwaniach Êródskórnych substancjami odmładzajàcymi)

PRZENIKANIE PRZEZ NASKÓREK

Chronosfery nie posiadajà ∏adunku, co pozwala im na swo-

bodne przenikanie tak˝e do skóry właÊciwej.

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA

Dostarczanie naszych 55 kluczowych składników powszech-

nie u˝ywanych w mezoterapii umo˝liwia intensywnà rewitali-

zacj´ skóry. Oddziaływanie chronosfer na komórki jest

szybkie, długotrwałe i przystosowane do indywidualnych 

potrzeb ka˝dego pacjenta. 

Stymulowanie wzrostu komórkowego (+147%)*

Ochrona przed wolnymi rodnikami (+90%)*

Zag´szczenie kolagenu (+256%)*

Spowolnienie sztywnienia tkanek (+366%)*

*Seria badaƒ niezale˝nego laboratorium ds farmakologii komórkowej i czàsteczkowej.

UWALNIANIE CHRONOSFER

W kontakcie z komórkami skóry chronosfery ulegajà stopnio-

wemu rozpadowi i uwalniajà sk∏adniki aktywne. Uwalnianie

składników jest kontrolowane i zale˝ne od czasu oraz równo-

wagi jonowej skóry. Skóra zm´czona lub dojrzała charaktery-

zuje si´ du˝ym brakiem równowagi jonowej, mo˝e zatem

skorzystaç na du˝ej biodost´pnoÊci NCTF® oraz kwasu 

hialuronowego.

CHRONOSFERY sà mikroskopijnymi noÊnikami o długim 

czasie uwalniania substancji. Sà to sfery o wielkoÊci około 

0,1 μm. Ich struktura przywodzi na myÊl cebul´ - kilkaset

warstw uło˝onych jedna na drugiej. Dzi´ki opatentowanemu

procesowi produkcji (CNRS) mo˝liwe jest umieszczenie ich

du˝ej iloÊci w NCTF® pomi´dzy warstwami.  
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Peptydy matrikine

NCTF + kwas hialuronowy

Enzymy papainy

BHA/ AHA

Kwas azelainowy + kwas pirogronowy

HIGH PEEL®

Trójetapowy zestaw do pilingu
PREPEEL, MASKA ˚ELOWA PILINGUJÑCA, PREPARAT ŁAGODZÑCY

Przeznaczony dla skóry ze zmarszczkami, przebarwieniami, nierównoÊciami

PREPEEL - 25 SKŁADNIKÓW, 40% SUBSTANCJI AKTYWNYCH

MASKA ˚ELOWA PILINGUJÑCA – 25 SKŁADNIKÓW, 36% SUBSTANCJI AKTYWNYCH

PREPARAT ŁAGODZÑCY – 93 SKŁADNIKI, 71% SUBSTANCJI AKTYWNYCH

WSKAZANIA

WYJÑTKOWY ZESTAW 6 HYDROKSYKWASÓW O WYSOKIEJ TOLERANCJI (36%)

MAJÑCÑ ZA ZADANIE „ZREKONSTRUOWANIE” SKÓRY OD WEWNÑTRZ ORAZ

NADANIE JEJ GŁADKOÂCI. DODATKOWO, NCTF® WYWODZÑCY SI¢

Z MEZOTERAPII OD˚YWIA I STYMULUJE KOMÓRKI.

SKŁADNIKI AKTYWNE

NCTF®, kwas hialuronowy, enzymy z papainy oraz unikalny 

kompleks 6 hydroksykwasów.

W SKRÓCIE

Po zastosowaniu HIGH-PEEL® skóra lepiej „oddycha”, w znacz-

nym stopniu zwi´ksza si´ przenikanie oraz skutecznoÊç zaapli-

kowanych produktów. W 3 etapach i po niecałych 10 minutach

HIGH-PEEL® pozwala na uzyskanie nowej skóry, wypełnienie jej

załamaƒ, pozbycie si´ szarego odcienia. Nieporównywalna 

skutecznoÊç przy całkowitej tolerancji.

JAK TO DZIAŁA ?

n 1 etap: Chusteczki Pre-Peel (1 minuta)

Enzymy z papainy wraz z koktajlem z kwasów owocowych 

majà za zadanie delikatnie rozpoczàç eksfoliacj´ i stopniowo

zmniejszyç pH skóry.

n 2 etap: ˚elowa maska pilingujàca (od  2 do 6 minut)

Niepowtarzalny kompleks 6 hydroksykwasów o wysokiej toleran-

cji i st´˝eniu (36%). Dzi´ki ró˝nym ci´˝arom czàsteczkowym 

mo˝liwe jest stopniowe i kontrolowane działanie.

