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MESO NEEDLING



Meso Plasma Vital
Meso Whitening Serum

Meso Vita Vital 
Soft Cross

Dubbel Cross
Mesoderm

Anti Acne Serum
Nano Serum

Scar Removal Cream



€4,95,- €2,98,- €2,98,- €2,98,-



Meso Plasma
Vital Serum
10 ml €32,50,- excl. btw

36 of 42 micro needling cartridge 

Indicatie: Littekens, striae, rijpe-slappere huid, 
rokershuid, verstopte huid, decolleté

Geeft helderheid, elasticiteit en compactheid 
aan de huid. Het bevat aminozuren, organische 
verbindingen die samen eiwitten vormen en 
helpt bij het herstellen van het weefsel; Vitamine 
C een natuurlijke antioxidant die helpt tegen 
vrije radicalen door het verbeteren en activeren 
van collageen synthese; Regenerator en 
huidhersteller.

Dit serum is een biostimulant voor de 
preventieve en herstellende processen van 
huidveroudering en zonneschade (photoaging).





Meso Whitening 
Serum
5 ml €32,50,- excl. btw

Meso Nano Cartridge 

Indicatie: Chloasma (Melasma) vlekken, donkere 
kringen onder de ogen

Dit serum is aangevuld met veel ingrediënten zoals 
glycolic acid, kojic acid, antioxidanten en mineralen. 

Daarnaast zit er ook veel arbutin en glutathion 
antioxidanten en mineralen in. Deze ingrediënten 
samen zijn verrassend effectief: donkere vlekken kun 
je veel lichter maken, zelfs donkere kringen of vlekken 
op de handen. 





Meso Vita Vital
10 ml €32,50,- excl. btw

36 of 42 micro needling cartridge 

Indicatie: vlekken, verstevigen van de huid, rijpe / 
droge huid, grove poriën.

Hyaluronzuur, DMAE, Glutathion, Oligo elementen en 
vitaminen.

Vermindert diepe rimpels en fijne lijntjes. Maakt 
zachte weefsel van het gezicht steviger. Helpt om de 
natuurlijke glans van de huid te herstellen, waardoor 
de huid gaat stralen en de teint egaler wordt.

Verbetert  de huid na zonneschade, verfijnd de 
poriën, verstevigd de huid bij de decolleté—Heel 
actief voor decolleté!





Ecuri Fractional
Hyaluron Serums

Deze hyaluron serums bevatten gecrosslinkedhyalurinzuur, en zullen 
rimpels opvullen en minder diep maken.Het eigen herstelmechanisme van 
de huid kan sterk worden gestimuleerd als er ook gebruik wordt gemaakt 

van een ondersteunend serum. Afhankelijk van het huidtype kan men 
kiezen uit de volgende serums:





Soft Cross
Hyaluronzuur 1,0% (3), 5 ml €32,50,- excl. btw

Hyaluronzuur is een sterke vochtbinder in de huid 
en wordt als filler toegepast in veel injectables. 
Hyaluronzuur is een tijdelijke filler en is volledig 
afbreekbaar. In de medische wereld wordt 
Hyaluronzuur gezien als één van de weinige veilige 
fillers.

Hyaluronzuur 1,0% Serum is het effectiefst bij een 
dunne verslapte huid die wat extra vulling kan 
gebruiken. 

Geschikt voor wangen, kin, handen, decolleté

Samenstelling: 1,0% hyaluronzuur, zeer licht gecrosst  + 
vitamine cocktail Coenzyme A, Retinol (vit A) Thiamine 
nitrate (vit B1), Riboflavin (vit B2), Niacinamide (vit B3), 
Calcium Pantothenate (vit B5), Cytokines, div Amino 
Acids, Adinosine, Cytosine.

