
 fitocare TERMÉKISMERTETŐ   2015 



TÖRTÉNETÜNK 

 

A fitocare márka története 1996-ban kezdődött. Petre László úr, a német ROSA GRAF kozmetikai márka európai 

hírű, magyar származású de Németországban élő kozmetikai vegyésze vetette fel az ötletet, hogy szívesen 

alkotna cégünknek egy olyan kozmetikai termékcsaládot, amely elérhető áron, jó minőségben és gazdaságos 

kiszerelésben kerülne a kozmetikus partnerekhez. Az ötletet hamarosan a megvalósítás követte és 

egy  magyarországi  gyártónál megkezdődött a gyógynövény- és gyümölcs kivonatokon alapuló márka élete. 

Kezdetben Fito név alatt mintegy 14 féle termék került megalkotásra: arclemosók, tonikok, maszkok, hidratáló 

zselék, valamint nappali és éjszakai masszírozó krémek. A könnyed, vidám arculat egy fiatal grafikus munkáját 

dicsérte.    

   

A termékek legfontosabb vevői a kezdő kozmetikusok voltak, akik még nem engedhetik meg maguknak a drága, 

import anyagokkal való munkát, de mégis igényes termékekkel szeretnének dolgozni. A kedvező árnak 

köszönhetően partnereink hamar megszerették az új termékcsaládot, amely rövid idő alatt ismertségre és 

népszerűségre tett szert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fitocare második korszaka 1998 őszén indult, amely korszerű csomagolást, még frissebb, még vidámabb 

arculatot hozott a márkának. 1999 tavaszára megszületett az az új FitoFruit márka, amelynek jellegzetességévé 

vált a narancssárga, UV zöld és kék színvilág, a termék-skálája pedig a Bio Kur legnépszerűbb készítményeinek 

átvételével jelentősen bővült. A termékek csomagolása is megváltozott és így azon kevés gyártók közé léptünk, 

akik egy könnyen kezelhető, higiénikus 250 ml-es tubusba töltik legtöbb terméküket. Az új sorozat még nagyobb 

százalékban tartalmaz gyógynövény- és gyümölcs kivonatot, de csak minimális mennyiségben parfümöt és 

tartósítószert.  

 



2008 tavaszától ismét megújuláson mentek át a termékek, az arculat még intenzívebb, dinamikusabb, színesebb és 

barátságosabb lett. 2010-ben pedig megalkottuk az új kezelési rendszert és image képeket, amelyekkel teljessé vált a 

fitocare termékek professzionális kínálata. Petre László úr több, mint öt évtizedes kozmetikai tapasztalata, szakmai 

kapcsolatai, receptúráiban a  magas színvonalú külföldi organikus hatóanyagok és parfümök, valamint a kimagaslóan 

steril hazai gyártási körülmények a biztosítékok arra, hogy Önök egy kiemelkedő minőség termékcsaláddal 

dolgozhassanak.  

 

Annak érdekében, hogy a  fitocare továbbra is az egyik legkedveltebb, elérhető árú hazai termékcsalád maradjon, a 

márka vegyészei, kozmetikusa és kreatív csapata szüntelenül azon dolgozik, hogy  megújuló versenyképes külsővel, 

a már megszokott magas színvonalú minőséggel, folyamatosan frissülő és bővülő választékkal szolgálhassák ki a 

kozmetikus partnereinket. A termékek megismertetése érdekében  rendszeresen szervezünk fitocare bemutatókat és 

oktatásokat (iskolákban is), ahol az érdeklődők a termék- és kezelés ismertetések mellett egyes gyártási folyamatot  is 

tanulmányozhatnak.  

 

 

 

 

 

 

 

 
FILOZÓFIÁNK 

 

Hatékonyság  

 

Hisszük, hogy a természet adta lehetőségek a szépségápolás során kimeríthetetlenek. Fejlesztőcsapatunk, 

ragaszkodva a természetes alapanyagokhoz, a tudomány legkorszerűbb módszerei felhasználásával alkotja meg a 

kimagaslóan hatékony kozmetikumainkat. 

  



Biztonság  

 

Számos összetevő, ami a bőrünkre kerül, előbb vagy utóbb bejuthat a szervezetbe. Ezért egyáltalán nem mindegy, 

hogy milyen hatóanyagokat, alapanyagokat vagy tartósítást használunk a termékeinkben. Fejlesztőmunkánk során 

igyekszünk a lehető legmagasabb mennyiségben felhasználni az ellenőrzött biogazdaságokból származó 

összetevőket és kerülni a közismerten nem túl bőr- és egészségbarát anyagokat mint pl. a parabenek, az SLS, a 

BHT vagy az ásványi olajok. A gyártási körülményeink pedig a legszigorúbb higiéniai követelményeknek is 

megfelelnek.  

