
soluções e princípios ativos

de aplicação transcutânea



A gama mais completa de soluções e princípios ativos específicos

em ampolas estéreis para aplicação transcutânea

com o fim de tratar todo o tipo de estetopatias faciais, corporais e capilares.

substâncias ativas para conceber 

tratamentos 100% personalizados.

c.prof
coquetéis de princípios ativos para 

tratar estetopatias concretas.

x.prof



eficácia
As fórmulas de meso.prof contêm elevadas concentrações de princípios ativos de alta 

qualidade que asseguram um alto nível de resposta terapêutica.

dispositivos estéreis
A mesoestetic foi pioneira na aposta com ampolas e frascos estéreis.

versatilidade
Extensa faixa de coquetéis e ativos em ampolas estéreis

Sinergia com aparatologia e sistemas de penetração transcutânea.

Microneelding, roller, eletroporação, iontoforese, ionização, ultrassons, cavitação, 

termoterapia, etc.

segurança e qualidade 
Laboratório farmacêutico autorizado pelas autoridades de saúde

GMP (normas europeias de boas práticas de fabrico)

Certificações ISO 22716:2007, 9001:2008, 13485:2012



m.pen[pro]  

A sinergia perfeita entre a técnica microneedling e os princípios ativos.

Dispositivo sem fios, com diferentes velocidades e diferentes 

profundidades para uma maior eficácia e segurança que consegue 

potenciar o efeito dos princípios ativos na pele.  



facial corporal capilar

• Hidratante

• Confere luminosidade

• Refirmante

• Antirrugas

• Redensificante da 

derme

• Despigmentante

• Drenante

• Lipolítico

• Refirmante

• Anticelulítico

• Antiestrias

• Melhora a 

microcirculação

• Antiqueda

Indicações e benefícios da gama meso.prof



c.prof
A melhor interação dos princípios ativos, para que o 

efeito da sua combinação seja superior aos efeitos 

individuais de cada um.



• linha exclusiva de coquetéis de princípios ativos

• as combinações de ativos incluem, pelo menos, 1 inédito

• 1 frasco = 1 sessão de tratamento

• pH de produto similar ao pH cutâneo 

• coquetéis combináveis em diferentes sessões

c.prof



• Ação corretiva das alterações pigmentares. 

• Uniformiza o tom da pele.                                                                                                    

• Contém propriedades que ajudam a inibir o processo melanogénico 

reduzindo a síntese da melanina. 

PRINCÍPIOS ATIVOS

Tranexâmico. Inibe a transferência do melanosoma

N-acetil glucosamina. Inibe a tirosinase

Vitamina C. Antioxidante e iluminador

Idebenona. Potente antioxidante. Inibe a síntese de melanina

c.prof 210

depigmentation solution



Cada um dos ativos de c.prof 210 depigmentation solution atua em fases 

diferentes do processo de melanogénese.

c.prof 210

depigmentation solution

vitamina C

ácido 

tranexâmico

idebenona

N-acetil 

glucosamina



Resultados estudos in vivo

c.prof 210 depigmentation solution

sessão 0 sessão 5

sessão 0 sessão 5



• Ação rejuvenescedora com efeito flash. Confere luminosidade. Ação 

fotoprotetora, antioxidante, hidratante e refirmante.

• Corrige as linhas de expressão, contraria a perda de tonicidade.

PRINCÍPIOS ATIVOS

Ácido hialurónico. Altamente hidratante; capaz de reter milhares 

de vezes o seu peso em água.

Idebenona. Propriedades fotoprotetoras e antirradicais livres.

Taurina. Propriedades antioxidantes, hidratantes e protetoras do 

ADN celular.

Vitamina C. Confere luminosidade.

c.prof 211

photoaging solution



• Reduz e previne o aparecimento das rugas. 

• Potencia a efetividade da toxina botulínica.                                    

PRINCÍPIOS ATIVOS

Acetyl Hexapeptide-8. Regula e diminui a contração de rugas 

dinâmicas Diminui a ação que produz a ruga

Pentapeptide-18. Inibe as microcontrações dérmicas. Previne a 

formação de linhas e rugas

Niacinamida. Estimula a síntese de colagénio

c.prof 213

mesotox solution



péptidos sinérgicos
A sua combinação resultada numa eficácia superior à administração de apenas um 

péptido, mesmo com concentração dupla.

