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Cada pele é única 
A inovação tecnológica e os avanços científicos estão a mudar a sector dos tratamentos anti-idade, 
marcando o início de uma nova era: as soluções personalizadas.

Avanços na epigenética anti-idade
As condições do meio envolvente, as experiências e o estilo de vida são os principais ativadores 
de mecanismos epigenéticos, em simultâneo com promotores e aceleradores dos principais 
sinais visíveis da idade.(1)

Os últimos avanços científicos permitem agir sobre estas mudanças epigenéticas e ressincronizar 
os processos naturais de proteção e reparação da pele.(2)

Tecnologia patenteada 

ativos epigenéticos  
com ação sinérgica anti-idade

[meso]epigen system™
O primeiro complexo anti-idade com ação epigenética demonstrada.

      Combate o envelhecimento a partir da sua origem
Atua ao modelar mecanismos epigenéticos para que a pele recupere  
a sua atividade regenerativa e proliferativa. 

      Corrige os efeitos visíveis do envelhecimento
Proporciona uma pele mais firme, luminosa e visivelmente mais jovem.

patente  
mesoestetic1.ª

luminosidade firmeza rugas perda de 
densidade

Ácido chiquímico
Longevidade celular e protecção do ADN
Ativa a SIRT1, a proteína da juventude.(3) 

Ácido maslínico
Hidratação, firmeza e redensificação 
Aumenta a expressão de genes 
estruturais, como o ácido hialurónico,  
o colagénio e a elastina.(4) 

Isoquercetina
Açao antioxidante 
Protege a pele dos radicais livres  
e confere luminosidade.(5,6) 
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age element
antiaging professional solutions 
A mesoestetic desenvolveu um sistema profissional anti-idade de última  
geração inspirado na mais avançada tecnologia médico-estética.

Um tratamento inovador, personalizável e integral para os mais exigentes  
especialistas no cuidado da pele.

Inovador
meso[epigen] system™
Reativador inteligente dos mecanismos da juventude. 

Promove os mecanismos de re-
generação celular, potenciando a 
produção de proteínas essenciais 
e a longevidade das células.

Personalizável

Integral
Abrange todas as fases imprescindíveis num tratamento 
anti-idade, permitindo a personalização 
em cada uma das suas fases-chave.

Tratamento 100% personalizado:

Proporciona máximos  resultados.
Aumenta a adesão ao  tratamento. 
Permite construir experiências  únicas 
em cada sessão.

ativos epigenéticos 
com ação sinérgica 
anti-idade33



age element
Produtos e protocolo.

Sessões personalizadas para construir experiências únicas em cada sessão, 
com fórmulas que unem eficácia e sensorialidade.

DIAGNÓSTICO

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Analisa as variáveis que 
intervêm no processo 
de envelhecimento  
cutâneo e define um 
protocolo personalizado 
para cada cliente.

Fase de renovação 
para potenciar a 
regeneração epidérmica 
e otimizar a penetração 
dos ativos aplicados 
posteriormente.

age element 
diagnosis system™

age element 
cleansing balm

age element 
resurfacing solution

Fase personalizada: seguir a recomendação indicada no age element diagnosis systemTM.

PREPARAÇÃO

Fase de higiene  
e desmaquilhagem.

ESTIMULAÇÃO



age element
Produtos e protocolo.

Inclui todas as fases imprescindíveis num tratamento anti-idade: desde  
a higiene até à potenciação, para maximizar a eficácia do tratamento.

ATIVAÇÃO POTENCIAÇÃO

FASE 4 FASE 5

Fase de contribuição personalizada em 
função do grau de envelhecimento e 
dos sinais da idade visíveis na pele. 

Potencia a luminosidade e a firmeza, 
diminui as rugas e confere densidade.

Fase de potenciação personalizada 
para conferir um extra de ativos 
complementares aos utilizados 
na fase de ativação.

age element 
brightening booster · firming booster

anti-wrinkle booster · redensifying booster

hydrabalance cream

age element 
crystal fiber mask

age element 
instant firming mask



age element
DIAGNÓSTICO

PREPARAÇÃO

age element diagnosis system TM   

Tecnologia de diagnóstico, desenhada exclusivamente 
para a age element. Analisa as variáveis que intervêm no 
processo de envelhecimento cutâneo e define o tratamento 
personalizado. 

Define o tratamento profissional personalizado 
adequado para cada cliente, indicando a combinação 
ideal de produtos. 

Recomenda a pauta domiciliária personalizada 
complementar para potenciar os resultados da sessão 
em cabine.   

age element cleansing balm 
Gel-óleo de limpeza facial que elimina a maquilhagem e 
as impurezas de forma eficaz, reforçando a hidratação 
natural da pele.