AHA (kwas glikolowy, jabłkowy, mlekowy) oraz BHA (kwas salicy-

lowy): wygładzajà niedoskonałoÊci skóry, pobudzajà odnow´ 

komórkowà, zmi´kczajà powierzchni´ naskórka.

Kwas azelainowy w liposomach działa keratolitycznie, przeciwza-

skórnikowo, przeciw przebarwieniom.

Kwas pirogronowy zwalcza wolne rodniki i zmniejsza reakcje za-

palne.

n 3 etap: Preparat łagodzàcy (1 minuta)

4 substancje przeciwzmarszczkowe: chronosfery NCTF®, wyciàg

z cukru ramnozy, alga brunatna oraz peptyd matrikine: zmniej-

szajà reakcje zapalne, od˝ywiajà, stymulujà oraz uj´drniajà tkanki

w widoczny sposób. 

Cosmésothérapie®

250 PLN
3 x 3 ml chusteczki

20 ml maska
20 ml krem
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EFEKT PRZECIWZMARSZCZKOWY

Cel: oceniç oddziaływanie peptydów matrikine na syntez´ 

kolagenu.

Metoda: analiza poprzez radioaktywne znakowanie fibroblastów

ludzkich H-prolinà w obecnoÊci peptydów matrikine.

Rezultat: wzrost syntezy kolagenu a˝ do 350%.

ROLA OCHRONNA

Cel: oceniç działanie peptydów matrikine na g´stoÊç sieci 

kolagenowej po tygodniowym naÊwietlaniu UVA.

Metoda: analiza biopsji komórek naÊwietlanych promieniami UVA

przez tydzieƒ w obecnoÊci peptydów matrikine.

Rezultat: wzrost syntezy kolagenu a˝ do 350%.

Ârodki ostro˝noÊci :

l W celu uzyskania optymalnej tolerancji opracowaliÊmy ze szczególnà uwagà skład 
zestawu High-Peel. Uczucie szczypania mo˝e wystàpiç w trakcie fazy 1 i 2, zwiàzane 
jest to ze skutecznoÊcià hydrokwasów, a nie podra˝nieniem.

l Produkt nie jest polecany osobom o skórze bardzo wra˝liwej i suchej. 
l Nie u˝ywaç tego produktu jednoczeÊnie bàdê w trakcie 24 godzin po aplikacji innych 

produktów eksfoliacyjnych, dermabrazji, bàdê zabiegach majàcych w składzie
kwas retinolowy, fenol, kwas salicylowy, alfahydroksykwasy, betahydroksykwasy.

l Produkt zawiera składniki, które mogà podra˝niç skór´. Istotne jest zatem, aby przestrzegaç 
wszystkich instrukcji dotyczàcych cz´stotliwoÊci i czasu stosowania.

l W przypadku kontaktu z oczami, przemyç obficie wodà.
l W przypadku ekspozycji na słoƒce, nale˝y nało˝yç krem przeciwsłoneczny (minimum SP12) 

w trakcie stosowania preparatu i 2 dni po zakoƒczeniu kuracji.

BADANIA PRZEPROWADZONE NAD EFEKTEM PRZECIWZMARSZCZKOWYM I ROLÑ OCHRONNÑ

PEPTYDY MATRIKINE

REZULTAT

DZI¢KI STYMULACJI ODNOWY KOMÓRKOWEJ SKÓRA REGENERUJE SI¢ SZYB-

CIEJ I LEPIEJ. ZMARSZCZKI ULEGAJÑ WIDOCZNEMU ZMNIEJSZENIU, SKÓRA

JEST BARDZIEJ JEDNOLITA I PEŁNA BLASKU. PRZEBARWIENIA ZOSTAJÑ

USUNI¢TE, A SKÓRA BARDZIEJ GŁADKA. CO WI¢CEJ, NIEDOSKONAŁOÂCI

ZMNIEJSZAJÑ SI¢, A PORY ULEGAJÑ OCZYSZCZENIU. 

STOSOWANIE

Nale˝y przestrzegaç zaleceƒ dotyczàcych stosowania, jak rów-

nie˝ czasu wykonywania zalecanego przez Laboratoria Filorga,

przeprowadzajàc kuracj´ w nast´pujàcej kolejnoÊci: Chusteczki

Pre-Peel z enzymami papainy, ˚elowa Maska Pilingujàca z hy-

drokwasami oraz Preparat łagodzàcy. Nakładaç na czystà skór´,

najlepiej wieczorem. Preparat łagodzàcy nale˝y stosowaç przez

3 dni po zabiegu (pod krem na noc), jest on niezb´dny do zma-

ksymalizowania i zapewnienia długotrwałego działania pilingu.   