 

Zöld szemlélet 

 

Munkánk során tiszteljük a természetet és kincseit, ezért igyekszünk minden felhasznált anyagot újrahasznosított 

forrásból beszerezni, ezáltal is csökkenteni ökológiai lábnyomunkat és széndioxid kibocsátásunkat. Felhasználóinkat 

is ösztönözzük pl. a szelektív hulladékgyűjtésre, az alternatív energiaforrások felhasználására és az 

újrahasznosításra.   

  

Helyi együttműködés 

 

Globális és ökológiai gondolkodásunk része a helyi érdekek szem előtt tartása. Minden tevékenységünket áthatja a 

szűkebb környezetünkkel való együttműködés, a helyi munkaerőpiac felhasználása, a helyi beszerzési források 

felkutatása, a helyi energiaforrások mind tökéletesebb kihasználása.  

 

Közösségi felelősségvállalás 

 

Kötelességünknek tartjuk azt, hogy amit kapunk vásárlóinktól, abból vissza is adjunk a közösségnek, amelyben 

mindannyian élünk és dolgozunk. Ezért számos önkéntes környezetvédelmi tevékenységben, életmód-

tanácsadásban, a környezettudatos életszemlélet kialakításának az oktatásában veszünk részt, ezzel is növelve 

hozzájárulásunkat közösségeink fejlődéséhez. 

 

 



A fitocare TERMÉKCSOPORTOK 

 

A TERMÉSZETES ARCTISZTÍTÁS TITKAI  

 

A TERMÉSZETES SZEMKÖRNYÉKÁPOLÁS 

TITKAI  

 

MESORGANIC - A TERMÉSZETES ÉS 

HATÉKONY TŰNÉLKÜLI MEZOTERÁPIÁS 

KEZELÉSEK TITKAI  

 

A TERMÉSZETES ÉS HATÉKONY 

IONTOFORÉZIS/UH/MM KEZELÉSEK 

TITKAI  

 

A TERMÉSZETES BŐRMEGÚJÍTÁS TITKAI 

AHA CUKORNÁD GLIKOLSAVAS 

HÁMLASZTÓ KÚRA 

 

A TERMÉSZETES BŐRFIATALÍTÁS TITKAI 30 

ÉV FELETT  

 

A TERMÉSZETES  BŐRFIATALÍTÁS TITKAI 

40 ÉV FELETT 

 

 

   

A TERMÉSZETESEN 

KIEGYENSÚLYOZOTT 

BŐRMŰKÖDÉS TITKAI  

 

A TERMÉSZETES  

BŐRNYUGTATÁS TITKAI  

 

A TERMÉSZETES TESTÁPOLÁS   

ÉS  ANTI-CELLULIT KEZELÉSEK 

TITKAI 

 

A TERMÉSZETES ÉS HATÉKONY 

ARCMASSZÁZS TITKAI  

 

   



MEGÚJULT ENZIMATIKUS BIOPEELING 

  Citrus-Ananász Biopeeling 

 

ÚJ PROFESSZIONÁLIS ARCMASZKOK 

• Bőrfeszesítő Maszk Botynox-al, 30g 

• Hidratáló Biocell Maszk, 1db 

• Alma őssejt- tokaji aszú anti-ageing shaker maszk, 25g + 3ml 

 

MESORGANIC 

A TERMÉSZETES ÉS HATÉKONY TŰNÉLKÜLI MEZOTERÁPIÁS KEZELÉSEK 

TITKAI 

• Kéz- és Eszközfertőtlenítő Gél 
• Mélyhidratáló MESORGANIC Szérum Koktél 

• Öregedésgátló Lift MESORGANIC Szérum Koktél 

• Bőrállapot Szabályozó MESORGANIC Szérum Koktél 

• Rozácea és Érzékenység Csökkentő MESORGANIC Szérum Koktél 

• Feszesítő MESORGANIC Szérum Koktél  

 

ÚJ TERMÉKEK 2015 MÁSODIK FÉLÉVTŐL:  

• MESORGANIC Steril Ampullák 

• MESORGANIC savas pH Arctej és Arctonik 

 

• Natúr Masszázskrém és 92% Natúr Masszázskrém (gyógyszertári  tisztaságú 

szilikonnal) 

• Bőrtípusnak megfelelő szérumok (hidratáló, anti-ageing, zsíros bőrre, érzékeny 

bőrre) 

 



CITRUS - ANANÁSZ BIOPEELING 

Enzimatikus peeling 

ENYHE GYÜMÖLCSSAVAKKAL ÉS ENZIMEKKEL 

Száraz és érzékeny bőrre  

250ml 

 

Alkalmazási terület: Sűrű, enyhe hámlasztó hatású krémpeeling.   

