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mesoéclat® 

la solução express antiaging

RADICAIS 
LIVRES (ROS)

mesoéclat foi desenvolvido com o objetivo de conseguir uma 
maior estimulação dos mecanismos de defesa da pele de forma 
imediata e lutar eficazmente contra os fatores que aceleram o 
processo fisiológico do envelhecimento cutâneo. 

mesoéclat estimula a derme e fornece os elementos necessários 
para uma nutrição e hidratação ideal, atuando diretamente e em 
profundidade sobre os sinais de cansaço e da idade a partir da 
primeira sessão.

O envelhecimento cutâneo é um processo de degradação da pele que ocorre pela passagem do tempo e se deve 
a fatores endógenos e exógenos.

A oxidação é um processo celular natural no qual os principais causadores são os radicais livres, que deterioram e 
debilitam as estruturas cutâneas e com o consequente aparecimento de sinais de idade visíveis.

O envelhecimento cutâneo

ENVELHECIMENTO 
CUTÂNEO

. Linhas de expressão e rugas

. Hiperpigmentações/manchas

. Falta de luminosidade

. Imperfeições

STRESS 
OXIDATIVO

 

 



Benefícios demonstrados cientificamente

O método mesoéclat®

mesoéclat é totalmente transversal para todos os graus de envelhecimento, tipos de pele, quer sejam peles 
sensíveis, oleosas ou mistas, qualquer sexo e qualquer fototipo. Tem uma ação de anti-idade global conseguindo 
uma pele mais suave, macia e uniforme.

Cada sessão é constituída por duas fases; a fase de estimulação, que favorece a eliminação das camadas externas 
da pele com o objetivo de estimular a produção de colagénio e elastina. E a fase de fornecimento dos ativos 
necessários para uma nutrição e hidratação ótimas.

O paciente obtém os benefícios ótimos do tratamento graças ao aumento progressivo da capacidade de penetração 
dos ativos em cada sessão. É a partir da quinta sessão que os resultados são otimizados.

Fornecimento de ativos nas camadas 
superficiais da pele.

Fornecimento dos ativos que penetram 
em maior profundidade até à camada 
hipoderme.

Fase 1: Estimulação

Fase 2: Fornecimento Fase 2: Fornecimento

04 
Elimina rugas e 

linhas de expressão

02
Aumenta a 

luminosidade
da pele

03 
Hidrata em 

profundidade

01
Facilita a renovação das 
camadas superficiais da 

epiderme

Esfoliação que melhora a textura da pele 
e elimina as imperfeições.

Esfoliação que melhora a textura da pele 
e elimina as imperfeições.

dermeepiderme

SESSÃO 0 SESSÃO 1 SESSÃO 5

Fase 1: Estimulaçãohipoderme



01/ Estimulação 02/ Fornecimento
A primeira fase do método baseia-se na aplicação de 
mesoéclat pre-treatment solution, potente preparador 
antienvelhecimento com ação de tratamento que 
estimula a epiderme para aumentar a sua recetividade.

A fase de fornecimento contribui para a regeneração 
e hidratação do tecido, aumentando as propriedades 
naturais antioxidantes e nutrindo-o dos elementos que 
se vão perdendo.

Substâncias ativas destacadas:

Ácido salicílico: agente queratolítico que deixa o estrato 
córneo mais fino aumentando a permeabilidade e absorção 
dos princípios ativos.
Ácido azelaico: controla a proliferação da flora bacteriana 
cutânea e reduz a concentração de ácidos gordos livres. 
Consegue diminuir a espessura da camada córnea e 
melhorar o espessamento da derme e da epiderme.
Alantoína: ação hidratante, suavizante e anti-irritante. 
Ureia: ação humidificante e regeneradora. Possui uma 
função ativa quanto à recuperação e manutenção da 
hidratação da pele.

Substâncias ativas destacadas: 

Silício orgânico: fornece uma grande atividade 
regeneradora de fibras elásticas e colagénias, aumentando 
a elasticidade cutânea.
Proteocondroitin sulfato: fornece hidratação à pele e 
facilita a troca iónica, propriedade indispensável para a 
manutenção da matriz extracelular em condições ideais.
L-Carnitina: energizante celular. 
Ácido tióctico: coenzima dotada de funções semelhantes 
às das vitaminas do complexo B. Antioxidante metabólico, 
ativo contra o stress oxidativo. Potencia a ação de outros 
antirradicalares como as Vitaminas C e E.

mesoéclat pre-treatment solution
50 ml

Solução esfoliante que realiza um peeling do extrato 
córneo, favorecendo a renovação celular e a redução 
das imperfeições presentes na pele.
O seu alto nível de tolerância confere-lhe propriedades 
altamente regeneradoras com um elevado nível de 
segurança e eficácia.

mesoéclat ampoules
10 x 5 ml

Combinação de ativos concentrados com capacidade 
de regeneração extrema e fornecimento de vitalidade 
e hidratação ao tecido.

