
OBLIČEJ:
Vysoce koncentrovaná séra vhodná pro péči o krásu 
obličeje a krku.
Oligopeptides + (Oligopeptidy+) 
(koncentrace 110 mg/ml)  
•  Sérum proti vráskám s účinky podobnými botoxu a retinolu.

Hyaluronic acid (Kyselina hyaluronová) (koncentrace 30 mg/ml) 
•  Hydratační sérum proti vráskám s kyselinou hyaluronovou s velmi 

nízkou molekulovou hmotností.

Wrinkle-Fillers (Vyplnění vrásek) 
(koncentrace 60 mg/ml)  
•  Vysoce aktivní sérum s hyaluronovými a mořskými kolagenovými 

"výplněmi vrásek“ pro okamžité výsledky.

Whitening + (Bělení + )
(koncentrace 52 mg/ml)  
•  Aktivní sérum s 5 rozjasňujícími složkami

Vitamin C+ 
(koncentrace 100 mg/ml)   
•  Vysoká koncentrace vitamínu C s antioxidačním a bělícím účinkem.

VitaMinerals+ 
(koncentrace 160 mg/ml)   
•  Silné antioxidační, vyživující a sjednocující multivitamínové sérum obo-

hacené o minerální prvky.

Lifting+ 
(koncentrace 205 mg/ml)     
•  Sérum na zpevnění obličeje, které nabízí okamžité účinky (okamžitý-

Lifting) i dlouhotrvající účinky liftingu.
•  Můžete smíchat 2 nebo více mezokoktejlů, abyste vytvořili přizpůsobené 

ošetření.

TĚLO: Vysoce koncentrované sérum pro péči o tělo.
Body Contour+ 
(koncentrace 45 mg/ml)  
•  Zpevňující, zeštíhlující a anticelulitidové sérum s truxerutinem a lipozomy 

s kofeinem a karnitinem.

JEDNODUCHÉ POUŽITÍ
(bez profesionálních kosmetických přístrojů)
doporučené použití: jednou nebo dvakrát týdně
•  Očistěte oblast aplikace (obličej/krk).
•  Otevřete lahvičku s mezokoktejlem a nasaďte špičku s kapátkem.
•  Naneste produkt na ošetřovanou oblast. Masírujte krouživými 

pohyby směrem nahoru tak, abyste pokryli celou oblast, dokud se 
produkt nevstřebá.

•  Dokončete ošetření vhodným krémem a maskou Yellow Rose.

POUŽITÍ  S DERMAPENEM
doporučené použití: jednou nebo dvakrát týdně
•  Používejte ochranné rukavice, důkladně očistěte a dezinfikujte 

oblast aplikace vhodným antiseptickým přípravkem (např. 70% 
alkoholovým roztokem).

•  Nasaďte na Dermapen sterilní jednorázovou kartuš s  jehlami. 
Ujistěte se, že je kartuš zafixovaná ve správné poloze. Zapněte 
Dermapen a nastavte si rychlost aplikace a délku jehly. Pro aplikaci 
péče o obličej doporučujeme délku mezi 0,25 mm až 1,5 mm a pro 
péči o tělo mezi 1,5 mm až 2,0 mm.

•  Mějte na paměti, že rychlost aplikace i délka jehly musí být 
vždy přizpůsobeny citlivosti klienta, aby nedocházelo k pocitu 
nepohodlí. 

•  Vyberte výchozí bod. Pomocí prstů napněte v dané oblasti pokožku. 
Naneste na tuto oblast 2-3 kapky mezokoktejlu Yellow Rose. Opatrně 
umístěte Dermapen kolmo na ošetřované místo a provádějte souvislé 
pohyby všemi směry (nahoru–dolů, zleva doprava a uhlopříčně). 
Stejným postupem přejděte na další oblast.

•  Při kontaktu s pokožkou udržujte Dermapen vždy ve svislé 
poloze. Nezůstávejte  příliš dlouho na stejném místě. Vždy 
existuje minimální možnost krvácení. V takovém případě 
vydezinfikujte místo, kde došlo ke krvácení, zkraťte délku jehly 
a pokračujte.

•  Po dokončení ošetření vypněte Dermapen, vyjměte kartuš s jehlami 
a zlikvidujte ji.

•  Podrobný návod k použití Dermapenu naleznete v dostupném 
letáku.

MEZOKOKTEJLY YELLOW ROSE NA OBLIČEJ A TĚLO



POUŽITÍ S DERMAROLLEREM
doporučené použití: jednou týdně
•  Používejte ochranné rukavice, důkladně očistěte a dezinfikujte 

oblast aplikace vhodným antiseptickým přípravkem (např. 70% 
alkoholovým roztokem). Dezinfikujte Dermaroller pomocí stejného 
antiseptického přípravku.