CZ¢STOTLIWOÂå: PROGRAM 3 TYGODNIOWY, 1 ZABIEG NA TYDZIE¡

PRZED PONOWNYM U˚YCIEM NALE˚Y ODCZEKAå 21 DNI PO WYKONANIU

3 ZABIEGÓW, TAK ABY SKÓRA MIAŁA CZAS ZREGENEROWAå SI¢ W NATURALNY

SPOSÓB. 

DOWODY SKUTECZNOÂCI

KWAS AZELAINOWY W LIPOSOMACH – 2 GENERACJA (5%)

˚ELOWA MASKA PILINGUJÑCA – HIGH-PEEL

Kwas azelainowy nie powoduje ˝adnej reakcji toksycznej, terato-

gennej czy mutujàcej. Jest zatem lepiej tolerowany ni˝ retinoidy

stosowane wczeÊniej w medycynie estetycznej. Nie ma prawie

˝adnego efektu podra˝niajàcego, nie powoduje tak˝e ˝adnej

reakcji alergicznej bàdê nadwra˝liwoÊci na Êwiatło słoneczne.

Kwas azelainowy jest w stanie zahamowaç rozwój flory bakte-

ryjnej skóry oraz zdezynfekowaç pory, ograniczajàc ich zatykanie

si´. Posiada równie˝ właÊciwoÊci ochronne dzi´ki znacznemu 

hamowaniu produkcji wolnych rodników, zmniejsza tak˝e rumieƒ

i przebarwienia dzi´ki hamowaniu tyrozynazy. 

BADANIA PRZEPROWADZONE NAD DZIAŁANIEM ANTYREDUKTAZY

FIBROBLASTÓW SKÓRY CZŁOWIEKA

Cel: podkreÊliç działanie kwasu azelainowego w procesie

ochrony komórek skóry przed wolnymi rodnikami.

Metoda: kwantyfikacja dihydrotestosteronu poprzez technik´

chromatografii.

Rezultat: kwas azelainowy w liposomach o st´˝eniu 5% zmniej-

sza o 80% działanie 5-reduktazy (utlenianie rodnikowe). 

przed po
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Fitohormony jabłka

Prekursor Lamininy 5

NCTF® + kwas hialuronowy

WSKAZANIA

ISO-STRUCTURE® PRZYWRACA DAWNE RYSY I POPRAWIA OWAL TWARZY

DZI¢KI SYNERGICZNEMU SKUTECZNEMU DZIAŁANIU SUBSTANCJI UJ¢DRNIA-

JÑCYCH.

SKŁADNIKI AKTYWNE

n NCTF®, kwas hialuronowy. 

n Prekursor lamininy 5 – regeneracja spoiwa skóry właÊciwej 

i naskórka, zmniejszenie utraty j´drnoÊci.

n Wyciàg z pestek jabłka zawierajàcy izoflawony (fitohormony),

fitosterol, podstawowe kwasy tłuszczowe, zwi´ksza gi´tkoÊç 

i elastycznoÊç naskórka rekompensujàc spadek hormonów 

spowodowany starzeniem.

n Estry jojoby, substancje nie mydlàce si´ z awokado i masło 

karite nadajà skórze mi´kkoÊci i zapewniajà komfort.

W SKRÓCIE

ISO-STRUCTURE® to kuracja dla skóry dojrzałej, która po kilku

aplikacjach nabiera ˝ycia i dawnego, młodego kształtu. Skóra

staje si´ bardziej zwarta, j´drna, a zmarszczki wypełnione. 

REZULTAT

OD PIERWSZEJ APLIKACJI, NIESAMOWITE UCZUCIE J¢DRNOÂCI. WZMOCNIONE

TKANKI PONOWNIE STAJÑ SI¢ ODPORNE I WYTRZYMAŁE. SKÓRA JEST BAR-

DZIEJ ELASTYCZNA, SPR¢˚YSTA. PRZEZ CAŁY DZIE¡ POLICZKI I OWAL TWARZY

SÑ PODNIESIONE JAK PO LIFTINGU. KONTUR TWARZY JEST BARDZIEJ

WYRAZISTY. 

STOSOWANIE

Codziennie rano nanieÊç na skór´ szyi i twarzy delikatnie 

wklepujàc.

ISO-STRUCTURE®

98 SKŁADNIKÓW – 66% SUBSTANCJI AKTYWNYCH

Absolutnie uj´drniajàcy krem na dzieƒ
Utrata g´stoÊci, zwiotczenie skóry

Cosmésothérapie®

210 PLN
50 ml
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BADANIE PRZEPROWADZONE NA LUDZKICH FIBROBLASTACH

Cel: oceniç działanie biotechnologicznego wyciàgu z jabłek na syntez´ kolagenu I, III oraz fibronektyny.

Metoda: immuno-znakowanie 3 kategorii białek.

BADANIA PRZEPROWADZONE NA 10 OCHOTNICZKACH W WIEKU 50-56 LAT

Cel: oceniç działanie biotechnologicznego wyciàgu z pestek jabłka na popraw´ ukształtowania powierzchni skóry.