TRATAMENTO PROFISSIONAL

Produtos do método mesoéclat®

Com o método mesoéclat consegue-se um efeito rejuvenescedor imediato em apenas uma sessão. No entanto, 
se o que se deseja é um tratamento anti-idade intensivo, realizar-se-ão várias sessões em consulta e acompanhar-
se-á de um tratamento domiciliário. O cumprimento do protocolo de tratamento e as posteriores sessões de 
manutenção maximizam os resultados obtidos e prolonga-os no tempo.



03/ Potenciação
Potencia-se a proteção do material genético face aos 
danos causados pela radiação UV e pelas agressões 
externas, evitando os danos celulares. Por outro lado, 
procura-se a estimulação da síntese de colagénio III, o 
mais característico da pele jovem.

Substâncias ativas destacadas: 

Ácido kójico: ação branqueadora da pele.  
Devolve a luminosidade à pele deixando-a lisa e uniforme.
Proteínas hidrolisadas do leite: regenera a pele com 
stress e madura, prevenindo o envelhecimento prematuro 
e protegendo-a através da revitalização das células.
Proteínas hidrolisadas de trigo + proteínas hidrolisadas 
de soja + tripéptido-1: previne e protege a pele 
contra as agressões externas e internas, evitando o 
fotoenvelhecimento e potenciando a elasticidade.

mesoéclat cream
50 ml

Com um elevado teor de princípios ativos com 
propriedades despigmentantes, antioxidantes e 
antienvelhecimento; fornece aos tecidos tudo o que é 
necessário para obter resultados de rejuvenescimento 
imediatos e duradouros.

TRATAMENTO DOMICILIÁRIO

04/ Prevenção
Durante e após o tratamento, é imprescindível a 
utilização da proteção solar mesoprotech® consoante 
o tipo de pele, para proteger a pele dos efeitos do sol. 
A proteção solar deve ser usada diariamente.

Substâncias ativas destacadas de mesoprotech®

mesoprotech® complex: sistema de proteção de amplo 
espetro que combina filtros UVB e UVA e um complexo 
antioxidante que neutraliza os radicais livres produzidos pela 
radiação infravermelha (IR) e a luz visível (HEV).
collagen pro-47: Ativo vegetal que contém proteínas 
específicas que protegem e favorecem o colagénio, evitando 
o envelhecimento cutâneo e potenciando a elasticidade e 
firmeza dos tecidos.

gama mesoprotech®

Proteção completa contra a radiação solar de amplo 
espetro. Fórmulas inovadoras que combinam filtros 
físicos, biológicos e/ou químicos que asseguram máxima 
eficácia e segurança durante o método mesoéclat. 
Texturas adaptadas às necessidades de cada tipo de 
pele.



INFORMAÇÃO DE INTERESSE: Decorridos 3 a 5 dias após a realização da sessão, pode notar-se uma ligeira descamação 
na pele. É um processo passageiro.

TRATAMENTO PROFISSIONAL

01/ Estimulação 02/ Fornecimento
Aplicar mesoéclat pre-treatment solution sobre a pele 
limpa e seca com uma gaze e friccionar suavemente 
sobre a superfície da área a tratar.
Deixar a solução atuar até secar, sem a retirar. 

Aplicar mesoéclat ampoules massajando suavemente, 
espalhando-a por toda a área a tratar, insistindo nas 
zonas com rugas. 
Deixar a ampola atuar até secar, sem a retirar.

Alguns segundos depois de iniciar a aplicação da 
solução esfoliante, pode notar uma ligeira sensação de 
ardor na pele, que pode ser atenuada com a utilização 
de um leque.

Após a aplicação de mesoéclat pre-treatment solution 
e mesoéclat ampoules, o paciente terá uma sensação 
passageira de repuxamento e secura na pele.

