Træningskursus i acnelan, cosmelan og mesoeclat peel
Har du kunder med acne, pigmentforandringer og solskadet hud - men uden
tilfredsstillende behandlingsresultater?
Mesoestetic Pharma Group® (Barcelona) har udviklet det mest effektive medicinske program
mod acne som et godt alternativ til isotretinoin: Acnelan. Denne banebrydende behandling
blev præsenteret på The International Dermatologist Congress i Danmark, november 2015,
med kæmpe succes.
Meseostetic Pharma Group® har ligeledes udviklet det dybdegående og effektive
stjerneprogram Cosmelan, der beviseligt eliminerer 95% af alle pigmentforandringer.
Cosmelan er kåret som The World’s No1 Depigmentation Program og er den mest sikre og
effektive behandling af pigmentforandringer.

(Acnelan. Før og efter kun 1 klinikbehandling + 1 uges hjemmebehandling)

(Cosmelan. Før og efter kun 1 klinikbehandling + 6 ugers hjemmebehandling)
Mesoestetic® holder nu introduktions- og træningskursus i 3 af vores mest avancerede,
populære og effektive programmer i samarbejde med den danske distributør:
Acnelan- Den nye banebrydende behandling indenfor acneplaget hud.
Cosmelan- Stjerneprogrammet indenfor medicinsk depigmentering.
Mesoeclat Peel - Den overbevisende effektive og dybdegående anti-aging peeling, der
også virker opbyggende på solskadet hud, pigmenter og acne.
Kurserne afholdes i behagelige omgivelser i Århus og København
Århus: Mandag d.21.03. kl. 8.30 -15.00, Hotel Comwell

København: Tirsdag d.22.03. kl. 8.30-15.00, Hotel Admiral.
På selve kurset tilbyder vi hyggelige rammer, forplejning og lækker frokost.
Du opnår viden og praktisk kunnen om alle tre programmer.
Kurset klæder dig grundigt på til selv at kunne udføre behandlingerne. Undervisningen består
af: introduktion til produkterne og deres virksomme indholdsstoffer • direkte demonstration
af klinikbehandlingerne
Tilmelding
Pr. mail. Send navnet på din klinik og evt. hjemmeside/tlf. til:
info@mesoestetic.dk

Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen,
Galina Rasch, sygeplejerske
Mesoestetic Denmark
TLF +45 28 93 69 23
Om Mesoestetic®
Mesoestetic Pharma Group® består af to store farmaceutiske produktionscentre samt et
forsknings- laboratorium ved Barcelona. Med over 30 års erfaringer er vi hos mesoestetic®
førende specialister i udvikling af produkter til medicinsk behandling og hudpleje.
Alle vores hudplejeprogrammer er de mest teknologisk avancerede kosmetiske behandlinger,
som findes i dag – både til professionelle behandlinger og vedligeholdende behandlinger hjemme
hos patienten. Alle produkter er baseret på lægelig medicinsk videnskab og egen farmaceutisk
produktion.
Vores medicinske kosmetik indebærer nye revolutionerende metoder, og er anbefalet af
professionelle dermatologer og førende klinikker verden over i 84 lande. Hudplejeprogrammer
og produkter bliver kontrolleret efter de strengeste kvalitetsstandarder på verdensplan – og som
virksomhed har vi fået tildelt de mest kendte certifikater i produktionen af kosmetiske,
farmaceutiske og helse produkter.