Metoda: codzienna aplikacja kremu z 5% biotechnologicznym wyciàgiem pestek z jabłka na obszarze okolic konturu oka przez 

4 tygodnie. 

Działanie wyciàgu z pestek jabłka na wytwarzanie kolagenu I Działanie wyciàgu z pestek jabłka na wytwarzanie kolagenu III

Działanie wyciàgu z pestek jabłka na popraw´ 
ukształtowania powierzchni skóry.

U 90% ochotniczek zaobserwowano znaczne
zmniejszenie gł´bokoÊci zmarszczek oraz intensywne 

wygładzenie powierzchni skóry.

DOWODY SKUTECZNOÂCI

BIOTECHNOLOGICZNY WYCIÑG Z PESTEK JABŁEK

Pestki jabłek podlegajà obróbce biotechnologicznej w specjalny sposób zezwalajàcy 

na wyodr´bnienie 3 kategorii aktywnych substancji:

FITOHORMONY

Kumulowane w tkankach podskórnych, oddziałujà na wzrost i rozwój komórek skóry: syntez´ kolagenu I, III oraz fibronektyny 

poprzez ludzkie fibroblasty. U człowieka te czynniki pobudzajàce majà niezwykłe działanie przeciwstarzeniowe. Badania wykazały, 

˝e fitohormony oraz izoflawonoidy miały znaczny wpływ na elastycznoÊç i j´drnoÊç skóry, głównie dzi´ki stymulacji syntezy kolagenu.

FITOSTEROLE I TOKOFEROLE

Obecne pod postacià estrów i wolnych steroli, majà silne działanie przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne na powierzchni 

naskórka.

PODSTAWOWE KWASY TŁUSZCZOWE

Podstawowe kwasy tłuszczowe tworzà na skórze nawil˝ajàcy film ochronny, który nie dopuszcza do wymiany gazów pozwalajàc tym

samym na utrzymanie wystarczajàcego nawil˝enia, jak równie˝ na przenikanie tlenu z zewnàtrz.
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BHA/ AHA

Peptydy matrikine

NCTF + kwas hialuronowy

Kwas azelainowy + kwas pirogronowy

WSKAZANIA

n STYMULACJE ODNOWY KOMÓRKOWEJ DZI¢KI BEZPIECZNEMU DZIAŁANIU

MIESZANINY KWASÓW. 

n WYGŁADZENIE I POPRAWA NAPI¢CIA SKÓRY.

n NADANIE ZM¢CZONEJ SKÓRZE BLASKU I ENERGII.

SKŁADNIKI AKTYWNE

n NCTF®, kwas hialuronowy. 

6 kwasów z czego dwa u˝ywane wyłàcznie w medycynie 

estetycznej:

n Kwasy AHA (glikolowy, jabłkowy, mlekowy) oraz BHA (salicy-

lowy) – wa˝ne czynniki złuszczajàce o zró˝nicowanym 

ci´˝arze czàsteczkowym zapewniajàce stopniowe, kontrolo-

wane działanie. 

n Kwas azelainowy w liposomach ma działanie keratolityczne

oraz przeciwzapalne, likwiduje przebarwienia. Pozwala tak˝e 

na zatrzymanie rozwoju bakterii skórnych. 

n Kwas pirogronowy przeciwdziała wolnym rodnikom oraz

zmniejsza reakcje zapalne. Jest połàczony z wyciàgiem z algi 

brunatnej, która gwarantuje optymalnà tolerancj´ oraz z 2 pepty-

dami o działaniu przeciwzmarszczkowym.

W SKRÓCIE

Jedyne takie połàczenie 6 kwasów u˝ywanych w medycynie 

estetycznej pozwala na stopniowà eksfoliacj´, przywraca skórze

blask na co dzieƒ.

REZULTAT

DZI¢KI STOPNIOWEMU DZIAŁANIU ZŁUSZCZAJÑCEMU ODNOWA KOMÓRKOWA

ZOSTAJE PRZYSPIESZONA, MARTWE KOMÓRKI WYELIMINOWANE Z PO-

WIERZCHNI SKÓRY, A ZMARSZCZKI I INNE ZAŁAMANIA SKÓRY ORAZ PRZEBAR-

WIENIA ZOSTAJÑ ZMNIEJSZONE. SKÓRA JEST GŁADSZA, ZDROWSZA I PEŁNA

BLASKU, ODZYSKUJE SWÓJ MŁODY WYGLÑD. 

SLEEP AND PEEL®

105 składników – 68 % substancji aktywnych

Krem złuszczajàcy na noc
Dla skóry pozbawionej blasku

Cosmésothérapie®

210 PLN
50 ml
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STOSOWANIE

Nakładaç wieczorem na dokładnie oczyszczonà skór´ przez 

21 dni bàdê co drugi dzieƒ w przypadku skóry wra˝liwej. 