Inibe as microcontrações dérmicas e 

previne a formação de linhas e rugas

c.prof 213

mesotox solution

a sua ação:



As contrações do músculo provocam o 

aparecimento de rugas



2. Libertação da 

acetilcolina

3. Contração 

muscular

1. Canais de ca2+  

abertos

Mecanismo de ação

1. Monta-se o 

complexo SNARE

2. Libertação da 

acetilcolina

3. Contração 

muscular



Acetyl Hexapeptide-8Pentapeptide-18

Ação péptidos mesotox

3. Não permite a 

libertação da 

acetilcolina. 

2. Liberta proteínas G 

que bloqueiam os canais 

de Ca2+

1. Liga-se ao recetor de 

encefalinas no exterior 

da membrana neuronal.

3. O complexo SNARE 

desestabiliza-se e a 

vesícula não pode 

libertar os 

neurotransmissores.

2. Desestabiliza a sua 

formação sem romper 

nenhum dos seus 

componentes. 

1. Compete com a 

proteína natural, uma 

posição no complexo 

SNARE.



Ação toxina botulínica

TOXINA BOTULÍNICA

Paralisa o músculo bloqueando seletivamente a libertação 

da acetilcolina na união neuromuscular.

1. Rompe a proteína SNAP-25.

2. Impede a formação do complexo SNARE.

3. O sinal nervoso não se pode transmitir, o músculo não se pode contrair e 

fica paralisado. 



Após a aplicação da c.prof 213 mesotox solution na área periocular esquerda do paciente, o protocolo com

toxina botulínica é iniciado em todo o terço superior da face. O tratamento continua com a aplicação da c.prof

213 mesotox solution somente na área esquerda e com periodicidade quinzenal:

• Aos 45 dias, obtém-se uma redução de 74% das rugas na parte esquerda, versus 56% de redução que se

consegue na parte onde só se aplicou a toxina botulínica.

• Aos 60 dias obtém-se uma redução de 66% na área tratada com a toxina botulínica e c.prof 213 mesotox

solution, versus 24% de redução de rugas que se consegue na parte onde só se aplicou a toxina botulínica.

c.prof 213 mesotox solution, melhora a eficácia da toxina botulínica reduzindo as rugas em mais 18%

aos 45 dias e em mais 42% aos 60 dias vs. a zona direita onde não se aplicou c.prof 213 mesotox

solution.

Resultados estudos in vivo



Após a aplicação da c.prof 213 mesotox solution no lado esquerdo do paciente, o protocolo de toxina botulínica 

é iniciado em todo o terço superior da face.

24 horas após a sua aplicação na área tratada com c.prof 213 mesotox solution, observa-se maior efeito devido 

à aceleração do início da ação. O resultado é: relaxamento muscular e eliminação das linhas de expressão.

Resultados estudos in vivo

c.prof 213 mesotox solution

sessão 0 sessão 1 (passadas 24 h)



• Favorece a redensificação da derme. 

• Melhora a firmeza e a estrutura da matriz extracelular.

PRINCÍPIOS ATIVOS

Acetyl Hexapeptide-9. Melhora os tecidos cutâneos,

estimulando o Lumican, e consegue uma organização ideal e

funcional das fibras de colagénio. Aumenta a densidade da

derme e melhora a firmeza da pele.

Palmitoyl Tripeptide-5. Estimula a síntese de colagénio.

Elimina as rugas. Refirma e hidrata a pele.

Sodium Hyaluronate. Altamente hidratante.

c.prof 214

mesopeptide solution



c.prof 214

mesopeptide solution

péptidos biomiméticos
Os péptidos biomimetizados são substâncias que imitam o mecanismo de ação e os 

efeitos que exercem as suas contrapartes naturais.

Favorece a redensificação da derme

Atividade indutora do colagénio

Melhoria na organização das fibras.

a sua ação:



+118% 
síntese de 

colagénio

Aumenta a síntese de colagénio.

O seguinte gráfico é o resultado do estudo in vitro, realizado no departamento de Biotecnologia da 

mesoestetic pharma group, no qual se apresenta a quantidade de colagénio formado por 

fibroblastos cultivados sem ativo (controlo) e com péptidos c.prof. 214 mesopeptide solution. 

Ação Palmitoyl Tripeptide-3 

100

218

Control Palmitiyl Tripeptide-5Controlo Palmitoyl Tripeptide-5Palmitoyl Tripeptide-3



Acetyl Tetrapeptide-9 estimula a ação do Lumican.

O Lumican é um proteoglicano que atua dentro das fibras de colagénio para obter

uma organização ótima entre as fibras, conseguindo assim um aumento da

redensificação da derme.

Ação Acetyl-tetrapeptide-9



c.prof 220

draining solution

Ação drenante com efeito descongestionante e venotónico.