 

Várható eredmény: 

• Eltávolítja az elhalt hámréteget. 

• Előkészíti a bőrt a további hatóanyagok befogadására.  

• Puhítja a bőrfelszínt.  

 

Használata: Alapos bőrtisztítás után a szemkörnyéket lefedve vékony rétegben,  

egyenletesen vigye fel a maszkot spatula segítségével,  majd 6 – 8 perc hatóidő után bő 

vízzel öblítse le és utána tonizáljon. 

 

Legfontosabb hatóanyagok (legtöbbjük organikus termesztésből): kukorica olaj, shea 

vaj, jojoba olaj, citrom- szőlő- és ananász kivonat, proteáz.  

ÚJ,  ORGANIKUS 

ÖSSZETÉTEL! 



Az enzimatikus hatás 

 

- Növényi és biotechnológiai enzimek 

- Keratolitikus hatás: főként proteázok, bőrbarát pH6 

- Hámlasztó, hámsejt megújító hatás 

- Bőrfelszíni hidratáló hatás: megerősíti a hámsejtek 

vízmegtartó képességét 

- Enyhén halványítja a bőrszínt 

 



BŐRFESZESÍTŐ MASZK BOTYNOX-AL 

Gazdag, tápláló pakolás 

HIBISCUS MAG KIVONATTAL 

Érett, idősödő bőrre 

30g 

 

Alkalmazási terület: Bőrfeszesítő és anti-oxidáns bőrtápláló maszk érett, igényes 

bőrre.  

 

Várható eredmény:   

- Feszesíti a bőrfelszínt 

- Elsimítja az apróbb ráncokat 

- Élénkíti a vérkeringést, véd a szabad gyökök károsító hatásai ellen.  

 

Használata:  

Adjon 90 ml 20C-os vizet a 30g pormaszkhoz és egy percig gyors mozdulatokkal 

homogén állagúvá keverje össze. Gyors mozdulatokkal vigye fel (a maszk 6 perc alatt 

megköt)! 15 perc hatóidő elteltével egy darabban lehúzhatja, majd tonizáljon.  

 

Legfontosabb hatóanyagok (legtöbbjük organikus termesztésből):  

- alginát por: antioxidáns, bőrtápláló hatású 

- hibiscus mag kivonat (oligopeptid): botox hatású, csökkenti a felszíni ráncok 

mélységét 

 



Botynox 

- hidrolizált hibiscus mag fehérje + dextrin 

- a botoxhoz 

hasonló hatást ér el a mikroizmok  

szintjén 

 

- Csökkenti a sejtek közötti távolságot és 

a hézagok mélységét,  

 

- az izmok ellazulnak 

 

- rövid időn belül jelentõsen simítja      az 

arcvonásokat:              3 hét kezelés után 

26%-os ránc-   mélység 

csökkenés 

 

 



HIDRATÁLÓ BIOCELL MASZK 

Gazdag organikus arcmaszk 

NÖVÉNYI HIALURONSAVVAL ÉS KOLLAGÉNNEL 

Száraz, tápanyag hiányos bőrre 

1db 

 

Alkalmazási terület:  Kókusztej fermentálásából származó, értékes 

hatóanyagokkal átitatott biocellulóz mátrix maszk, amely száraz, érzékeny és 

tápanyag hiányos bőrre azonnali hatású kezelésként alkalmazható.  

 

Várható eredmény:  

- Mélységében hidratálja a bőr felső hámrétegét. 

- Értékes hatóanyagokkal pótolja a tápanyagokat a bőrből. 

- Megnyugtatja a bőrirritációt 

 

Használata: Nyissa fel a tasakot, és a maszk mindkét oldaláról távolítsa el a 

védőréteget. A megtisztított arcbőrre felülről lefelé simítsa rá a maszkot. 15 – 20 

perc elteltével vegye le, majd tonizáljon.   

 

Legfontosabb hatóanyagok (legtöbbjük organikus termesztésből):  

- fermentált kókusztej mátrix: fokozza a hatóanyagok felszívódását  

- Fucogel: nagyhatású hidratáló anyag 

- aloe vera:  hidratál és nyugtat 

- növényi hialuronsav: pótolja a vízveszteséget 

- növényi kollagén: fokozza a bőr rugalmasságát 

- növényi glicerin: megakadályozza a bőr vízvesztését 



Biocellulóz Mátrix 

 

-Szupervékony, három dimenziós nano-

szerkezet  

- Steril körülmények között, kókusztej 

fermentációjával, baktériumok 

segítségével  előállított anyag 

- Önmagában is kiváló hidratáló hatású, 

de szerkezetében jelentős koncentrációjú 

hatóanyagmennyiséget képes megkötni 

 

 



ALMA ŐSSEJT – TOKAJI ASZÚ  ANTI – AGEING  

SHAKER MASZK 

Gazdag organikus arcmaszk 

HIDRATÁLÓ FUCOGÉLLEL ÉS A VITAMINNAL 

Érett, száraz, igényes bőrre 

25g + 3ml   

 

Alkalmazási terület:  Liposzómás technológiával előállított alma őssejteket és 

hidratáló hatású fukogélt tartalmazó bőrfiatalító maszk, amely azonnali kedvező 

hatással van az érett bőr tónusára. A tokaji aszú enyhe hámlasztó hatásával 

további bőrfiatalító tulajdonságokat ad a maszknak.  

