
Mezoroller TianDe:  
krása si víc  

nevyžaduje obětí! 

«Zřídka, trochu a na potřebné místo!»  

(Dr. Michel Pistor,  

zakladatel metody mezoterapie.) 

Domácí alternativa mezoterapie: 
Cena mezorolleru < cena 1 sezení 

mezoterapie. 
Kúra mezoterapie = 6-8 sezení. 

www.tiandefm.cz 



Mezoroller:  
terapie vpichování 
kolagenu 
 

„Bílkovina mládí“: 40% lidského 
kolagenu se nachází v kůži, proto 
kůže jako první reaguje na jeho 
nedostatek vytvářením vrásek.  
Mezoroller stimuluje produkci 
kolagenu. 

www.tiandefm.cz 



Navraťte své kůži mladost  
jemnými pohyby rukou 

Mikrojehly jsou z chirurgické ocele, která se používá k výrobě 
chirurgických nástrojů.  
Tloušťka mikrojehly se rovná tloušťce lidského vlasu,  
délka je 0,2 mm.  
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Doručení kosmetických 
přípravků na přesnou 
adresu 

Mezoroller zvyšuje účinnost  krémů  
a sér až na 90%. 

www.tiandefm.cz 



Mezoroller pomůže: 

1. Zbavit se příznaků stárnutí: zmenšit hloubku vrásek, zpomalit 
vytváření nových vrásek; 

2. Zformovat zřetelné obrysy tváře, zvýšit pevnost a elasticitu kůže;         

3. Zbavit se jizev (jizvičky od akné, popáleniny), strií a celulitidy; 

4. Zlepšit celkový stav pleti: zvlhčit, stáhnout póry, snížit produkci 
kožního mazu; 

5. Odstranit pigmentaci; 

6. Stimulovat růst vlasů na hlavě. 

www.tiandefm.cz 



Použití mezorolleru: 

1. krok: očista pokožky. 

2. krok: nanesení aktivních složek.  

3. krok: použití mezorolleru. 

4. krok: opětovné nanesení kosmetického přípravku. 

5. krok: dezinfekce mezorolleru. 

Délka procedury – 5-10 minut. 
Počet procedur týdně: 3-4. 

1.  2.  3.  4.  5.  
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Přednosti  
použití 
mezorolleru: 

1. Mnoho způsobů použití. 

2. Zachování celistvosti epidermis. 

3. Mnohonásobně posílený účinek 
použití kosmetických přípravků. 

4. Nebolestivost procedury. 

5. Absence vedlejších účinků. 

6. Podstatná úspora financí. 

www.tiandefm.cz 



Mezoroller +  
Cíl Doporučované přípravky 

Vypnutí tváře 

Korekce obrysů obličeje 

Zpevnění kůže obličeje 

 

 

 

NANO CORRECTOR Liftingový efekt. 

Vyživující regenerační  noční krém ze série 
Marine Collagen. 

Intenzivní liftingový krém ze série Collagen 
Active. 

Zpevňující  a liftingová emulze na obličej a krk ze 
série Collagen Active. 

Odstranění a prevence vrásek 

Regenerace a omlazení kůže 

Stimulace produkce kolagenu 

 

 

NANO CORRECTOR Botox efekt 

Vyživující regenerační  noční krém ze série 
Marine Collagen. 

Omlazující energetická emulze ze série Zhenfei 
perfect. 

Intenzivní pečující krém na vrásky ze série 
Zhenfei perfect. 

Odstranění pigmentace 

Normalizace produkce melaninu 

Obnova bariérové funkce kůže 

Zesvětlující krém na obličej ze série Solution. 

Odstranění strií na těle 

Zvýšení pevnosti a elasticity kůže 

Boj s celulitidou 

 

 

Krém na celulitidu s extraktem  tachua ze série 

Model Up. 

Komplex na celulitidu ze série Model Up. 

Modelující krém na zpevnění poprsí ze série 
Model Up. 

Zpevňující anticelulitidní gel ze série Collagen 
Active. www.tiandefm.cz 



Vráska „mračivka“ 

            Čelní vrásky 

Mezoroller + NANO 
CORRECTOR Botox efekt   
na mimické vrásky 

Nosoretní rýhy  

«Гусиные лапки» „Vějířky“ kolem očí 

www.tiandefm.cz 



NANO CORRECTOR Botox efekt – 
bezpečná alternativa k botoxovým injekcím 

        Aktivní komponenty transdermálního komplexu: 
 
Hexapeptid-3 – bezpečná obdoba botulotoxinu, 
myorelaxant nové generace. 
Tripeptid-5 – peptid obnovující dermální matrici, 
stimulující syntézu kolagenu, elastinu a fribroblastů. 
Kyselina hyaluronová – super zvlhčovač kůže. 1 molekula 
KH váže až 1000 molekul vody! 

Viditelné výsledky již za 7 dní. 
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Použití nanocorrectoru: 

1. S pomocí dávkovacího nástavce naneste několik kapek 
mezokoktejlu na konečky prstů a aplikujte jej na očištěnou 
pokožku obličeje. 

2. Malé množství mikrokapslí naneste na bříška prstů a 
poklepávajícími pohyby je aplikujte na problémové partie 
pokožky, kam jste předtím nanesli mezokoktejl. 

1.  2.  
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Mezoroller  
+ NANO CORRECTOR  
Liftingový efekt 
místo operativního 
liftingu tváře 

Aktivní složky transdermálního komplexu: 

Kolagen – „bílkovina mládí“. 

Hydrolyzovaný kolagen – kolagen se zvýšenou vstřebatelností. 

Beta-glukan – imunostimulátor kůže. 

Glukosamin – stimulátor syntézy kyseliny hyaluronové. 

Kyselina hyaluronová – super zvlhčovač kůže. 1 molekula KH 
váže až 1000 molekul vody! 

 

Viditelné výsledky již za 7 dní. 

www.tiandefm.cz 
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https://www.tiandefm.cz/partner

