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Ürünleri ile
Kombin Edilerek
Efektif Sonuçlar
Sunar

Akne, Leke
Tedavisi,
Lifting Etkisi,
Plasma Enerji
Terapisi

ALLURA III++ Plasma Meso satışı yoktur.
Sadece B2C MD bayilerinin kullanımı için sunulmaktadır.

PLASMA MESO

CROSS markası medikal güzellik pazarında hızla büyümektedir. Medikal teknolojiler şirketimizin ana odağı
olmuştur. Ar-Ge departmanımız Dermatoloji, Plastik Cerrahi ve medikal cihazlar alanında da araştırmalarını tüm
hızıyla devam ettirmektedir. Araştırma & Geliştirme Enstitümüzde CE, FDA, GMP, ISO-13485 patentlerini
bulundurmaktayız. Çığır açan en son teknoloji PLASMA MEZO teknolojisi CROSS Medikal Cihaz
Teknolojileri Ar-Ge departmanı ve B2C MD Medikal Kozmetik Ar-Ge departmanlarının ortaklaşa yürüttüğü
uzun süreli araştırmalar ile üretilmiştir. Bu son teknoloji cilt gençleştirme için kullanılan yeni teknoloji
cihazımızı sizlere sunmaktayız.
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YEPYENİ
BİR TEKNOLOJİ
KLİNİK OLARAK BAKTERİLERİ ÖLDÜRDÜĞÜ & CİLTTE DOĞAL BİR YENİLENMEYİ SAĞLADIĞI & CİLDİN
ANTI-AGING SÜRECİNİ HIZLANDIRDIĞI KANITLANMIŞTIR.

PLASMA MESO
Cilt Sorunları & Akne
ALLURA III Plasma Meso bakterileri öldüren etkisi ile akneye ve inflamatuar cilt rahatsızlıkları ile savaşır.
Anında etki göstererek ve yüksek oranda kolajen ve elastin üreterek, kırışıklıkları azaltarak gözenekleri
küçülterek sıkılaşma etkisi ile ciltteki hasarları onarır. Aynı zamanda cilt dokusunu iyileştirir ve esnekliği
artırır. Hafif, doğal ve yan etkisiz bir tedavi ile cildinizi koruyarak ve iyileştirerek genç bir görünüme sahip
olabilirsiniz.

Plazma Nedir?
Genelde maddeleri katı, sıvı ve gaz olarak değerlendiririz. Bunların yanı sıra plazma olarak bilinen maddenin
bir dördüncü hali de mevcuttur. Bir plazmada maddenin atomları ya da molekülleri o kadar harekete
geçirilmiştir ki “uyarılmış” hale gelirler. Plazma, doğrudan fiziksel temasta bulunmadan cilde doğrultulabilecek
ultra yüksek bir enerji üretir. Çünkü plazma lazer ışığından daha yüksek bir frekansta titreşen bir enerji
oluşturur, lazer terapide olduğu gibi cildin, kanın, ya da cildin altındaki dokuların tekil bileşenleri ile
etkileşime geçmez.
Cildinize duş alıyormuş gibi masaj yapın ve ürünlerin cildinizi canlandırdığını hissedin! Cilt koruma ve
iyileştirme ile herhangi bir yan etki olmadan ışık ve doğal tedavi ile genç bir cilde yeniden sahip olun.

Cilt sorunlarınızı kontrol edin
Akneli cilt sorunu?
Esneklik kaybı?
Kozmetik ürünlerinin emilim problemi?
Mat Cilt Tonları?

Ürün

Cilt Bakım Ekipmanı

Model

ALLURA III Plasma Meso

LED

430mm

Performans Kullanım Kılavuzundadır
Uyarı

Kullanım Kılavuzundadır

Birim

Set

Batarya

3.7V/1.450mA (Li-Polymer)

Şarj Aleti

Giriş Gücü: 100-220V /
Çıkış gücü 5.0V, 1.0A (mikro USB Tipi)

Yüzdeki endişe çizgileri?

PLASMA MESO
ALLURA III Plasma Meso Ürün Özellikleri
Plasma Meso’nun dokunuşunda farkı hissedin...
AKNE

Akne sorununuz mu var?

ALLURA III Plasma Meso'nun faydalarından biri de yağ üretimini azaltması,
cilt hücresi yenilenmesini hızlandırması, iz oluşumunu engellemek için akne
ve bakteriyel infeksiyon ya da inflamasyonla savaşmasıdır. Bu terapi aynı
zamanda cildin en dış kısmında konumlanan akne izlerini de yok etmeye
yardımcı olur. Yumuşak ayarda iken cildin en dış kısmı soyulmaz. Orta ve
masaj ayarında iken cildin en dış kısmı soyulur.
Kozmetiklerin maksimum emilimi sağlanır, cilt sorunları tamamıyla tedavi edilir.
ALLURA III Plasma Meso iyontoforeze benzer şekilde besinleri ve genleri
dokuya itmeye yardımcı olur. Yapılan araştırmaya göre, bu uygulama tamamen
iğnesiz tedaviyi mümkün kılar. Cilde başarılı transfer ve hücrelerin transfeksiyonu
temassız ilaç yöntemlerini ve gen dağıtımında devrim yaratacaktır.
ALLURA III Plasma Meso tedavisi sonrası fonksiyonel serum ve krem gibi
B2C MD cilt bakım ürünlerini kullanmak tedavinin etkinliğini artırır, bu
şekilde ürünler cildin derinlerine hızlıca ulaşabilir.
LEKE

Cilt Yenileme ve Anti-Aging (Kırışıklık tedavisi, Leke tedavisi, Lifting)