 

Várható eredmény:  

- Védelmet nyújt a bőr saját őssejtjeinek  

- Értékes hatóanyagokkal pótolja a tápanyagokat a bőrben.  

- Mélységében hidratálja a bőrfelszínt.  

 

Használata: 60ml 20C körüli vizet öntsön a rázó pohárba, majd öntse hozzá a 

3ml aszút és végül a 15g pormaszkot. Alaposan rázza fel és a megtisztított 

arcbőrre azonnal vigye fel a masszát. 10-15 perc elteltével egészben húzza le, 

majd tonizáljon.   

 

Legfontosabb hatóanyagok (legtöbbjük organikus termesztésből): 

- fermentált alma őssejt  

- fukogél: biotecnológával előállított mélyhidratáló poliszacharid 

- A vitamin: enyhe hámlasztó hatású 

- tokaji aszú: vitaminban és ásványi anyagban gazdag 



Fermentált alma őssejtek 

 

- Kívülről támogatják a sejtek működését 

 

-  Lassulnak a sejtek és a bőr öregedési 

folyamatai  

  

-Védelmet biztosít a bőr sejtjeinek, 

meghosszabbítja azok élettartamát  

 

- Látványosan csökkentik a ráncok 

mélységét  

 

 





 

MESORGANIC 

A TERMÉSZETES ÉS HATÉKONY TŰNÉLKÜLI MEZOTERÁPIÁS 

KEZELÉSEK TITKAI 

 

 ELEKTROPORÉZIS: A bőr legmélyebb rétegeibe, a sejtközi rétegbe sőt 

  a sejtekbe is lehetséges a hatóanyagok bejuttatása. 

2003-ban Nobel díjjal kitüntetett hatóanyag beviteli eljárás. 

 

Csak nagy tisztaságú, STERIL készítmények bevitele megengedett, a 

hagyományos kozmetikumok elektroporációs felhasználása nem lehetséges! 



 

Speciális, nagy energiájú 

elektromágneses impulzusokkal a 

sejtmembránon protein és aqauporin 

csatornák nyithatók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EREDMÉNY:  

 

- 6x több hatóanyag a szarurétegben 

- 12x jobb felszívódás a hámrétegben 

- 40x több hatóanyag a bőr alatti 

kötőszövetben  



MESORGANIC  

KÉZ- ÉS ESZKÖZ FERTŐTLENÍTŐ GÉL    

CITROM KIVONATTAL  

100ml 

 
Alkalmazási terület: Friss illatú, lemosást nem igénylő zselé mezoterápiás kezelések előtt 

a kézbőr és az eszközök fertőtlenítésére.   

 

Várható eredmény:  

- Elpusztítja a leggyakoribb kórokozók 99,9%-át 

- Baktericid, virucid és fungicid. 

- A hozzáadott összetevőknek köszönhetően gyengéden ápolja a bőrt. 

 

Használata: Vékony rétegben egyenletesen vigye fel a zselét a kézfejre vagy az eszközre. 

Min. hatóidő: 30 mp, a teljes hatáshoz legalább 2 perc szükséges.  Ne mossa le! 

 

Figyelmeztetések: Ne használja sérült bőrön! Szájba, szembe ne kerüljön! Ha szembe 

került, vízzel alaposan öblítse ki! Ha lenyelte, kérjen azonnal orvosi segítséget! Gyermekek 

kezébe nem kerülhet! Gyúlékony!Alkalmazási terület:  



MESORGANIC  

HYDRADEEP    

MÉLYHIDRATÁLÓ SZÉRUM KOKTÉL 

DERMAFLUX KOMPLEX – EL ÉS NÖVÉNYI KIVONATOKKAL 

Száraz, vízhiányos, érett bőrre  

3ml 

 

Alkalmazási terület:  

Könnyű szérum zselé a száraz arcbőr regenerálására és hidratálására tűnélküli 

mezoterápiás kezeléshez.  

Várható eredmény:   

- Nélkülözhetetlen hatóanyagokkal táplálja a száraz bőrt.  

- Sejtszinten szabályozza a bőr vízháztartását.  

- Gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban, erős anti-oxidáns hatású.   

Legfontosabb hatóanyagok (legtöbbjük organikus termesztésből):  

Füge kivonat: hidratáló hatású 

Lenmag kivonat: bőrtápláló omega 3 olajokban gazdag. 

Gyapot mag kivonat: bőrpuhító, hidratáló hatású. 

B és C-vitamin: bőrtápláló és antioxidáns 

Taurin: energizáló. 

Őszirózsa kivonat: vízmegtartó hatású. 

 

Használata : Vigyen fel egy kisebb mennyiségű zselét a letisztított és tonizált 

arcbőrre, majd lassú, körkörös masszírozó mozdulatokkal vigye be a tűnélküli 

mezoterápiás elektródával 4-5 percig. A maradék zselét mossa le alaposan bő 

vízzel, majd tonizálja a bőrt.  



Taurin 

 

 

-Vízben jól oldódó, kéntartalmú amino(szulfon) 

sav 

 

- Kezdetben ökörepéből állították elő, innen 

származik a neve is 

 

- Egyes szövetek normális működéséhez (pl. 

szívizom)  nélkülözhetetlen 

 

- Szerepet játszik a sejtek glükóz felvételében 

 

- Stabilizálja a neurotranszmitterek szintjét 

 

-  Antioxidáns hatású 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Taurine-3D-vdW.png
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Taurine.svg


MESORGANIC  

ANTI – AGEING LIFT    

ÖREGEDÉSGÁTLÓ SZÉRUM KOKTÉL 

ZIRHAFIRM KOMPLEX– EL ÉS TERMÉSZETES HEXAPEPTID–EL 

Érett, igényes és idősödő bőrre  

3ml 

 

Alkalmazási terület: Könnyű szérum zselé az érett, igényes arcbőr 

regenerálására tűnélküli mezoterápiás kezeléshez.  

Várható eredmény:   

- Feszesíti az arcbőrt.  

- Serkenti a kollagén- és elasztin termelést.   

- Sejtszinten csökkenti a bőr öregedésért felelős enzimek működését.    

Legfontosabb hatóanyagok (legtöbbjük organikus termesztésből):  

Kínai datolya kivonat: csökkenti a bőr öregedésért felelős enzimek működését 

Növényi szteroidok: bőrfiatalító, regeneráló, gyulladáscsökkentő.  

Növényi hexapeptid: csökkenti a sejtek közötti tapadást, ezáltal a ráncok 

mélységét. 

Taurin: energizáló. 

Urea: mélyhidratáló. 

 

Használata : Vigyen fel egy kisebb mennyiségű zselét a letisztított és tonizált 

arcbőrre, majd lassú, körkörös masszírozó mozdulatokkal vigye be a tűnélküli 

mezoterápiás elektródával 4-5 percig. A maradék zselét mossa le alaposan bő 

vízzel, majd tonizálja a bőrt.  



Növényi szteroidok 

 

- Összetett vegyületek, természetes 

hormonok, vízben rosszul oldódnak 

 

- Kisebb részük szteroid jellegű, nagyobb 

részük növényi fenol 

 

- Előállításuk biotechnológia úton valósítható 

meg, nyugvósejtes fermentációval 

 

- Szójában, ginsengben, csalánlevélben 

magas a szintjük 

 

- Hatásuk sokrétű: antioxidáns, 

immunrendszert módosító, antikarcinogén 

(rákmegelőző) gyulladáscsökkentő, csökkentik  

a bőr sérülékenységét,  összességében 

egészségvédő hatásúak.  

 

 

 

 



MESORGANIC  

ACNIBALANCE 

BŐRÁLLAPOT SZABÁLYOZÓ SZÉRUM KOKTÉL 

BARNA ALGA ÉS KAMILLA KIVONATTAL  

Zsíros és vegyes bőrre 

3ml 

 

Alkalmazási terület: Könnyű szérum zselé zsíros, aknés és vegyes bőrre 

tűnélküli mezoterápiás kezeléshez.  

Várható eredmény:   

- Antibakteriális hatású, gátolja az anaerob baktériumok szaporodását.  

- Nyugtatja a pattanásos, gyulladt bőrt.    

- Gyorsítja a sebgyógyulást.    

Legfontosabb hatóanyagok (legtöbbjük organikus termesztésből):  

Barna alga kivonat: bőrvédő alginát tartalmú.  

Kamilla virág kivonat: bőrnyugtató, gyulladáscsökkentő.  

Ánizs sav: anaerob antibakteriális hatású. 

Alkohol: fertőtlenítő. 