Nie nakładaç na wilgotnà skór´, nie dopuÊciç do kontaktu 

z oczami. Delikatne szczypanie Êwiadczy o działaniu składników

anti-aging kremu SLEEP&PEEL. W przypadku czucia silnego 

pieczenia spłukaç twarz wodà i zaprzestaç stosowania produktu. 

Nie u˝ywaç jednoczeÊnie ˝adnych innych produktów mogàcych

potencjalnie wywołaç podra˝nienia skóry. 

UDOWODNIONA SKUTECZNOÂå

U˝ycie kwasów w kosmetyce cieszy si´ du˝ym zainteresowaniem

od kilku lat. Substancje te znane sà głównie z zastosowania 

w pilingach.

Piling ma za zadanie stymulowaç regeneracj´ gł´bokich warstw

skóry. W ten sposób Êcierane sà wierzchnie warstwy naskórka

ukazujàc skór´ mniej pomarszczonà i bardziej Êwie˝à.  

Kwasy owocowe eliminujà martwe komórki i pobudzajà 

produkcj´ kolagenu. Najcz´Êciej u˝ywany kwas glikolowy jest 

otrzymywany z trzciny cukrowej.

SLEEP&PEEL to połàczenie 6 kwasów o ró˝nym ci´˝arze 

czàsteczkowym (14,8%) przy pH 3,3 gwarantujàcym idealnà 

tolerancj´.

n Kwas glikolowy (trzcina cukrowa), jabłkowy 

(jabłko) – działanie eksfoliacyjne (zmarszczki, 

tràdzik, przebarwienia). 

n Kwas mlekowy (mleko) i kwas pirogronowy 

(alga) – działanie nawil˝ajàce, przeciwutleniajàce. 

n Kwas salicylowy (wierzba) i azelainowy 

w liposomach – działanie keratolityczne, 

przeciwbakteryjne. 

BADANIA IN VIVO/ IN VITRO

PEPTYDY MATRIKINE

SKUTECZNOÂå ANTI-AGE

Badania in vivo przeprowadzone na 17 ochotniczkach – 

obserwacja mikro zagł´bieƒ skóry po 15 dniach

n Zmniejszenie najmniejszych bruzd – 45%

n Obserwacja stanu skóry szyi po miesiàcu stosowania:

Znaczna poprawa j´drnoÊci +40% 

oraz elastycznoÊci +27%

SKUTECZNOÂå PRZECIWZAPALNA: badania in vitro na kera-

tynocytach podstawnych (komórki naskórka) – zmniejszenie 

produkcji IL6 o 63% po naÊwietleniu UVB.
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DEEP-FILL®

81 SKŁADNIKÓW – 72% SUBSTANCJI AKTYWNYCH

Korektor wypełniajàcy
Przeznaczony na gł´bokie bruzdy skórne

Cosmésothérapie®

NCTF® + kwas hialuronowy

Mikrosfery kwasu hialuronowego

Soft focus

WSKAZANIA

KOREKCJA NAJBARDZIEJ WIDOCZNYCH ZMARSZCZEK DZI¢KI POTRÓJNEMU

DZIAŁANIU: BIOLOGICZNEMU, MECHANICZNEMU I OPTYCZNEMU.

SKŁADNIKI AKTYWNE

n NCTF®, kwas hialuronowy w podwójnym st´˝eniu, stymulujà

działanie fibroblastów i poprawiajà struktur´ naskórka. Mikrosfery

kwasu hialuronowego (10%) po przejÊciu przez naskórek absor-

bujà wod´ przez co podnoszà w widoczny sposób zmarszczk´.

n Puder soft-focus, w sposób optyczny zmniejsza zmarszczki

poprzez odbicie Êwiatła. Odpowiedni dla ka˝dego fototypu 

i rodzaju skóry. W

SKRÓCIE

Niepowtarzalny skład pozwalajàcy na wygładzenie skóry poprzez

wprowadzenie mikrosfer, sieciowanego kwasu hialuronowego. 

REZULTAT 

ZMARSZCZKI ZMNIEJSZAJÑ SI¢ JU˚ PO PIERWSZYM ZASTOSOWANIU, SKÓRA

STAJE SI¢ GŁADSZA I BARDZIEJ WYPOCZ¢TA.

STOSOWANIE 

Nakładaç pod makija˝, na zmarszczki, delikatnie masujàc. 

150 PLN
10 ml
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UDOWODNIONA SKUTECZNOÂå

TECHNOLOGIA MIKROSFER WYPEŁNIJÑCYCH OPARTA JEST NA

U˚YCIU SUBSTANCJI POCHŁANIAJÑCYCH WOD¢. 