ALLURA III Plasma Meso çoklu enerji tedavisi kullanarak cildin yenilenmesine yardımcı olur. Bu teknik
minimum duraklama süresi ile yüz derisi tedavisinde önemli oranda başarı sağlamıştır. ALLURA III Plasma
Meso tedavisi ciltteki kolajen ve elastin üretimine yardımcı olur. ALLURA III Plasma Meso teknolojisi ışık ve
radyo frekansından ziyade plazmadan elde edilen enerjiyi kullanır. Plazma cilt kromosferine ihtiyaç
duymadan hedef dokuya saniyenin binde birinde gerçekleşen titreşimler ile yollanır.
ANTI
AGING

LED Işık Terapisi / Anti-Aging / Kolajen / Bakteriyel Sterilizasyon

ALLURA III Plasma Meso LED kolajen üretimini artıran ve akneye sebep olan cildin derinlerinde bulunan
bakterileri yok ederek tedavi eden acısız bir cilt bakım tedavisidir. ALLURA III Plasma Meso LED cildi
dinlendirmek, pürüzsüzleştirmek ve daha sağlıklı bir cilt için cildin doğal yenilenme sürecini aktif hale getirir.
ALLURA III Plasma Meso, CROSS Medikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge Departmanı ve B2C MD Kozmetik
Ar-Ge Departmanlarının ortaklaşa yürüttüğü uzun süreli araştırmalar sonrasında özel bir cilt bakım aracı
olarak geliştirilmiştir. Şaşırtıcı sonuçlar Dördüncü Element Plasma ile belirli cilt sorunlarını iyileştirmek için
çeşitli çözümler sunmuştur. Basit ama çok etkili bir işlem ile cihazı kullanarak doğrudan deneyimleyebilirsiniz.

ALLURA III Plasma Meso
Plasma Meso
ALLURA III Plasma Meso'nun faydalarından biri de yağ üretimini azaltması, cilt hücresi yenilenmesini
hızlandırması, iz oluşumunu engellemek için akne ve bakteriyel infeksiyon ya da inflamasyon ile
savaşmasıdır. Bu terapi aynı zamanda cildin en dış kısmında konumlanan akne izlerini de yok etmeye
yardımcı olur. Yumuşak ayarda iken cildin en dış kısmı soyulmaz. Orta ve masaj ayarında iken cildin en dış
kısmı soyulur.
Orijinal

Plasma’dan Sonra

Uygulamalar esnasında Plasma enerjisinin önemli bir
şekilde kültür bakterilerini yok ettiğini kanıtlanmıştır.
KLİNİK Denemelerde bakterilerin %99.99'u ALLURA III
Plasma Meso tarafından yok edildiği gözlemlenmiştir.

ALLURA III Plasma Meso Klinik Test

Plasma Meso Atışı
Canlandırıcı etkisi ile cildi
yenileyerek yapılandırır.
Plasma Meso ile cildinizde
eşsiz duş deneyini yaşayın.

TDDS Sistem

Öncesi

Sonrası

Araştırmalarımız soğuk
Plasma Meso sisteminin
kozmetiğin cilde
derinlemesine nüfuz
etmesini çoğaltmak için
yapılmıştır.

UYGULAMA SÜRELERI VE MOD SEÇİMİ
Problemli ve Hassas Ciltler
Mod: Yumuşak / Süre 2-3 defa Plazma Atış LED: Açık (Dinlendirici Etki)

Lifting, Kırışıklık Açma, Anti-Aging
Mod: Sert / Süre: 2-6 defa Plazma Atış LED: Açık ( Dinlendirici Etki)

Cilt Bakımı (Kırışıklık Açma, Anti-Aging, Cilt Esnekliği)
Mod: Masaj / Süre: Plazma Atış 15-20 dk. LED: Açık (Dinlendirici Etki)
NOT: Plazma başlığını gerekli bölgeye makul bir süre bastırınız ve hedef bölgeye
makul bir süre boyunca nazikçe masaj yapınız.

Meso Nasıl kullanılır?
Problemli ve Hassas Ciltler
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Sert

Plazma Meso başlığını istenilen bölgeye bastırınız ve Atış düğmesine basarak gerekli bölgeye 2 sn
(1 plasma atış) bastırınız ve makul birkaç defa (2-3 defa) daha tekrarlayınız. Daha hızlı ve etkili sonuç almak
için tedaviden sonra cilde B2C MD ürünlerinden uygun olanını uygulayınız. Cildi dinlendirmek için LED
(Mavi) kullanmak daha iyi olacaktır.

Cilt Yenileme ve Anti-Aging
aj

Yu
m

as

uş

M

ak

Sert

Plazma Meso başlığını istenilen bölgeye bastırınız ve Atış düğmesine basarak gerekli bölgeye 2 sn
(1 plasma atış) bastırınız ve makul birkaç defa (2-6 defa) daha tekrarlayınız. Daha hızlı ve etkili sonuç almak
için tedaviden sonra cilde B2C MD ürünlerinden uygun olanını uygulayınız. Cildi dinlendirmek için LED
(Mavi) kullanmak daha iyi olacaktır.

Cilt Bakımı (Kırışıklık Açma, Cilt Aydınlatma, Cilt Esnekliği)
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Sert

Plasma Meso başlığını istenilen bölgeye bastırınız ve Atış düğmesine basarak gerekli bölgeye sürekli
bastırınız ve şekilde gösterilen doğrultuda nazikçe masaj yapmaya devam ediniz. Daha hızlı ve etkili sonuç
almak için tedaviden sonra cilde B2C MD ürünlerinden uygun olanını uygulayınız. Cildi dinlendirmek için
LED (Mavi) kullanmak daha iyi olacaktır.
ALLURA III Plasma Meso elinize mükemmel bir şekilde yerleşir; bu yüzden kullamını oldukça kolaydır.
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