HIDRATANTE, SUAVIZANTE

Proporciona suavidade, lisura e hidratação imediata e dura-
doura. Reforça a função barreira e reduz a PAT, melhorando 
o aspeto e a condição da pele.

A sua exclusiva textura transforma-se num envolvente 
óleo durante a massagem e, em contacto com a água, 
converte-se num leite muito leve, proporcionando uma 
agradável sensação de bem-estar.

Distribuir o produto com as mãos sobre a pele limpa e seca e 
iniciar a massagem no decote, pescoço e rosto. Humedecer 
as pontas dos dedos até que a textura se transforme num 
leve leite. Remover o produto com a ajuda de um lenço de 
papel ou de uma toalha húmida.

boião 225 ml

+



age element
ESTIMULAÇÃO

ATIVAÇÃO

age element hydrabalance cream 
Base hidratante e reequilibrante. Veicula os ativos incorpo-
rados nos boosters age element. 

VEICULANTE, HIDRATANTE, EQUILIBRANTE

A sua fórmula combina a ação veiculante do GPSage™ com 
um prebiótico que promove o equilíbrio da microbiota e 
ácido hialurónico para manter a pele hidratada e preenchida. 

[meso]epigen system™

Colocar quatro pulsações de age element hydrabalance 
cream numa tigela. Em seguida, acrescentar a combinação de 
boosters recomendada pela plataforma digital de utilização 
profissional age element diagnosis system™.

frasco 225 ml

age element resurfacing solution 
Solução esfoliante que prepara a pele e estimula a 
regeneração epidérmica.

RENOVADORA, ILUMINADORA 

Combinação de AHA e BHA: ácido glicólico, maslínico, 
salicílico e mandélico para atenuar imperfeições, melhorar 
a textura e potenciar a luminosidade da pele.

[meso]epigen system™

Embeber dois discos e iniciar a massagem, utilizando primeiro 
o lado suave do disco, no decote, pescoço e rosto. Finalizar 
com o lado rugoso do disco para intensificar a ação esfoliante. 
Deixar atuar durante 5 minutos.

3 x 55 ml



age element firming booster 
Concentrado refirmante com efeito lifting. Diminui a flacidez 
cutânea e redefine o contorno facial.

REFIRMANTE, TENSOR

Combinação de dois complexos celltech™ e [meso]lift 
complex™ com ação refirmante que atuam ao estimular a 
síntese de colagénio e elastina, redefinindo o óvalo facial 
e proporcionando um efeito tensor de imediato.

[meso]epigen system™

booster 10 ml / conjunto 3 x 10 ml

age element brightening booster 

Concentrado iluminador e revitalizante. Hidrata a pele e 
atenua visivelmente as imperfeições e linhas de expressão. 

ILUMINADOR, ANTIOXIDANTE  
O ácido fítico e a vitamina C produzem uma potente ação 
antioxidante, energizante e iluminadora. 
A presença do esfoliante enzimático keratolight™ propor-
ciona uma ação renovadora, suaviza as imperfeições e 
atenua rugas e linhas de expressão. 
[meso]epigen system™   

booster 10 ml / conjunto 3 x 10 ml

age element
ATIVAÇÃO

Colocar quatro pulsações de age element hydrabalance cream numa tigela. Em seguida, acrescentar 
a combinação de boosters recomendada pela plataforma digital de utilização profissional age element 
diagnosis system™.

Analisa as necessidades da pele, os 
hábitos de vida e as condições que 
o cliente pretende melhorar com o 
objetivo de identificar as variáveis 
epigenéticas que podem afetar o 
seu processo de envelhecimento.

Tecnologia de 
diagnóstico  
exclusiva



age element redensifying booster 
Concentrado com ação redensificadora e nutritiva. Confere 
turgência e flexibilidade. 

REDENSIFICADOR, RESTRUTURANTE, NUTRITIVO

Contém smartCell complex™, um complexo restruturante e 
redensificador que reativa os principais elementos da derme. 
Combina quatro tipos de ácido hialurónico de distintas 
formas moleculares, para uma ação rejuvenescedora e 
preenchedora, com um potente complexo nutritivo à base 
de manteiga de cupuaçu, manteiga de noz-macadâmia e 
óleo de abacate.

[meso]epigen system™

booster 10 ml / conjunto 3 x 10 ml

age element anti-wrinkle booster 
Concentrado multicorretor com ação antirrugas. Alisa a 
superfície cutânea, atenuando rugas e linhas de expressão.

AÇÃO ANTIRRUGAS PREVENTIVA E CORRETIVA 

A sua fórmula combina a ação de um péptido, que reduz 
a profundidade das rugas dinâmicas, com um sistema de 
proteção inteligente chronoprotect™, que inibe a ação 
dos radicais livres para evitar o aparecimento prematuro 
de rugas e linhas de expressão.