Antes 
de cada 
sessão:

Limpar
hydra milk cleanser

Tonificar
hydratonic

Zonas sensíveis
mesolips protetor+ +

Protocolo de aplicação



ALERGIAS: Não aplicar o método mesoéclat a pessoas com alergia ao ácido acetilsalicílico (aspirina). Recomenda-se 
esclarecer esta informação com o consumidor antes da aplicação dos produtos.

TRATAMENTO DOMICILIÁRIO

03/ Potenciação 04/ Prevenção
Aplicar mesoéclat cream à noite fazendo uma 
massagem suave e ascendente por toda a zona tratada. 
A sua ação emoliente e antioxidante traduz-se numa 
regeneração da pele, atenuando as suas imperfeições 
e conferindo-lhe um aspeto mais nítido.
mesoéclat cream deve ser aplicada apenas à noite.

Se for necessário aplicar um creme nutritivo, dever-se-á 
fazê-lo após a aplicação de mesoéclat cream.
No caso das peles secas é aconselhável complementar 
o tratamento com hydra-vital factor k e proteoglycans 
ampoules.

Aplicar todas as manhãs mesoprotech® consoante o 
tipo de pele para proteger a pele dos efeitos do sol.

En casos de pieles expuestas a fuentes de calor directa o 
al sol, se renovará la aplicación cada 2-3 horas.



Rugas de expressão marcadas.
Sinais de flacidez.
Componente vascular e fragilidade capilar.

Diminuição da profundidade das rugas.
Efeito lifting no contorno dos olhos.
Melhoria da microcirculação.

sessão 0

Falta de hidratação.
Linhas de expressão marcadas no contorno dos olhos.
Sinais de perda de elasticidade.

Pele mais jovem e suave.
Visível alisamento da superfície cutânea.
Pele mais lisa e hidratada.

sessão 1sessão 0

sessão 1

Resultados visíveis a partir da primeira sessão
mesoéclat é o primeiro método integral antiaging de ação imediata e duradoura que combate os sinais do 
envelhecimento a partir da primeira sessão.



Discromias cutâneas.
Rugas marcadas no contorno dos olhos.
Falta de regeneração celular.

Tom de pele mais unificado.
Diminuição das rugas.
A pele ganha em vitalidade e luz.

sessão 0

Imperfeições no relevo cutâneo.
Falta de hidratação.
Rugas marcadas e falta de tonicidade.

Aumento da hidratação.
Melhora a firmeza da pele 
As rugas atenuam-se em todo o rosto. 

sessão 0 sessão 1

sessão 1



Textura de pele rugosa.
Contorno dos olhos desvitalizado.
Poros dilatados e relevo irregular.

Unifica o tom cutâneo e confere luminosidade.
Efeito lifting no contorno dos olhos.
Alisa a pele e melhora os poros dilatados.

Linhas de expressão.
Falta de luminosidade e sinais de fadiga.
Discromias nas maçãs do rosto.

Aumenta a luminosidade e a pele fica energizada e radiante.
Diminuição dos sinais de cansaço.
Espessamento da camada epidérmica para maior firmeza.

sessão 0

sessão 1sessão 0

sessão 1

Máxima eficácia e durabilidade



Dano actínico generalizado e componente de gordura.
Sinais de envelhecimento com rugas marcadas.
Falta de firmeza e elasticidade.

Tom de pele mais uniforme.
Pele mais lisa. 
Reduz-se a profundidade das rugas no contorno e na fronte.

Falta de definição do contorno facial.
Sulco nasogeniano marcado.
Textura cutânea espessa com imperfeições.

Melhoria na microcirculação.
Pele regenerada e fortalecida.
Diminuição das rugas e das imperfeições da pele.

> Uma pele mais jovem
> Maior luminosidade
> Pele mais suave e lisa

> As rugas atenuam-se e reduz-se a sua profundidade
> Diminuição das imperfeições da pele
> Tom mais uniforme

> Pele mais hidratada
> Fornecimento extra de     
   nutrientes

sessão 0

sessão 0 sessão 1

sessão 1



Compatível com tratamentos de luz pulsada intensa (IPL).
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Método antienvelhecimento seguro e eficaz de ação imediata.

Combinação de ingredientes ativos com atividade regeneradora, 
hidratante e antioxidante. 

Tratamento regenerador-antiaging. 

Tratamento de manutenção no domicílio e coadjuvantes protetores
da pele.

mesoéclat®

mesoestetic Pharma Group, s.l.
C/ Tecnologia, 25
08840 - Viladecans (Barcelona)
Tel. +34 902 26 20 31
www.mesoestetic.com
made in Spain