Odwodnione sfery zostajà nawil˝one w kontakcie z wodà obecnà

w naskórku. 

DZIAŁANIE ZWI¢KSZAJÑCE OBJ¢TOÂå

Istniejà 3 generacje sfer wypełniajàcych: na podstawie kolagenu, 

protein pochodzenia roÊlinnego oraz od niedawna, kwasu 

hialuronowego. WybraliÊmy t´ ostatnià ze wzgl´du na jej maksy-

malnà wydajnoÊç higroskopijnà. Podobne do kwasu hialurono-

wego do wypełnieƒ za pomocà ostrzykiwania, sfery posiadajà

właÊciwoÊci pochłaniania wody – absorbujà iloÊç wody 30 krotnie

przewy˝szajàca ich obj´toÊç.

BADANIA IN VIVO

Badanie skutecznoÊci sfer wypełniajàcych kwasu hialuronowego

2% zostały przeprowadzone na grupie 26 pacjentek. Deep-Fill 

zawiera 10% sfer wypełniajàcych. 

EWALUACJA

Sfery wypełniajàce kwasu hialuronowego (2%) zmniejszajà 

gł´bokoÊç zmarszczek o 7,5% po 1 godzinie od u˝ycia i o 12% po 

6 godzinach.

SAMOOCENA PACJENTEK

56% osób dostrzega widoczne zmniejszenie zmarszczek 

mimicznych. 

przed po
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WSKAZANIA

REWITALIZUJE, REGENERUJE SKÓR¢ ZM¢CZONÑ SPRZYJAJÑC SYNTEZIE

SIRTUIN, PRAWDZIWYCH PROTEIN DŁUGOWIECZNOÂCI KOMÓRKOWEJ. 

SPOSOBY

n Podwójne st´˝enie NCTF® (stymulacja fibroblastów) i kwasu

hialuronowego (nawil˝enie oraz nadanie g´stoÊci). 

n Wyciàg z pimenty lekarskiej bogaty w oligogalakturon.

n Prekursor sirtuiny, pobudza aktywnoÊç podstawowych marke-

rów biologicznych, reguluje i reorganizuje proteiny bioràce udział

w komunikacji komórkowej oraz blokuje glikacj´ odpowiedzialnà

za stwardnienie tkanki łàcznej.

W SKRÓCIE

Globalna kuracja przeciwzmarszczkowa, umo˝liwia syntez´ 

sirtuin, przedłu˝ajàcych ˝ywotnoÊç komórek. Elastyna, kolagen 

i kawior komórowy - specjalnoÊç laboratorium Filorga, chronià

skór´ przed starzeniem, dzia∏ajà nawil˝ajàco.

REZULTAT

JEGO BOGATA I AKSAMITNA STRUKTURA PRZYNOSI NATYCHMIASTOWE

UCZUCIE KOMFORTU. W TRAKCIE STOSOWANIA SKÓRA ODZYSKUJE GI¢TKOÂå,

DELIKATNOÂå, STAJE SI¢ BARDZIEJ GŁADKA, WIDOCZNIE MŁODSZA, NABIERA

BLASKU.

STOSOWANIE

Nakładaç rano na twarz, szyj´ oraz dekolt.

Wmasowaç delikatnie okr´˝nymi ruchami. 

ISO-AGE®

97 SKŁADNIKÓW – 70% SUBSTANCJI AKTYWNYCH

Absolutnie odmładzajàcy krem na dzieƒ
Dla skóry dojrzałej, suchej, delikatnej

Cosmésothérapie®

NCTF® + kwas hialuronowy

Prekursor sirtuiny

Kolagen, elastyna

200 PLN
50 ml
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UDOWODNIONA SKUTECZNOÂå

WYCIÑG Z PIMENTY LEKARSKIEJ, PREKURSOR SIRTUINY

Od 1930 roku doÊwiadczenia przeprowadzone przez Mc Cay udowodniły, ˝e ˝ycie bakterii pozbawionych odpowiedniej iloÊci substancji

od˝ywczych znacznie si´ wydłu˝a.

Na poczàtku XXI wieku jesteÊmy w stanie zidentyfikowaç zale˝noÊç pomi´dzy wydłu˝eniem ˝ycia komórek, a ich dietà kalorycznà. 

W tej konkretnej sytuacji cichy gen łàczy i syntetyzuje białka długowiecznoÊci nazywane sirtuinà.

Ostatnio odkryto w komórkach ludzkich homologiczny gen SIRT1, okreÊlony przez kosmetologów jako klucz do zahamowania starzenia

komórkowego. 

W tym czasie pojawiła si´ nowa generacja składników: prekursory sirtuiny. Molekuły te przekazujà fałszywà informacj´ o niedo˝ywie-

niu komórek przez co aktywujà produkcj´ sirtuiny i co za tym idzie hamujà czynniki starzenia.