[meso]epigen system™ 

booster 10 ml / conjunto 3 x 10 ml

Define um tratamento profissional 
e domiciliário personalizado 
para prevenir e corrigir os sinais do 
envelhecimento cutâneo e obter os 
máximos resultados

Protocolo 
100%  
personalizado



age element instant firming mask
Máscara facial com efeito lifting imediato. Firmam e revi-
talizam a pele.

TENSORA, REFIRMANTE

A presença de um extrato de algas marinhas potencia a 
elasticidade cutânea, diminuindo a flacidez e provocando 
um efeito tensor imediato. O extrato de caviar aumenta a 
restruturação e revitalização da pele e a terra de diatomáceas 
absorve as impurezas, potenciando a luminosidade. 

Verter o age element instant firming mask powder numa 
tigela e, em seguida, verter por cima a age element instant 
firming mask gel e misturar durante 30 segundos. Aplicar 
sobre o rosto e deixar atuar durante 15 minutos. Remover a 
máscara de uma só vez, levantando-a pelas extremidades.

saqueta 25 g / saqueta 110 ml

age element crystal fiber mask
Máscara facial com 3D Nano-fiber system™, confere lumi-
nosidade e hidrata a pele em profundidade. 

REVITALIZANTE, HIDRATANTE, ANTIRRUGAS  
Rica em ativos com alto poder antioxidante e regenerador, 
como o extrato de Scutellaria e a alantoína. O ácido hialu-
rónico e a carragenina conferem polpa e turgência à pele, 
produzindo um efeito revitalizante. O péptido instantlift™ 
confere um efeito tensor, atenuando imediatamente linhas 
finas e rugas.
Remover a camada protetora interna e aplicar a camada 
semitransparente sobre o rosto. Remover a camada protetora 
externa e deixar atuar durante 20 minutos. Após remover 
a máscara, realizar uma suave massagem até à completa 
absorção do produto.  

saqueta 40 ml

age element
POTENCIAÇÃO



AUMENTA A LONGEVIDADE CELULAR

Controlo
Stress Foto-oxidativo (UVB)  
+ Ácido Chiquímico 50 mm

O envelhecimento 
e a exposição a 
determinados fatores 
externos produzem 
um encurtamento dos 
telómeros, diminuindo 
a proteção do material 
genético.

Processo de autofagia no 
interior da célula: 

As células tratadas com ativos do complexo [meso]epigen systemTM contam 
com um comprimento telomérico superior ao das células irradiadas com UV 
e sem tratar.

No gráfico observa-se como o Ácido Chiquímico aumenta a expressão 
genética da VMP1, cujo aumento e a ativação promovem a via da 
autofagia.

Stress Foto-oxidativo (UVB)

Stress Foto-oxidativo (UVB)
+ Ácido Chiquímico 50 mm

+ inhibidor de SIRT1

Células senescentes: tingimento a azul.

O efeito protetor do Ácido 
Chiquímico sobre a senes-
cência depende da SIRT1: 
tecnologia epigenética(7).
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PROTEGE O ADN

O [meso]epigen systemTM evita o en-
curtamento de telómeros causado pelo 
stress oxidativo.(8,9)

MELHORA O RENDIMENTO CELULAR

Estimula proteínas como a VMP1, importan-
tes no processo de autofagia nas células, 
pelo que se eliminam os materiais tóxicos 
que podem danificar as células.(10)
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antiaging professional solutions
ESTUDOS DE EFICÁCIA: [meso]epigen systemTM 
ATIVAÇÃO DA PROTEÍNA DA JUVENTUDE: SIRT1

A sirtuína 1 prolonga a longevidade celular, melhora a resposta face ao stress oxidativo e 
está envolvida em processos de protecção do ADN através de um mecanismo epigenético:  
a modificação química das histonas.(4)

Comprimento dos telómeros

telómero

cromossoma

componentes danificados

degradação e reciclagem dos 
componentes danificados



mesoestetic Pharma Group, s.l.
C/ Tecnologia, 25
08840 - Viladecans (Barcelona)
Tel. +34 93 325 20 30
www.mesoestetic.com
made in Spain

Fórmulas com a 
tecnologia patenteada 
meso[epigen] 
system™ para 
combater o 
envelhecimento a partir 
da sua origem. 

Sistema profissional 
anti-idade de última 
geração inspirado 
na mais avançada 
tecnologia médico-
estética.

Protocolo 100% 
personalizado a partir 
de um sistema de 
diagnóstico exclusivo: 
age element 
diagnosis system™ 

Uma solução integral anti-idade com todas as fases imprescindíveis e sessões 
personalizadas que permitem construir experiências únicas em cada sessão. 

antiaging professional solutions
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