Steriel verpakt in 5ml ampul 
(injectie kwaliteit, ook geschikt voor Meso-Lift)

Geschikt  voor:  
Fractional Needling   I   Klassieke mesotherapie                                                                               
Ecuri Meso-Gun   





Double Soft Cross
Hyaluronzuur 2% (8), 5 ml €68,- excl. btw

Gelijk Soft Cross alleen dubbele concentratie 
Hyaluronzuur en iets sterker gecrosst.

 Geschikt voor wangen, mondhoeken, decolleté

Steriel verpakt in 5ml ampul (injectie kwaliteit, 
ook geschikt voor Meso-Lift).

Geschikt  voor:  
Fractional Needling   I   Klassieke mesotherapie                                                                               
Ecuri Meso-Gun  





Mesoderm 10
5 ml €68,- excl. btw

De mesoderm heeft een super hydraterende werking 
en vervaagt onmiddellijk fijne droogte lijntjes.
De mesoderm is echt een topproduct, met een 
zachtvullende werking.

Effectief voor wangen - mondhoeken - decolleté
Steriel verpakt in 5ml ampul (injectie kwaliteit, ook 
geschikt voor Meso-Lift).

Geschikt  voor:  
Fractional Needling   I   Klassieke mesotherapie                                                                              
Ecuri Meso-Gun  

Mesoderm (10) is een licht gecrosslinkedhyaluronzuur 
voor het gladmaken van fijne lijntjes in wangen en 
rond de mond. Mesoderm (10) heeft 10 Crosslinked per 
moleculaire eenheid en vult hierdoor iets meer dan 
Dubbel Cross (8).

Mesoderm (10) moet goed worden gecontroleerd 
op egale verdeling in de huid en de huid moet goed 
worden dicht gedrukt na elke inbreng. Mesoderm (10) 
moet na de behandeling glad aanvoelen. Zo niet, dan 
zacht glad masseren. Mesoderm (10) mag niet worden 
gebruikt op voorhoofd en fronslijn tussen de brows. 





Anti Acné Serum
10 ml €29,50- excl. btw

12 micro needling cartridge 

Activeert de huid tot aanmaak van 
collageenweefsel. Licht peelende werking en 
maakt hierdoor de dode hoornlaag dunner. Het 
helpt ook eventuele verklevingen in de huid op te 
lossen.

Anti Acné Serum is alleen geschikt voor een vette 
huid,  lichte acné huid of een huid die littekens 
heeft overgehouden aan voegere Acné. Het 
stimuleert zeer sterk de doorbloeding. Na de 
behandeling kan de cliënt met een rood gezicht 
naar huis gaan.  Dit is geen allergie maar een 
teken dat het serum goed werkt.  Deze roodheid 
kan maximaal  1 dag aanhouden Dit serum is zeer 
geschikt voor ex-acne huiden of voorheen vette 
huiden met grove poriën.

Samenstelling:  Hyaluronzuur, Clycol zuur 3%, 
Vitamine A-zuur (Retynol)

Geschikt alleen voor:
Meso & Micro Needling





Nano Serum
2 ml €9,65,- excl. btw

Re-charge Nano serum is speciaal bedoeld voor de behandeling van 
wit litteken weefsel. 

Het helpt bij het opnieuw aanmaken van het capillaire bloedvat 
systeem. Het is effectief bij het opnieuw activeren van de eigen 
pigmentcellen en het maakt het littekenweefsel zachter.

Bevat Hyaluronzuur, Perfluorcarbon en Hystamine

Wordt aangebracht met 36 micro needling cartridge.





Scar Removal Cream
10 ml €25,- excl. btw

Speciaal voor dikke harde verkleefde littekens is er Skin Softening 
Crème. 

Harde verkleefde littekens lossen hier mee geleidelijk op. Dit product 
mag alleen in harde verkleefde littekens worden ingebracht.

Wordt aangebracht met 3-punts power.

Kan ook door cliënt thuis 
worden gebruikt. 1x daags
aanbrengen op litteken.





T +31 (0) 10 307 59 90 Email: info@alexandrefabelle.com
Whatsapp +31(0) 61 227 90 86  

www.alexandrefabelle.nl


