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MESO.LAB
Personalizowane terapie do biostymulacji i rewitalizacji skóry  

AMINO –THERAPY by 
Retix.C

1. AMINO+DMAE, 7-10 dni przerwy

2. AMINO+DMAE, 7-10 dni przerwy

3. NUCLEO

1. AMINO+VIT C, 7-10 dni przerwy

2. AMINO+VIT C, 7-10 dni przerwy

3. NUCLEO

AMINO.NCT50 +VITAMIN C.20 + NUCLEO

PROTOKOŁY ZABIEGOWE

AMINO.NCT50 + DMAE+ NUCLEO



Seria zabiegowa opierająca się na działaniu aminokwasów w połączenie i witaminami i składnikami 

antyoksydacyjnymi oraz nukleotydów działających na poprawę jakości skóry na poziomie komórkowym 

(zwiększamy tym samym jej gęstości, spoistość i poziom napięcia). 

AMINO-THERAPY by RETIX.C

Protokół łączony AMINO NTC50 + WITAMINA C

WSKAZANIA: Profilaktyka anti-aging, antyoksydacja, I i II stadium starzenia się skóry, ochrona DNA

1. Wykonaj demakijaż skóry twarzy, szyi i dekoltu.

2.  Przygotuj skórę do zabiegu za pomocą odtłuszczającego preparatu. Nie pocieraj skóry wacikiem.

3.  Przygotuj mieszankę: otwórz sterylną ampułkę z VIT.C 20%  i pobierz preparat do strzykawki. Wprowadzać preparat do     

fiolki ze sterylnym koktajlemAMINO.NCT50 przekłuwając gumowy korek Roztwór delikatnie  wymieszaj w fiolce. 

4. Pobierz mieszankę do strzykawki przekłuwając gumowy korek fiolki. Zdejmij igłę.

5. Rozprowadź preparat  na skórze partiami (czoło-polik-polik-szyja-dekolt).

6. Wykonaj zabieg mezoterapii mikroigłowej z zastosowaniem urządzenia R.Pen (0,2- 0,7 mm), zgodnie z jego 

instrukcją.

7. Po zakończonym zabiegu mezoterapii mikroigłowej, rozprowadź pozostały preparat i wmasuj go w skórę.

8. Po całkowitej sorpcji preparatu w skórę, nałóż na skórę maskę pozabiegową, a następnie krem Retix.C

Fotoprotector SPF 50+.

Seria składa się z 3-6 zabiegów. Schemat AMINO- Therapy z wit.C.20

1. AMINO.NCT50 +VITAMIN C.20 => 7-10 przerwa

2. AMINO.NCT50 +VITAMIN C.20 => 7-10 przerwa

3. NUCLEO.CELL



Seria zabiegowa opierająca się na działaniu aminokwasów w połączenie i witaminami i składnikami 

antyoksydacyjnymi oraz nukleotydów działających na poprawę jakości skóry na poziomie komórkowym 

(zwiększamy tym samym jej gęstości, spoistość i poziom napięcia). 

AMINO-THERAPY by RETIX.C

Protokół łączony AMINO NTC50 + DMAE

WSKAZANIA: Poprawa gęstości, jędrności skóry, I i II stadium starzenia się skóry, skóry wiotkie, ochrona DNA

1. Wykonaj demakijaż skóry twarzy, szyi i dekoltu.

2.  Przygotuj skórę do zabiegu za pomocą odtłuszczającego preparatu. Nie pocieraj skóry wacikiem.

3. Przygotuj mieszankę:  otwórz fiolkę ze sterylnym preparatem DMAE  i pobierz zawartość do strzykawki. Wprowadź   

preparat do fiolki ze sterylnym koktajlemAMINO.NCT50 przekłuwając gumowy korek. Roztwór delikatnie  wymieszaj w fiolce. 

4. Pobierz mieszankę do strzykawki przekłuwając gumowy korek fiolki. Zdejmij igłę.

5. Rozprowadź preparat  na skórze partiami (czoło-polik-polik-szyja-dekolt).

6. Wykonaj zabieg mezoterapii mikroigłowej z zastosowaniem urządzenia R.Pen (0,2- 0,7 mm), zgodnie z jego instrukcją.

7. Po zakończonym zabiegu mezoterapii mikroigłowej, rozprowadź pozostały preparat i wmasuj go w skórę.

8. Po całkowitej sorpcji preparatu w skórę, nałóż na skórę maskę pozabiegową, a następnie krem Retix.C Fotoprotector SPF 

50+.

