
Mezoroller TianDe – piękno 
nie wymaga już więcej 

poświęceń!  

 

„Rzadko, mało i w odpowiednie miejsce!” (lekarz Michale Pistor – 
wynalazca metody mezoterapii) 

 

 
Domowa alternatywa dla mezoterapii: 

Cena mezorollera < ceny 1 zabiegu mezoterapii 
 

Kuracja mezoterapii – 6-8 zabiegów 
. 



Mezoroller: terapia 
indukcji kolagenu 
 

„Białko młodości”: 40% ludzkiego 
kolagenu znajduje się w skórze, 

 dlatego to ona jako pierwsza daje 
znać o braku kolagenu w postaci 
tworzących się zmarszczek. 

 

Mezoroller stymuluje 
powstawanie kolagenu 

 



Przywróć skórze młodość skinieniem ręki 

Mikroigły wykonane ze stali medycznej, którą wykorzystuje się do produkcji 
instrumentów i przyborów chirurgicznych  

 

Grubość mikroigieł – grubość ludzkiego włosa 

Długość mikroigieł – 0,2 mm 

 



Bezpośrednia aplikacja kosmetyków 

Mezoroller zwiększa efektywność kremów i serum do 90% 



Mezoroller pomaga: 

1. Pozbyć się oznak starzenia: zmniejszyć głębokość istniejących 
zmarszczek i opóźnić proces powstawaniu nowych; 

2. Ukształtować kontur twarzy, zwiększyć sprężystość i elastyczność 
skóry; 

3. Pozbyć się blizn (trądzikowych lub po oparzeniach), rozstępów i 
cellulitu; 

4. Poprawić ogólny stan skóry: nawilżyć, zawęzić pory, obniżyć poziom 
produkcji tłuszczu podskórnego; 

5. Zlikwidować plamy pigmentacyjne; 

6. Stymulować wzrost włosów  



Sposób użycia mezorollera: 

Krok 1. Oczyścić skórę. 
Krok 2. Nanieść na skórę substancje aktywne. 
Krok 3. Użyć mezorollera. 
Krok 4. Ponownie nałożyć na skórę kosmetyk 
Krok 5. Oczyścić i dezynfekować mezoroller. 
 

Długość zabiegu – 5-10 minut 
Częstość stosowania – 3-4 razy w tygodniu 

1.  2.  3.  4.  5.  



 
Zalety stosowania 
mezorollera: 

 
1. Szeroki zakres stosowania. 
2. Zachowanie jednolitego naskórka. 
3. Wielokrotne zwiększenie efektu 

stosowanych kosmetyków. 
4. Bezbolesny zabieg. 
5. Brak efektów ubocznych. 
6. Istotna oszczędność środków. 
. 



Меzoroller +  

Cel Polecane kosmetyki  

Przywrócić wyraźny kontur twarzy,  

Osiągnąć efekt liftingu, Wzmocnić skórę twarzy 

 

 

 

NANO CORRECTOR efekt liftingu 

Odżywczy krem rewitalizujący na noc Marine Collagen 

Intensywny krem liftingujący Collagen Active 

Emulsja wzmacniająca i ściągająca do twarzy i szyi 
Collagen Active 

Usunąć zmarszczki i zapobiec ich powstawaniu,  

Nadać skórze młody, lśniący wygląd 

Pobudzić produkcję kolagenu 

 

 

NANO CORRECTOR efekt botoksu  

Odżywczy krem rewitalizujący na noc Marine Collagen, 
Energetyczna emulsja odmładzająca Zhenfei perfect,  

Intensywny krem przeciwzmarszczkowy Zhenfei perfect 

Pozbyć się plam pigmentacyjnych, 

Normalizacja produkcji melaniny, 

Odnowa ochronnej funkcji skóry 

Rozświetlający krem do twarzy Solution, 

Usunąć rozstępy, 

Zwiększyć sprężystość i elastyczność skóry, 

Walka z cellulitem 

 

 

Antycellulitowy krem z ekstraktem z tahua  

z linii Model Up. 

Antycellulitowy zestaw z linii Model Up 

Modelujący krem ujędrniający biust z linii Model Up 

Wzmacniający antycellulitowy żel z linii Collagen Active. 



«Lwia zmarszczka» 

«Zmarszczki czołowe» 

Mezoroller + NANO 
CORRECTOR efekt botoksu 
przeciw zmarszczkom 
mimicznym 
 

«Fałdy nosowo-wargowe»  

«Гусиные лапки» «Kurze łapki» 



 
NANO CORECTOR efekt botoksu – bezpieczna 

alternatywa dla zastrzyków z botoksu 

        Składniki aktywne kompleksu transdermalnego: 
 

Heksapeptyd-30 – bezpieczny odpowiednik toksyny otulinowej, 
miorelaksant nowej generacji, 
Tripeptyd-5 – peptyd – odnowiciel matrycy skóry, stymulujący syntezę 
kolagenu, elastyny i fibroblastów 
Kwas hialuronowy - supernawilżacz skóry. 1 molekuła kwasu 
hialuronowego przyciąga do 1 tysiąca molekuł wody! 
 

Widoczny efekt po 7 dniach. 



 
Stosowanie nanokorektora: 

: 

1.Za pomocą nasadki – dozownika nanieś kilka kropel mezokoktajlu na opuszki 
palców i rozprowadź go na oczyszczonej skórze twarzy. 

 

2.Niewielką ilość mikrokapsułek nanieś na opuszek palca i ruchem 
wklepującym rozprowadź je po obszarze skóry uprzednio przygotowanej za 
pomocą mezokoktajlu 

1.  2.  



Mezoroller + NANO 
CORRECTOR efekt liftingu 
zamiast operacji plastycznej 

Składniki aktywne kompleksu transdermalnego: 
Kolagen –  „białko młodości” 
kolagen hydrolizowany – kolagen o podwyższonej przyswajalności 
β-glukan – stymulator procesów immunologicznych skóry 
Glukozamina – stymulator produkcji kwasu hialuronowego 
Kwas hialuronowy - supernawilżacz skóry. 1 molekuła kwasu         

hialuronowego przyciąga do 1 tysiąca molekuł 
 
Rezultaty widoczne już po 7 dniach!  



Mezoroller – Twój przewodnik na drodze do piękna i młodości!  

www.tiande.eu 