No âmbito de um tratamento completo das alterações da silhueta, pode utilizar-se como fase drenante 

prévia a outra fase de caráter lipolítico.

PRINCÍPIOS ATIVOS

Meliloto. Propriedades anti-inflamatórias, antiedematosas e 

diuréticas.

Rutina. Propriedades venotónicas e redutoras da 

permeabilidade capilar.

Ginkgo biloba Efeitos estimulantes da microcirculação, 

tonificantes e antioxidantes.

Escina. Propriedades vasoconstritoras, antiedematosas e 

venotónicas.



c.prof 221

lipolytic solution

• Ação mobilizadora das gorduras

• Reduz o tamanho e número dos adipócitos.
No âmbito de um tratamento completo das alterações da silhueta, pode utilizar-se como fase redutora 

posterior a outra fase de caráter drenante.

PRINCÍPIOS ATIVOS
Extrato de alcachofra. Propriedades diuréticas.

L-carnitina Transporta os ácidos gordos para o interior da 

mitocôndria onde se transformam em energia.

Teofilina. Atua bloqueando o recetor de membrana adipocitária 

A1, aumentando a hidrólise de triglicéridos em glicerol e ácidos 

gordos.

Silício orgânico. Estimula a proliferação celular dos 

fibroblastos.



c.prof 222

body firming solution

• Ação refirmante corporal (músculos, glúteos, ventre, peito e braços).

• Efeito trófico cutâneo, refirmante e estimulante da síntese de fibras 

conjuntivas.
No âmbito de um tratamento completo das alterações da silhueta, pode utilizar-se na fasefinal do 

tratamento depois de reduzir o volume da área tratada.

PRINCÍPIOS ATIVOS

DMAE. Propriedades refirmantes e proporciona um efeito lifting 

imediato.

Piruvato de sódio. Favorece a síntese dos aminoácidos e a 

regeneração do colagénio.

Silício orgânico. Estimula a proliferação dos fibroblastos e a 

síntese de colagénio.

Hidroxiprolina. Propriedades refirmantes e tensoras.



c.prof 223

skinmark solution

• Ação antiestrias e reparação de cicatrizes. Previne o seu aparecimento.

• Estimula a reparação celular e reestrutura a rutura da estrutura proteica da

derme.

• Aumenta a síntese dos componentes da matriz extracelular que confere

hidratação, elasticidade e firmeza à pele.

PRINCÍPIOS ATIVOS

X-DNA. Reativação de mecanismos celulares: reparação e 

regeneração

Darutósido. Regeneração tissular mais regular

Silício orgânico. Capacidade de hidratação e aumento da 

elasticidade

Chlorella vulgaris. Aumenta a síntese de colagénio



c.prof 224

cellulishock solution

• Tratamentos para todo o tipo de celulite com ação lipolítica.

• Contêm propriedades vasculoprotetoras que permitem aumentar a

tonicidade venosa e reduzem a permeabilidade capilar melhorando a

microcirculação.

PRINCÍPIOS ATIVOS

Cafeína. Ativa o metabolismo de ácidos gordos. Regula a 

lipogénese e estimula a lipolise.

Troxerrutina. Reforça a parede dos vasos. Reduzem a 

permeabilidade capilar.

Capsaicina. Aumenta a microcirculação. Ação drenante.

Carnitina. Estimula a mobilização e degradação de ácidos 

gordos. Ação  lipolítica.



c.prof 230

hair loss solution

• Ação: antiqueda e estimulador do crescimento capilar 

• Trava o envelhecimento capilar e previne a queda do cabelo.

• Melhora a microcirculação e o fornecimento de nutrientes ao folículo, 

revitalizando-o e fortalecendo-o.

PRINCÍPIOS ATIVOS

Copper Tripeptide-1. Estimula a proliferação das células do 

folículo piloso.

Vit-B complex (B5 Dexpantenol e B8 Biotina). Revitaliza, 

acondiciona e hidrata a pele e o cabelo.

Capsaicina. Aumenta o número de folículos pilosos. Prolonga a 

fase de crescimento durante a transição de anagénese para 

telogénese.

Pridoxina (B6). Aumenta a circulação sanguínea no couro 

cabeludo.



Na seguinte figura podemos observar que 

os péptidos de cobre chegam à papila 

dérmica, onde estimulam as células 

responsáveis pelas substâncias necessárias 

para o crescimento do cabelo são.

c.prof 230

hair loss solution

Copper Tripeptide-1
Estimula a proliferação das células do 

folículo piloso.



c.prof 210

depigmentation solution

c.prof 211

photoaging solution

c.prof 230

hair loss solution

c.prof 222

body firming solution

c.prof 221

lipolytic solution

c.prof 220

draining solution

c.prof 214

mesopeptide solution

c.prof 223

skinmark solution

c.prof 224

cellullishock solution

c.prof 213

mesotox solution

facial corporal capilar

A gama c.prof



x.prof



• A gama mais ampla de substâncias ativas em ampolas 

estéreis.