Seria składa się z 3-6 zabiegów. Schemat AMINO- Therapy z DMAE

1. AMINO.NCT50 + DMAE=> 7-10 przerwa

2. AMINO.NCT50 + DMAE=> 7-10 przerwa

3. NUCLEO.CELL



MESO.LAB
Personalizowane terapie do biostymulacji i rewitalizacji skóry  

NUCLEO –THERAPY by 
Retix.C

AMINO+DMAE, 7-10 dni przerwy

NUCLEO, 7-10 dni przerwy

NUCLEO

AMINO+VIT C, 7-10 dni przerwy

NUCLEO, 7-10 dni przerwy

NUCLEO

PROTOKOŁY ZABIEGOWE

AMINO.NCT50 +VITAMIN C.20 + NUCLEO AMINO.NCT50 + DMAE+ NUCLEO



NUCLEO-THERAPY by RETIX.C

Protokół łączony AMINO NTC50 + WITAMINA C

WSKAZANIA: II i III stadium starzenia się skóry, ochrona DNA komórkowego, poprawa napięcia, rozświetlenie 

1. Wykonaj demakijaż skóry twarzy, szyi i dekoltu.

2.  Przygotuj skórę do zabiegu za pomocą odtłuszczającego preparatu. Nie pocieraj skóry wacikiem.

3.  Przygotuj mieszankę: otwórz sterylną ampułkę z VIT.C 20%  i pobierz preparat do strzykawki. Wprowadzać preparat do     

fiolki ze sterylnym koktajlemAMINO.NCT50 przekłuwając gumowy korek Roztwór delikatnie  wymieszaj w fiolce. 

4. Pobierz mieszankę do strzykawki przekłuwając gumowy korek fiolki. Zdejmij igłę.

5. Rozprowadź preparat  na skórze partiami (czoło-polik-polik-szyja-dekolt).

6. Wykonaj zabieg mezoterapii mikroigłowej z zastosowaniem urządzenia R.Pen (0,2- 0,7 mm), zgodnie z jego 

instrukcją.

7. Po zakończonym zabiegu mezoterapii mikroigłowej, rozprowadź pozostały preparat i wmasuj go w skórę.

8. Po całkowitej sorpcji preparatu w skórę, nałóż na skórę maskę pozabiegową, a następnie krem Retix.C

Fotoprotector SPF 50+.

Seria składa się z 3-6 zabiegów. Schemat NUCLEO- Therapy z wit.C.20

1. AMINO.NCT50 +VITAMIN C.20, 7-10 przerwa

2.  NUCLEO.CELL, 7-10 dni przerwa

3.  NUCLEO.CELL

Seria zabiegowa opierająca się na działaniu nukleotydów działających na poprawę jakości skóry na poziomie 

komórkowym (zwiększamy tym samym jej gęstości, spoistość i poziom napięcia) oraz aminokwasów w 

połączeniu i witaminami i składnikami antyoksydacyjnymi



Protokół łączony AMINO NTC50 + DMAE

WSKAZANIA: II i III stadium starzenia, poprawa napięcia i ujędrnienie skóry

1. Wykonaj demakijaż skóry twarzy, szyi i dekoltu.

2.  Przygotuj skórę do zabiegu za pomocą odtłuszczającego preparatu. Nie pocieraj skóry wacikiem.

3. Przygotuj mieszankę:  otwórz fiolkę ze sterylnym preparatem DMAE  i pobierz zawartość do strzykawki.

4. Wprowadź  preparat do fiolki ze sterylnym koktajlemAMINO.NCT50 przekłuwając gumowy korek. Roztwór 

delikatnie  wymieszaj w fiolce. 

5. Pobierz mieszankę do strzykawki przekłuwając gumowy korek fiolki. Zdejmij igłę.

6. Rozprowadź preparat  na skórze partiami (czoło-polik-polik-szyja-dekolt).

7. Wykonaj zabieg mezoterapii mikroigłowej z zastosowaniem urządzenia R.Pen (0,2- 0,7 mm), zgodnie z jego 

instrukcją.

8. Po zakończonym zabiegu mezoterapii mikroigłowej, rozprowadź pozostały preparat i wmasuj go w skórę.

9. Po całkowitej sorpcji preparatu w skórę, nałóż na skórę maskę pozabiegową, a następnie krem Retix.C

Fotoprotector SPF 50+.