•  Vyčistěte oblast aplikace a naneste mezokoktejl Yellow Rose. Použijte 
2-3 kapky na každé místo.

•  Bez vyvíjení nadměrného tlaku přejíždějte Dermarollerem přes 
oblast aplikace. Pokryjte všechny směry; nahoru–dolů, zleva 
doprava a uhlopříčně.

•  Stejným postupem přejděte na další oblast. Při ošetření obličeje a krku 
můžete použít 1,0mm Dermaroller a v oblasti těla 1,5mm Dermaroller. 

•  Dokončete jemným vmasírováním zbývajícího množství mezokoktejlu 
Yellow Rose na ošetřenou oblast.

•  Podrobný návod k použití Dermarolleru naleznete v dostupném letáku.
POUŽITÍ  S PŘENOSNOU ELEKTROPORACÍ
(mezoterapie bez použití jehel)
doporučené použití: jednou nebo dvakrát týdně
•  Používejte ochranné  rukavice, důkladně očistěte a dezinfikujte 

oblast aplikace vhodným antiseptickým přípravkem (např. 70% 
alkoholovým roztokem).

•  Naplňte nádobku přístroje mezokoktejlem Yellow Rose a poté ji 
našroubujte na válečkový aplikátor. Umístěte náplast  přístroje na 
paži klienta. Zapněte přenosnou elektroporaci a zvolte režim "hluboké 
vstřiky“ pro aplikaci mezoterapie bez použití jehel. Délku a intenzitu 
ošetření nastavte na základě citlivosti klienta. Doporučená  délka  
jednoho ošetření je 15-20 minut. 

•  Vyberte výchozí bod aplikace. Aplikátor držte vždy kolmo k ošetřované 
oblasti. Krouživými nebo rovnými pohyby směrem zdola nahoru 
ošetřete celou oblast.  Důraz dávejte na vrásky a ochablejší místa 
pleti. Aplikátor je nutné vždy držet ve  svislé poloze, aby byl zajištěn 
nepřetržitý přísun mezokoktejlu. 

•  Po dokončení ošetření přístroj  vypněte, odpojte aplikátor a odšroubujte 
skleněnou nádobku z aplikátoru.  Postupně rozeberte všechny části 
aplikátoru, umyjte je a dezinfikujte ihned po použití. 

•  Podrobný návod k použití přenosné elektroporace naleznete 
v dostupném letáku.

POUŽITÍ S ELEKTROPORACÍ YELLOW ROSE
(mezoterapie bez použití jehel)
doporučené použití: jednou nebo dvakrát týdně
•  Používejte ochranné rukavice, důkladně očistěte a dezinfikujte oblast 

aplikace vhodným antiseptickým přípravkem (např. 70% alkoholovým 
roztokem).

•  Nalijte mezokoktejl Yellow Rose do nádobky  s gelovou bází. Uzavřete 
nádobku víčkem a dobře ji protřepávejte po dobu asi 2–3 minut. 
Následně víčko sejměte. 

•  Vyberte vhodný aplikátor pro ošetření a našroubujte ho k nádobce 
s namíchanou směsí. 

•  Zapněte přístroj a nastavte požadovaný režim, čas a intenzitu ošetření. 
Podrobný popis dostupných nastavení a parametrů najdete v letáku 
s návodem k použití přístroje. 

•  Vyberte výchozí bod aplikace. Umístěte náplast přístroje na paži 
klienta. Aplikátor držte vždy kolmo k ošetřované oblasti. Krouživými 
nebo rovnými pohyby směrem zdola nahoru ošetřete celé místo. Důraz 
dávejte na vrásky a ochablejší místa pleti. Aplikátor je nutné vždy držet 
ve svislé poloze, aby byl zajištěn nepřetržitý přísun mezokoktejlu.    

•  Po dokončení ošetření přístroj vypněte, odpojte aplikátor a odšroubujte 
nádobku z aplikátoru. Nádobku zlikvidujte. Vyčistěte a sterilizujte 
všechny části přístroje, které byly v kontaktu s klientem a produktem. 

Podrobný návod k použití elektroporace Yellow Rose naleznete 
v dostupném letáku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Pouze pro vnější použití. Zabraňte kontaktu s očima. V případě 
zasažení očí je okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 
lékařskou pomoc. Nepoužívejte na: aktivní akné, podrážděnou 
pokožku, mateřská znaménka, chronické problémy s pokožkou, 
ekzémy, rosaceu (růžovku), lupénku, během těhotenství a kojení.  
Nepoužívejte po dlouhodobém vystavení slunečnímu záření 
(např. opalování). V případě nesnášenlivosti přestaňte používat. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte na chladném a suchém 
místě, chraňte před sluncem.