BADANIE IN VITRO

SYNTEZA SIRT1

Kwantyfikacja syntezy SIRT1 poprzez metod´ „Western blot”

udowadnia wzrost o ponad 40% w hodowli fibroblastów potrak-

towanych wyciàgiem z pimenty lekarskiej wzgl´dem zwykłej 

hodowli fibroblastów.

BADANIA IN VIVO

SIŁA PRZECIWZMARSZCZKOWA

Badanie in vivo przeprowadzone na 21 zdrowych ochotniczkach

w wieku 43-69. Prekursor sirtuiny zmniejszył całkowità 

powierzchni´ zmarszczek o 33% po 28 dniach codziennego sto-

sowania i o 39% po 56 dniach.
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WSKAZANIA

INTENSYWNE NAWIL˚ENIE I NADANIE SKÓRZE MATOWEJ I ZM¢CZONEJ BLASKU

I J¢DRNOÂCI.

SKŁADNIKI AKTYWNE

n NCTF®, kwas hialuronowy. 

n 8% czysta witamina C - mocny przeciwutleniacz, hamuje pro-

ces starzenia skóry, wzmaga produkcj´ kolagenu, likwiduje oznaki

zm´czenia i nadaje skórze blasku. 

Witamina C (100%) jest przechowywana w Êrodowisku herme-

tycznym, które zapewnia ochron´ przed Êwiatłem i wilgocià co

gwarantuje jej stabilnoÊç i zachowanie właÊciwoÊci leczniczych. 

W SKRÓCIE

MESO-C® przywraca skórze młody wyglàd. ObecnoÊç trzech 

polisacharydów (L-fruktozy, D galaktozy oraz kwasu glukurono-

wego) zapewnia natychmiastowe wzmocnione nawil˝enie, które

długo si´ utrzymuje.

REZULTAT

ÂLADY ZM¢CZENIA ZNIKAJÑ, SKÓRA STAJE SI¢ GŁADSZA, ODZYSKUJE

J¢DRNOÂå, BLASK. JEST BARDZIEJ NAWIL˚ONA I MNIEJ TŁUSTA PRZEZ 24 h.

STOSOWANIE

Przed rozpocz´ciem kuracji MESO-C® nale˝y zmieszaç proszek

witaminy C z roztworem polisacharydowym. Nakładaç MESO-C®

przy pomocy pipety, delikatnie masujàc twarz, szyj´ oraz dekolt.

Odczekaç par´ sekund przed nało˝eniem kremu na dzieƒ lub na

noc. W przypadku skóry wra˝liwej, nale˝y unikaç stosowania

SLEEP AND PEEL wieczorem, a MESO-C® nast´pnego dnia rano.

Kuracja 21 dni: długoÊç trwania cyklu odnowy komórkowej.

Wa˝ne: po otwarciu przechowywaç w chłodnym miejscu.

MESO-C®

94 SKŁADNIKI – 69% SUBSTANCJI AKTYWNYCH

Kuracja witaminowa nadajàca blask 
skórze matowej ze zmarszczkami

Cosmésothérapie®

NCTF® + kwas hialuronowy

8% czystej witaminy C

Nawil˝ajàce polisacharydy  

220 PLN
3 x 7 ml
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IN VITRO

POLISACHARYDY FUKOZY

DZIAŁANIE NAWIL˚AJÑCE

Polisacharydy biotechnologicznie przygotowane na bazie fukozy,

tworzà na skórze silnie nawil˝ajàcy film. Nast´pnie polisacharydy

sà stopniowo rozkładane przez enzymy skóry do cukrów małego

rozmiaru o silnych właÊciwoÊciach nawil˝ajàcych. Jest to inteli-

gentne nawil˝anie: natychmiastowe i długotrwałe, nie powodu-

jàce powstawania zaskórników, o wysokiej tolerancji.

REZULTAT PO 3 GODZINACH

Porównawcze badania stopnia nawil˝enia warstwy rogowej  

in vivo zostały przeprowadzone na 6 zdrowych ochotniczkach. 

3 godziny po miejscowej aplikacji porównywano obiektywny efekt

nawil˝enia polisacharydami fukozy i roztworu kwasu hialurono-

wego 1%.

UDOWODNIONA SKUTECZNOÂå

WITAMINA C - KWAS ASKORBINOWY

PRZECIWUTLENIACZ 

Kwas askorbinowy jest zredukownà formà witaminy C. Jest 

silnym przeciwutleniaczem, który wychwytuje wolne rodniki: 

dostarcza atomy wodoru wchodzàcego w reakcje z wolnymi 

rodnikami OH, O2- i przemienia je w nietoksyczne czàsteczki.