 

Használata : Vigyen fel egy kisebb mennyiségű zselét a letisztított és tonizált 

arcbőrre, majd lassú, körkörös masszírozó mozdulatokkal vigye be a tűnélküli 

mezoterápiás elektródával 4-5 percig. A maradék zselét mossa le alaposan bő 

vízzel, majd tonizálja a bőrt.  



Ánizs / ánizs sav 
 

 

- Földközi tenger melléki fűszernövény 

 

- Étvágyjavító, emésztést serkentő hatású  

 

- Biotechnológiai úton állítják elő a sav három 

formáját. (methoxybenzoic sav) 

 

- Jelentős antibakteriális hatással rendelkezik,  

gátolja az anaerob baktériumok szaporodását  

 

- Számos más kémiai anyag előterméke 
 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Koehler1887-PimpinellaAnisum.jpg


MESORGANIC  

CAPILLARY 

ROZÁCEA ÉS ÉRZÉKENYSÉG CSÖKKENTŐ SZÉRUM KOKTÉL 

GINKGO ÉS SZÚRÓS CSODABOGYÓ KIVONATTAL 

Rozáceás és érzékeny bőrre 

3ml 

 

Alkalmazási terület: Könnyű szérum zselé értágulatos, rozáceás, érzékeny bőrre tűnélküli 

mezoterápiás kezeléshez.  

Várható eredmény:   

- Csökkenti az érfalak tágulatát.  

- Javítja a hajszálerek keringését.      

- Gyulladáscsökkentő hatású.     

Legfontosabb hatóanyagok (legtöbbjük organikus termesztésből):  

Kékszőlő levél kivonat: érfal erősítő. 

Ginkgo levél kivonat: érfal erősítő. 

Maté kivonat: tannin tartalmú, érfal összehúzó hatású.  

Aranyvessző kivonat: flavonoid tartalmú, gyulladáscsökkentő.   

Citromhéj kivonat: limonoid tartalmú, érfal összehúzó hatású.  

Szúrós csodabogyó gyökér kivonat: flavonoidokban gazdag, érfal összehúzó hatású.  

Parti kamilla kivonat: gyulladáscsökkentő.  

 

Használata : Vigyen fel egy kisebb mennyiségű zselét a letisztított és tonizált arcbőrre, majd 

lassú, körkörös masszírozó mozdulatokkal vigye be a tűnélküli mezoterápiás elektródával 4-5 

percig. A maradék zselét mossa le alaposan bő vízzel, majd tonizálja a bőrt.  



Szúrós csodabogyó 

Ruscus aculeatus  

 

- A spárgafélék családjába tartozik 

 

- Örökzöld, védett növény, a Dunántúl 

déli részén nagyszámban fordul elő 

 

- Gyógyászatban vízhajtó hatása ismert 

 

- Kozmetikában: gyökerének kivonata 

flavonoidokban (rutin, heszperidin) 

gazdag, ezért jelentős érfal összehúzó 

hatással rendelkezik 



MESORGANIC  

SMOOTH AND FIT 

FESZESÍTŐ SZÉRUM KOKTÉL 

BOTINOX-AL ÉS KOLLAGÉNER KOMPLEX-EL 

Cellulitra, terhességi csíkokra és az arcbőr hegeire  

3ml 

 

Alkalmazási terület: Könnyű szérum zselé cellulitra, terhességi csíkokra és az 

arcbőr hegeire tűnélküli mezoterápiás kezeléshez.  

Várható eredmény:   

- Serkenti a kollagén szintézist, növeli a bőr rugalmasságát.  

- Gátolja az elasztin lebontó enzim működését.   

- Botox hatással feszesíti a bőrt, hialuron savval hidratál.    

Legfontosabb hatóanyagok (legtöbbjük organikus termesztésből):   

Csillagfürt mag kivonat: bőrfrissítő, ragyogást fokozó, sebgyógyító hatású.  

Hibiszkusz virág kivonat: botox hatású, ránctalanító. 

Centella asiatica kivonat: serkenti a kollagén termelést, regeneráló hatású. 

Hialuron sav: mélyhidratáló.  

 

Használata : Vigyen fel egy kisebb mennyiségű zselét a letisztított és tonizált 

bőrre, majd lassú, körkörös masszírozó mozdulatokkal vigye be a tűnélküli 

mezoterápiás elektródával 4-5 percig. A maradék zselét mossa le alaposan        

bő vízzel, majd tonizálja a bőrt.  



Centella asiatica kivonat 

Tigrisfű, ázsiai gázló  

 

- Indiában őshonos, az Ayurvédikus 

orvoslás egyik legfontosabb növénye 

 

- Lapos, mocsaras, nedves közegben 

érzi jól magát 

 

- Édes ízű, ehető növény, salátákban, 

köretként is használják 

 

- Gyógyászatban időskori 

roborálószerként használják 

 

- Kozmetikában: ekcéma, hegesedés 

ellen használják, serkenti a kollagén 

termelést  



MESORGANIC AMPULLÁK 

33 féle, 2, 3 és 5ml 

 

Pl.: 

DNS 2,5%, 5ml - Prof DNA 

Minden bőrtípusra, hatékony sejtmegújulást 

elősegítő és antioxidáns.  