• Desenho de programas de tratamentos 100% personalizados.

• Aplicação individual ou a elaboração de coquetéis à medida.

x.prof



x.prof 010 extrato de alcachofra

A Cynara scolymus possui propriedades lipolíticas que promovem

a síntese das coenzimas NAD-NADH2 e NAP-NADPH2.

• Indicações: Excesso de peso. Acumulações adiposas 

localizadas. Celulite em todas as suas formas e graus.

• Composição: extrato purificado de Cynara scolymus 2%.

x.prof 011 cafeína
A cafeína promove a estimulação da lipase e o aumento na

mobilização e metabolização dos ácidos gordos livres. Efeito

energizante.

• Indicações: Celulite em todas as suas formas e graus.

Redução de nódulos de gordura localizados.

• Composição: cafeína 20%..

x.prof 012 L-carnitina
A L-carnitina tem a ação de transportar os ácidos gordos para o

interior das mitocôndrias e a sua posterior oxidação.

• Indicações: Gordura localizada. Celulite. Distrofias.

• Composição: L-carnitina 20%.



x.prof 013 / x.prof 014 silício orgânico

Elemento estrutural do tecido conjuntivo que faz parte de 

macromoléculas como a elastina, o colagénio, os proteoglicanos e as 

glicoproteínas estruturais. Estimula a lipólise e a hidrólise dos 

triglicéridos sem perturbar o metabolismo celular.

• Indicações: Peles desvitalizadas. Envelhecimento. Estrias. Celulite. 

Flacidez.

• Composição: silício orgânico 0,5% ou silício orgânico 1%.

x.prof 015 extrato de meliloto e rutina
O extracto de meliloto e rutina é anti-inflamatório e antioxidante. Com

ação vasoprotetora e venotónica para reduzir a permeabilidade capilar e

o edema.

• Indicações: Celulite com retenção de líquidos. Doenças circulatórias

de origem venosa e linfática.

• Composição: Extrato de meliloto 200 mg. Rutina 50 mg.

x.prof 016 ácido glicólico
O ácido glicólico é uma molécula de grande penetração intercelular que

aumenta a hidratação e a flexibilidade cutânea.

• Indicações: Processos acneicos. Queratose actínica. Rugas finas.

Estrias.

• Composição: ácido glicólico 1%.



x.prof 017 / x.prof 018 mesostabyl

A fosfatidilcolina poli-insaturada tem ação lipolítica, reduz a síntese de

triglicéridos, mantendo a homeostase lipídica.

• Indicações: · Acumulações de gorduras. Xantelasma. Celulite.

• Composição: Solução lipolítica contendo fosfatidilcolina.

x.prof 019 dexpantenol
O dexpantenol (vitamina B5) intervém no metabolismo das proteínas, dos

açúcares e das gorduras.

• Indicações: Alopecia (particularmente de caráter seborreico).

• Composição: Dexpantenol 20%.

x.prof 020 vitamina C
A vitamina C (ácido ascórbico) é o principal antioxidante hidrossolúvel.

Estimula a síntese de colagénio com ação fotoprotetora e branqueadora.

• Indicações: Proteção face à oxidação por raios UV.

Fotoenvelhecimento. Peles desvitalizadas e baças. Melasma. Queda

de cabelo por dermatite seborreica.

• Composição: Vitamina C 20%.



x.prof 021 DMAE

O dimetilaminoetanol é um antioxidante da membrana celular. Aumenta

a hidratação proporcionando um efeito tensor e refirmante.

• Indicações: Flacidez cutânea. Falta de elasticidade e flexibilidade

dos tecidos.

• Composição: DMAE 3%.

x.prof 022 piruvex
Estimula a atividade fibroblástica e, mais especificamente, a síntese de

colagénio.

• Indicações: Envelhecimento cutâneo com flacidez. Todo o tipo de

alopecias. Celulite (em associação com ativos lipolíticos). Estrias.

• Composição: Piruvato 1%.

x.prof 023 cosmeretin
O retinol ou vitamina A, estimula os fibroblastos que intervêm na

manutenção dos tecidos cutâneos e previne a formação de radicais

livres.

• Indicações: Fotoenvelhecimento. Rugas. Estrias.

