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MESOSKINLINE HOME CARE-PRODUKTSERIE 
 
Mesoskinline Home Care-produktserien tilbyder en række løsninger baseret på banebrydende 
videnskabelig forskning og udvikling.  Alle ingredienser er ikke-allergifremkaldende og kan bruges til 
alle hudtyper, selv de mest sarte.  
 
Vores koncept er baseret på 100 % testede og certificerede EU-produkter, der er sikre at bruge: Alle 
aktive stoffer og hjælpestoffer er udvalgt for deres høje kvalitet og bidrager dermed til genoprettelsen 
af hudens naturlige lipid- og proteinniveauer på en effektiv, men aldrig aggressiv måde. 
 
VORES MISSION 
Som kundeorienteret organisation er vores mission at levere sikre og særdeles effektive produkter, 
der giver reel værdi for pengene. Forbrugerundersøgelser danner grundlag for opnåelsen af vores mål 
og inspirerer os til at tage kundeoplevelsen til det højeste niveau. 
 
Vores produkter  

• Den såkaldte airless packaging-teknologi bruges til alle produkter. Dette forhindrer 
beskadigelse/oxidering og enhver deraf afledt ændring i formlen, som kan forekomme ved 
lufteksponering. Dermed garanteres effektive resultater, hver eneste gang produktet 
anvendes – formlen forbliver stabil og holder sig hele tiden frisk. Takket være airless 
packaging-teknologien indeholder vores produkter ikke parabener og konserveringsmidler. 

 
• Baseret på vores bioteknologiske forskning og ved at anvende de mest avancerede formler i 

branchen er vi dokumenterede innovatorer i udviklingen af ingredienser med synergieffekt. 
Mange virksomheder tilbyder produkter med effektive, men basale ingredienser til 
forebyggelse af hudens ældning med ringe eller ingen hensyntagen til deres synergieffekt. 
Dette resulterer i kortsigtede resultater, der ikke er bæredygtige.  Vi studerer, kontrollerer 
samt forsker og tester hele tiden virkningen af vores produkter i vores søgen efter at gøre dem 
mere effektive. 

 
• Vores produkter udvikles, fremstilles og pakkes i et højt anerkendt medicinsk laboratoriemiljø. 

Sammenlignet med branchens normale produktionsstandarder producerer vi i små, afmålte 
mængder, hvilket sikrer, at alle anvendte råmaterialer er i de nøjagtige mængder og i henhold 
til den korrekte formel. Dette sikrer, at de er uændrede i forhold til deres dermatologiske 
tilstand, når de testes, og dermed bevarer deres konsistens, farve, lugt og effektive virkning.  

 
• Vi bruger kun plantebaseret parfume, der er behagelig, naturlig og allergivenlig. 

 
• Cremernes molekyler er ganske små. De er derfor lette at absorbere og egnet til både tyk og 

tynd hud. 
 
MESO RETINOL CREAM® er en creme sammensat af et kompleks af meget effektive ingredienser, der 
hjælper med at korrigere og forhindre de væsentligste tegn på ældning.  Den har en synergivirkning 
på hudens overflade og i dybden takket være den kombinerede effekt af aktive ingredienser såsom 
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retinol, alfalipoinsyre og et meget effektivt antioxidantvitaminkompleks, der modvirker rynker og slap 
hud.  
 
Den er med til at reducere forekomsten af fine og markerede rynker. Den er også med til at minimere 
synligheden af pletter og porer, hvilket giver en lysere teint. Den virker i dybden ved at nære huden.  
 
Den giver farve, vitalitet og fornyet elasticitet takket være den synergi af aktive planteekstrakter og 
molekyler, der understøtter de regenererende processer i de yderste hudlag. 
 
MESO 3D EYE CREAM® er en intensiv behandling af øjenomgivelserne.  Den komprimerer og løfter 
øjenlåget, udglatter og lysner rande under øjnene, restrukturerer og gør øjenomgivelserne mere 
afstemte og kompakte.   
 
Den særlige formular påvirker de vigtigste årsager til poser og mørke rande under øjnene, stimulerer 
hudens mikrocirkulation, fremmer eliminering af blodafledte pigmenter og er med til at forhindre tegn 
på periokulær ældning.   
 
Meso 3D Eye Cream indeholder en kompilering af aktive ingredienser bestående af triterpensaponiner 
– (escin) af Aesculus hippocastanum og lecitin, beriget med et plantekompleks baseret på ekstrakt fra 
albizzia, der modvirker poser og mørke rande under øjnene. Disse ingredienser samarbejder for at 
aktivere den periokulære mikrocirkulation og hjælpe med reabsorption af blodafledte pigmenter, der 
giver mørke rande under øjnene.  
 
Desuden er formlen i stand til at forbedre ujævnheder og den periokulære hudtone, stimulere 
regenerering af de strukturmæssige komponenter og dermed genskabe et fornyet og strålende 
udseende. Den giver lys og vitalitet til øjenkonturerne, reducerer oxidering og aktiverer fornyelse, 
hvilket forhindrer dannelsen af rynker. 
 
MESO BALANCING CLEANSER® er en afbalancerende gel til fjernelse af makeup. Den fjerner nænsomt 
urenheder fra huden takket være rensemidler, der er udvalgt på grund af deres skånsomme karakter.  
 
Den virker i dybden ved nænsomt at rense uden at udtørre eller irritere og efterlader huden 
ualmindeligt strålende, fugtet og fløjlsblød.    
 
Dens formel, beriget med vegetabilske olier, er valgt for deres meget høje indhold af fedtsyrer, der 
nærer huden i dybden, forbedrer elasticitet og glathed og reducerer rødme.  
 
Den er særligt velegnet til følsom hud og derfor ideel til at fjerne alle spor af makeup fra ansigt og øjne 
uden at svide. Ved daglig brug sikres fysiologisk hydrering af huden, hvilket giver en behagelig følelse 
med det samme. 
 