Fő hatóanyag: dezoxyribonuclein sav. 

 

Organikus Szilicium 0,5%, 5ml  

Minden bőrtípusra, az organikus szilikon a 

kollagén és elasztin szintézist serkenti.  

Fő hatóanyag: metilszilanol mannurát 

(szilicium és mannurát sav vegyülete). 

 

Argirelin (hexapeptid) 3% és Leufazil 

(pentapeptid), 2%, 2ml 

Érett, igényes bőrre, erős ránctalanító "botox-

hoz hasonló" hatással.  

Fő hatóanyagok: argirelin (hexapeptid), 

leuphasil (pentapeptid). 

 

 

 



A peptidekről 

 

- meghatározott sorrendben 

összekapcsolódó α-aminosavakból 

felépülő rövid (max. 50 aminosavból álló) 

polimerek  

 

-A fehérjék hosszú polipeptid molekulák  

 

- Kozmetikában:  

- a neuropeptidek gátolják az acetilkolin 

felszabadulását 

-  a jelző pepdidek stimulálják a kollagén- 

és az elasztin termelést 

- a szállító peptidek nyomelemeket 

szállítanak a sejtbe 

- az enzim.inhibitor peptidek csökkentik     

a lebontását a bőrfelépítő anyagoknak 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Aminosav
https://hu.wikipedia.org/wiki/Polimer
https://hu.wikipedia.org/wiki/Feh%C3%A9rj%C3%A9k


BIZONYÍTHATÓAN JÓ EREDMÉNYEK MÁR  

EGY KEZELÉS UTÁN 



ÚJ TERMÉKEK 2015 MÁSODIK FÉLÉV / 2016 

ELEJÉTŐL:  

 

MESORGANIC ampullák 

 

MESORGANIC savas pH4 Erdei Gyümölcs Arctej         

és Arctonik, 200ml 

 

Natúr Masszázskrém és 92% Natúr Masszázskrém 

(gyógyszertári tisztaságú szilikonnal) 250 és 500ml 

 

Bőrtípusnak megfelelő szérumok (hidratáló, anti-

ageing, zsíros bőrre, érzékeny bőrre), 3 és 30ml 

 

Meso Pen és Mesorganic Tűnélküli Kezelőgép Vörös 

Lézerrel 



MESORGANIC MESOPEN 

TŰS MESOTERÁPIÁS KÉSZÜLÉK  

Tervezett ár: Br. 29.000,-Ft  

6db Mesorganic ajándékampulla 

- 0,25 – 2mm változtatható 

tűmélység 

 

- 1, 12, 36 tűs steril, orvosi 

fém, cserélhető tűfejek 

 

- 6000 – 10.000 tűszúrás 

per perc 

 

- Adapteres elektromos 

csatlakozás  

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOD-uv70gMkCFUfYLAodIUIBkQ&url=http%3A%2F%2Fwww.renewcell.in%2Fmesopen.html&psig=AFQjCNH34SYOFoYqQQAb9IYe9AeeeoMweQ&ust=1447075084148354
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJvi-cf0gMkCFYuLLAodz-0Mnw&url=http%3A%2F%2Fwww.dhgate.com%2Fstore%2Fproduct%2Felectric-derma-pen-home-skin-care-device%2F206827432.html&psig=AFQjCNGS-h8gaZu3R9rxcsAlnL-SMz239Q&ust=1447074917337882


MESORGANIC  

TŰ NÉLKÜLI KEZELŐGÉP  

VÖRÖS LÉZERREL 

 

 

 

 

 

Tervezett ár: Br. 390.000,-Ft 

- A legmodernebb 

mezoterápiás készülékek 

továbbfejlesztett változata. 

Gyakorlati tapasztalatok 

alapján tervezett, kibővített 

működési algoritmust használ 

 

- Kétféle, kombinálható 

mezoterápiás fokozat 

 

- Hatékonyabb, körkörös 

elrendezésű mezo elektróda 

 

- Impulzus lézerkezelés 





• Lakossági termékek 

• Hajápolás, testápolás, tini termékek 

• Kezelés csomagok: új szérum 3ml, maszk 10ml, IONTO/UH gél 10ml, 

nappali krém 3ml 

Terméknév
Mennyiség 

(ml)
Termék szám

 Bruttó ár 

(27% ÁFA) 

 Jav. 