• Composição: Retinol 0,001%.



x.prof 024 proteoplus

Os proteoglicanos/glicosaminoglicanos eliminam a ruga de forma

gradual revertendo parcialmente os danos estruturais e retardando o

processo do envelhecimento da pele. Possuem ação hidratante e

refirmante.

• Indicações: Fotoenvelhecimento. Tratamentos antioxidantes.

• Composição: Proteína de ligação + condroitina 200 mg.

x.prof 025 hydrotaurin

A taurina possui propriedades antioxidantes e desintoxicantes com um

efeito protetor que atenua o dano do ADN celular.

• Indicações: desidratação (citoproteção contra as agressões 

ambientais). Tratamentos antioxidantes. Alopecia. 

• Composição: Taurina 2%.

x.prof 035 oligoelementos

Os oligoelementos são antioxidantes e cicatrizantes.

• Indicações: Tratamentos antioxidantes. Obesidade.

• Composição: Zinco, níquel, cobalto.



x.prof 036 biotin

A biotina (vitamina B8) estimula o crescimento celular e possui um efeito

revitalizante. Previne a queda do cabelo.

• Indicações: Alopecia. Dermatite seborreica.

• Composição: Biotina 0,1%.

x.prof 037 ginkgo biloba
O extrato de folhas de ginkgo biloba favorece a microcirculação

melhorando um efeito antivaricoso e lipolítico.

• Indicações: Celulite com componente vascular. Lipodistrofia

associada a problemas de microcirculação. Alopecia androgenética.

• Composição: Ginkgo biloba 4%.

x.prof 038 / 039 venofresh
O polietilenglicol dedecil E é uma substância tensioativa não iónica que

promove a redução da permeabilidade de iões de sódio, contrariando a

retenção de líquidos e promovendo assim a circulação vascular.

• Indicações: Telangiectasias (aranhas vasculares). Couperose.

• Composição: Laureth-9 0,5% ou laureth-9 2%.



x.prof 040 centelha asiática

O extrato de centelha asiática tem uma ação estimulante da biossíntese

de colagénio e um efeito reepitelizante e vasoprotetor.

• Indicações: Peles danificadas ou irritadas. Prurido. Cicatrizes e

estrias. Acumulações adiposas (em associação com ativos lipolíticos).

• Composição: Extrato de centelha asiática 0,5%.

x.prof 108 ácido hialurónico
O ácido hialurónico proporcionar hidratação, volume e elasticidade. É um

ativador da função fibroblástica.

• Indicações: Envelhecimento cutâneo que apresente rugas e flacidez

Perda de volume. Desidratação.

• Composição: Ácido hialurónico 3,5%.

x.prof 109 bioflash NCTC-109
bioflash NCTC-109 (base de vitaminas, aminoácidos, sais minerais e coenzimas)

regenerações do tecido cutâneo que proporcionam à pele uma grande

variedade de micronutrientes essenciais.

• Indicações: Envelhecimento cutâneo. Pele desvitalizada.

• Composição: Vitaminas, aminoácidos, sais minerais e coenzimas.



x.prof 110 X-ADN

O gel de X-ADN é um antioxidante e hidratante que intervém na proteção 

das membranas celulares.

• Indicações: Pele desidratada, seca, baça ou com ptose incipiente. 

Envelhecimento facial. Celulite (em associação com ativos lipolíticos).

• Composição: Gel de ADN 3%.

x.prof 150 reductonidase
A hialuronidase hidroliza o ácido hialurónico promovendo a difusão dos

ativos.

• Indicações: Reestruturação do tecido conjuntivo ou reequilíbrio da

pele afetada pela hidrolipodistrofia. Irregularidades, assimetrias e/ou

inflamação persistente após a aplicação de ácido hialurónico.

• Composição: Hialuronidase.

x.prof 151 glutatião
O glutatião é despigmentante, antioxidante, desintoxicante e reforça o

nível imunológico.

• Indicações: Hiperpigmentações. Envelhecimento cutâneo. Falta de

hidratação.

• Composição: Glutatião.



coquetel de ação revitalizante

coquetel antirradicais livres

coquetel reestruturante

coquetel mesolift

x.prof aplicações

tratamentos faciais



x.prof 108 ácido hialurónico 

x.prof 109 bioflash 

x.prof 020 vitamina C * 
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x.prof 013/014 silício orgânico 
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x.prof 110 X-ADN 

x.prof 013/014 silício orgânico 

x.prof 021 DMAE 

+

+ +
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celulite compacta

celulite flácida

celulite edematosa

estrias

x.prof aplicações

tratamentos corporais
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