Seria składa się z 3-6 zabiegów. Schemat NUCLEO Therapy z DMAE

1. AMINO.NCT50 + DMAE => 7-10 przerwa

2. AMINO.NCT50 + DMAE  => 7-10 przerwa

3. NUCLEO.CELL

NUCLEO-THERAPY by RETIX.C

Seria zabiegowa opierająca się na działaniu nukleotydów działających na poprawę jakości skóry na poziomie 

komórkowym (zwiększamy tym samym jej gęstości, spoistość i poziom napięcia) oraz aminokwasów w 

połączeniu i witaminami i składnikami antyoksydacyjnymi



MESO.LAB
Personalizowane terapie do biostymulacji i rewitalizacji skóry  

PEPTI –THERAPY by 
Retix.C

1. AMINO+DMAE, 7-10 dni przerwy

2. PEPTI, 7-10 dni przerwy

3. PEPTI

1. AMINO+VIT C, 7-10 dni przerwy

2. PEPTI, 7-10 dni przerwy

3. PEPTI

PROTOKOŁY ZABIEGOWE

AMINO.NCT50 +VITAMIN C.20 + PEPTI.HYAL AMINO.NCT50 + DMAE + PEPTI.HYAL



Seria zabiegowa opierająca się na działaniu peptydów i kwasu hialuronowego działających na poprawę 

poziomu nawilżenia skóry, natychmiastowej poprawy gęstości i jędrności oraz aminokwasów w połączeniu i 

witaminami i składnikami antyoksydacyjnymi.

PEPTI-THERAPY by RETIX.C

Protokół łączony AMINO NTC50 + VITAMIN C.20

WSKAZANIA: II i III stadium starzenia się skóry, skóry dojrzałe, przesuszone, 35-65 lat, przebarwienia 

1. Wykonaj demakijaż skóry twarzy, szyi i dekoltu.

2.  Przygotuj skórę do zabiegu za pomocą odtłuszczającego preparatu. Nie pocieraj skóry wacikiem.

3.  Przygotuj mieszankę: otwórz sterylną ampułkę z VIT.C 20%  i pobierz preparat do strzykawki. Wprowadzać preparat do     

fiolki ze sterylnym koktajlemAMINO.NCT50 przekłuwając gumowy korek Roztwór delikatnie  wymieszaj w fiolce. 

4. Pobierz mieszankę do strzykawki przekłuwając gumowy korek fiolki. Zdejmij igłę.

5. Rozprowadź preparat  na skórze partiami (czoło-polik-polik-szyja-dekolt).

6. Wykonaj zabieg mezoterapii mikroigłowej z zastosowaniem urządzenia R.Pen (0,2- 0,7 mm), zgodnie z jego 

instrukcją.

7. Po zakończonym zabiegu mezoterapii mikroigłowej, rozprowadź pozostały preparat i wmasuj go w skórę.

8. Po całkowitej sorpcji preparatu w skórę, nałóż na skórę maskę pozabiegową, a następnie krem Retix.C

Fotoprotector SPF 50+.

Seria składa się z 3-6 zabiegów. Schemat PEPTI Therapy z wit.C.20

1. AMINO.NCT50 +VITAMIN C.20, 7-10 przerwa

2. PEPTI.HYAL, 7-10 dni przerwa

3. PEPTI.HYAL



PEPTI-THERAPY by RETIX.C

Protokół łączony AMINO NTC50 + DMAE

WSKAZANIA: II i IV stadium starzenia się skóry, intensywny zabieg anti-aging

1. Wykonaj demakijaż skóry twarzy, szyi i dekoltu.

2.  Przygotuj skórę do zabiegu za pomocą odtłuszczającego preparatu. Nie pocieraj skóry wacikiem.

3. Przygotuj mieszankę:  otwórz fiolkę ze sterylnym preparatem DMAE  i pobierz zawartość do strzykawki. Wprowadź   

preparat do fiolki ze sterylnym koktajlemAMINO.NCT50 przekłuwając gumowy korek. Roztwór delikatnie  wymieszaj w fiolce. 

4. Pobierz mieszankę do strzykawki przekłuwając gumowy korek fiolki. Zdejmij igłę.

5. Rozprowadź preparat  na skórze partiami (czoło-polik-polik-szyja-dekolt).

6. Wykonaj zabieg mezoterapii mikroigłowej z zastosowaniem urządzenia R.Pen (0,2- 0,7 mm), zgodnie z jego instrukcją.

7. Po zakończonym zabiegu mezoterapii mikroigłowej, rozprowadź pozostały preparat i wmasuj go w skórę.

8. Po całkowitej sorpcji preparatu w skórę, nałóż na skórę maskę pozabiegową, a następnie krem Retix.C Fotoprotector SPF 

50+.

Seria zabiegowa opierająca się na działaniu peptydów i kwasu hialuronowego działających na poprawę 

poziomu nawilżenia skóry, natychmiastowej poprawy gęstości i jędrności oraz aminokwasów w połączeniu i 

witaminami i składnikami antyoksydacyjnymi.

Seria składa się z 3-6 zabiegów. Schemat PEPTI Therapy z DMAE

1. AMINO.NCT50 + DMAE, 7-10 przerwa

2. PEPTI.HYAL, 7-10 dni przerwa

3. PEPTI.HYAL