Eladási ár 

(ÁFÁ-val) 

(*1,4) 

 Nettó 

Eladási 

Árrés 

Fito'PURE Kezelés kit 10*4db

5 - 9*4db

1- 4 * 4db

Uborkás Krémzselé - Cucumber Hydrogel 50 1 690      2390 551         

Mandarin Krém - Tangerine Cream 200 FF2007SZ 3 190      4490 1 024      

50 1 690      2390 551         

Grapefruit Nappali Krém - Grapefruit Day Cream 50 1 690      2390 551         

3 csak kitben

Papaya Krémzselé HF - Papaya Cream Gel 200 FF2001SZ 3 190      4490 1 024      

Csipkebogyó Zselé - Rose Hip Gel 200 FF2007SZ 3 190      4490 1 024      

75 1 690      2390 551         

10 csak kitben

Teafa Maszk - Tea Tree Mask 200 FF2002SZ 3 290      4690 1 102      

30 1 290      1890 472         

Teafa Olaj - Tea Tree Oil 10 FF2020SZ 1 390      1390





 

 

A természet szépségtitkai 

Organic secrets 

KEZELÉSEK 

2015 



 

 

MESORGANIC 

Tűnélküli mezoterápiás kezelés 

 

 

Bőrtípusoknak megfelelő problémamegoldó kezelés az egyik 

legkorszerűbb és leghatékonyabb hatóanyag beviteli 

eljárással.  

 

A KEZELÉS MENETE 

Letisztítás, Tonizálás, Peeling, Tonizálás, Elektroporézis 

(Mezoterápia), Szemkörnyék Ápolás ( igényes bőrre 25 év 

felett),  Masszírozás, Tonizálás, Tápláló Maszk, Tonizálás, 

Befejező Ápolás  

 

KEZELÉSI IDŐ: 60 perc 

 
Javasolt ár: + 2000 Ft/alkalom 



Fito'YOUNG E.X.T      60 perc, 3.800 Ft 

Fito'PURE      90 perc, 5.800 Ft 

Fito'HYDRO     70 perc, 5.800 Ft 

Biocell maszkkal:                   6.800 Ft 

Fito'SENSE             70 perc, 5.800 Ft 



Fito'TENSE 30+            90 perc, 6.800 Ft 

Fito'LIFT 40+                90  perc, 6.800 Ft 

Fito'PEEL AHA            30 perc, 4.800 Ft 

Fito'CELL BODY            60 perc, 4.800 Ft 



Fito'PEEL AHA 

Cukornád glikolsavas hámlasztó kezelés érett, igényes és zsíros 

bőrre.  
A glikolsav egy olyan alfa-hidroxi sav (azaz AHA), amelyet gyümölcssavnak is neveznek, 

mert különböző gyümölcsökben, elsősorban a cukornád levében fordul elő. Kis molekula 

mérete miatt az egyik leghatékonyabb hámlasztó anyag, amely eredményesen 

alkalmazható mind az érett, idősödő mind pedig     a zsíros bőr kezelésére. A Fito’PEEL 

AHA kezelés során egy valódi új bőrréteg képződhet, amely ragyogó és megfiatalodott 

benyomást kelthet, illetve a zsíros bőr állapota is jelentősen javulhat.               A kezelés-

sorozatot részletes konzultáció és otthoni bőrelőkészítés előzi meg.   

 

A KEZELÉS MENETE 

Letisztítás, Tonizálás, AHA Peeling az 1.- 8. hétig, Nyugtató Gélpakolás, Tonizálás, 

Befejező Ápolás  

  

KEZELÉSI IDŐ:  30 perc 

A KEZELÉS ÁRA:  4.800 Ft 

 

                

  

  

  

 

  

 



   Fito'PEEL AHA     

30 perc, 4.800 Ft 

                                         
A kezelés mögött rejlő titkok: 

 

• Cukornádból előállított glikolsav (AHA): fokozza az élettani 

hámlást, bőrnedvesítő hatású. 

 

• Szalicilsav (BHA): fokozza az élettani hámlást, összehúzó hatású.  

  

• Klórhexidin: a baktériumok fejlődését gátolja, csökkenti a 

faggyútemelést. 

 

• Tölgyfagyökér, csipkebogyó, édesgyökér, panthenol, allantoin: 

bőrnyugtató, antiallergén hatásúak. 

 

• Urea: hidratál. 

 

 



 FITOCARE MESORGANIC 2015 

KÉRDÉSEK ÉS 

VÁLASZOK 



 FITOCARE MESORGANIC 2015 

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 

 

ST Beauty Kft.  

1147. Budapest Ilosvay Selymes u. 5.  

 

Az üzlet nyitvatartása: H - P:  9-17-ig  

 

www.fitofruit.co 

(www.st-beauty.co) 

 