PRZECIWZMARSZCZKOWY

OÊmiokrotnie zwi´ksza syntez´ kolagenu katalizujàc hydroksyla-

cj´ proliny i lizyny w hydroksyprolin´ i hydroksylizyn´ charaktery-

styczne składniki kolagenu. Kwas askorbinowy jest zatem

najlepszym sprzymierzeƒcem w walce ze zmarszczkami.    

PRZECIW PRZEBARWIENIOM

Witamina C zmniejsza syntez´ melaniny przez co wpływa na 

anormalnà pigmentacj´ skóry. Kwas askorbinowy pozwala 

równie˝ na regeneracj´ witaminy E oraz zapobiega rumieniowi

spowodowanemu nadmiernà ekspozycjà na promienie UVB.

+79 %

+51 %

polisacharydy 
fukozy

kwas
hialuronowy 1%
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WSKAZANIA

PRZYSPIESZENIE PROCESU ODNOWY TKANKOWEJ ORAZ ZŁAGODZENIE

OBJAWÓW PO ZABIEGACH MEDYCYNY ESTETYCZNEJ.

SK¸ADNIKI

n NCTF®, kwas hialuronowy.

n Heksapeptyd pochodzenia biosyntetycznego, prekursor lami-

niny 5: optymalizuje proces powtórnego powstawania nabłonka

poprzez stymulowanie struktury i funkcji błony podstawowej. Ten

peptyd bierze tak˝e udział w chemicznym przyciàganiu fibrob-

lastów: dostarcza silnych sygnałów w celu zwi´kszenia iloÊci 

komórek regenerujàcych w  strefach uszkodzonych. 

n Uderzeniowy kompleks przeciwzapalny: wyciàg z cukru, 

wyciàg z kukurydzy, wyciàg z artemia salina oraz algi brunatnej,

które wspólnie walczà produkujàc cytokinin´, poÊrednika przy 

zapaleniach. 

n Cukier ramnoza działa jak biologiczny wabik osadzajàc si´ na

receptorach błon keratynocytów, aby zablokowaç przyleganie

bakterii, ograniczyç przyjmowanie komunikatów o zapaleniu 

i zmniejszyç podra˝nienia. Oddziałuje na konsekwencje ostrych 

i przewlekłych zapaleƒ, które w znaczny sposób przyczyniajà si´

do starzenia skóry. 

W SKRÓCIE

NEOCICA® łagodzi oraz zapewnia wyjàtkowo skutecznà rekon-

strukcj´ naskórka działajàc bezpoÊrednio na proces regeneracji

komórkowej. 

REZULTAT 

SKÓRA PODRA˚NIONA PO PILINGU, MIKRODERMABRAZJI, ZABIEGU PRZY

U˚YCIU LASERA CZY OSTRZYKIWANIU SZYBCIEJ DOCHODZI DO FORMY. 

JEST MNIEJ CZERWONA, MNIEJ PODRA˚NIONA, SZYBKO WIDOCZNA JEST

POPRAWA, SKÓRA STAJE SI¢ ZDROWSZA I PI¢KNIEJSZA. 

STOSOWANIE

Rano i wieczorem i jeÊli potrzeba cz´Êciej. Delikatnie rozprowa-

dziç.

NEOCICA®

96 SKŁADNIKÓW – 73% SUBSTANCJI AKTYWNYCH

Krem SOS
Kuracja regenerujàca skór´ uszkodzonà
(po zabiegach z u˝yciem lasera, pilingach, 
ostrzykiwaniu, przy podra˝nieniach)

Cosmésothérapie®

NCTF® + kwas hialuronowy

Prekursor lamininy 5

Kompleks przeciwzapalny

120 PLN
20 ml
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UDOWODNIONA SKUTECZNOÂå

HEKSAPEPTYD,

PREKURSOR LAMININY 5

PREKURSOR LAMININY 5

Badania immunofluorescencyjne pokazujà, ˝e heksapeptyd

wspomaga syntez´ lamininy 5 poprzez keratynocyty juz 16 h po

zastosowaniu. 

NAPRAWA SKÓRY USZKODZONEJ

Badania eksperymentalne przeprowadzone na skaleczeniach

wykazały, ˝e fragmenty naskórka i skóry właÊciwej na które 

zastosowano heksapeptydy zostajà szybciej zregenerowane 

w porównaniu do skóry, na którà nie nało˝ono ˝adnego 

preparatu.  

CUKIER RAMNOZA

POLISACHARYD W POSTACI KRYSZTAŁU RAMNOZY

Ostatnie badania wykazały obecnoÊç na powierzchni keraty-

nocytów, receptorów błonowych charakterystycznych dla cukrów, 

zwłaszcza L-ramnozy. Ich rolà jest rozsy∏anie wiadomoÊci 

komórkowych niezb´dnych w przypadku uszkodzenia skóry.  
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