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P N dli M kPre Needling Mask

EZ CO2 Mask

Μάσκα προετοιμασίας του 

δέρματος πρίν από το ρμ ς ρ

microneedlingmicroneedling

EZ CO2 Mask – Ενδείξεις

Λεύκανση, κηλίδες,άτονο και θαμπό

ξ ς

η, η ς, μ
δέρμα, ανομοιομορφία χρώματος

Ακμή και φλεγμονή

Τοπικό λίπος στο διπλοσάγονος γ

Χαλάρωση και απώλειαΧαλάρωση και απώλεια 
ελαστικότητας

Λεπτές γραμμές και ρυτίδες



EZ CO2 Mask – Αποτελέσματαμ
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EZ CO2 Mask – Μηχανισμόςηχ μ ς

CO2 απορροφάται κυρίως μέσω του υγρού     
των ιστών.

CO2 διαστέλλει τα αιμοφόρα και αυξάνει τη 
ροή του αίματος.των ιστών.

Φθάνει εύκολα στα αγγεία, ακόμη και στους   
μυς και στα νεύρα.

ρ ή μ ς
Επίσης, αυξάνει την απελευθέρωση οξυγόν
ου από αιμοσφαιρίνη
(Bohr Effect).



EZ CO2 Mask – Mηχανισμόςηχ μ ς
Το CO2 απορροφάται διαδερμικά και διεισδύει στο ερυθροκύτταρο. Μέσα στο 
ερυθροκύτταρο γίνεται η αντίδραση με το Η2Ο και ενεργοποιείται η κατάλυση 
της καρβονικής ανυδράσης για την παραγωγή HCO3 το οποίο μειώνει το ρΗτης καρβονικής ανυδράσης για την παραγωγή HCO3 το οποίο μειώνει το ρΗ 
στο εσωτερικό   του ερυθροκύτταρου.
Μέσα στο ερυθροκύτταρο, όσο χαμηλότερο είναι το ρΗ, τόσο περισσότερο οξ
υγόνο απελευθερώνεται από την οξυγονομένη αιμοσφαιρίνη.υγόνο απελευθερώνεται από την οξυγονομένη αιμοσφαιρίνη.
Το οξυγόνο που απελευθερώνεται απορροφάται από τα κύτταρα των ιστών,  
και ενεργοποιεί τον μεταβολισμό τους.
Με περισσότερο οξυγόνο, επιταχύνουμε την αναγέννηση των ιστών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ∆ΕΡΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ

Peeling +ΜicroneedlingPeeling +Μicroneedling

SRS(Skin Renewal System)PeelingSRS(Skin Renewal System)Peeling

4απλό Σύμπλοκο Οξέων Φρούτων 
που εφαρμόζεται παράλληλα με τοπου εφαρμόζεται παράλληλα με το 
microneedling



SRS Peeling - Αποτελέσματα

Καινοτόμο σύστημα Οξέων βραδείας απελευθερώσεως χωρίς εξουδετέρωση  και 
αποφολίδωσηςαποφολίδωσης.
Ασφαλές με ελάχιστο χρόνο αποκατάστασης το τριπλό σύστημα οξέων χρησιμο
ποιείται για την απολέπιση του δέρματος, την τόνωση των ινοβλαστών, την επ
ιτάχυνση της ανάπτυξης των κυττάρων για την αντι-βακτήριακή ενυδατικήιτάχυνση της ανάπτυξης των κυττάρων, για την αντι βακτήριακή, ενυδατική
και σμηγματορυθμιστική δράση. 
Η Ισχυρή αντιοξειδωτική δράση του Φυτικού Οξέος ενεργεί για να θεραπεύσει  
τη φλεγμονώδη βλάβη που προκαλείται από τα AHA.τη φλεγμονώδη βλάβη που προκαλείται από τα AHA.
Παρέχει άμεση αντιγήρανση , λάμψη, σύσφιξη και ρύθμιση της ακμής.
Ιδανικό σε συνδυασμό με θεραπείες microneedling.

SRS Peeling – Concept 

[Stratum corneum] Phytic Acid

g p

4 Organic Acid Complex [Stratum corneum] Phytic Acid
It is extracted from rice bran, it acts as a free radical 
blocker and contributes to clarifying the skin. It is 
common ingredient in peelings. Very heavy 
molecule stay in Edipermis to give extra moisturizing 
ff t

4 Organic Acid Complex

effect. 

[Epidermis] Mandelic Acid
It is a free acid AHA  extracted from bitter almonds. 
It has optimumes foliant properties, without causing 

[Basal Layer] Lactic Acid
It is another free acid AHAs, is normally sourced

p p p g
any erythema or burning sensation. It is very safe. 
Anti-bacteria, cell growth stimuating effect. 

It is another free acid AHAs, is normally sourced 
from fermented milk. It get transformed into aceto 
form-Pyruyic acid.It slowly penetrate the skin 
without producing any irritation, it is milder than 
other peels, so people with sensitive skin can apply 
thi l d th lt t l

[Dermis] Glycolic Acid

this peel and see the same results as stronger peels, 
also has a bleaching effect, fight against 
melanocytes.

It is also AHA (alpha hydroxyl acid), this peel 
penetrates the dermis but  is harsh than previous 
acids, is good all-round acid for normal –oily skin 
types to exfoliate, and deep cleansing opening 
clogged pores and provide anti-aging benefits alsoclogged pores, and provide anti-aging benefits, also 
in acne-skin, ideal alone to treat acne. 



SRS Peeling – Test Results 1 g

4 times SRS Peeling Peeling

P S l tiPower Solutions

AWS/SWS/PCS

CTS/CVS



Concept 1. Direct Delivery SolutionConcept 1. Direct Delivery Solutionp yp y

With GENOSYS roller, solution penetrates directly into 
epidermis not just absorbed through skin barrier.p j g

Concept 2. Skin Friendly FormulationConcept 2. Skin Friendly Formulationp yp y

N t l 
5 Free

Natural 
Fermented 
Extract Minimizes

Alcohol-free
Paraben-free
Pigment-free

Extract

sh-

Minimizes

Inflammatory 

R tiPigment-free
Surfactant-free
Fragrance-free

polypetide-7 Reaction

R lliH f l Rolling
Action

Harmful
Environment



Active Ingredients

sh-polypeptide-7
Palmito l Tripeptide 1 (Stem cell acti ator)Palmitoyl Tripeptide-1 (Stem cell activator) 
Botanical Stem cells Extract
F t d S ilk E t tFermented Soymilk Extract

Product List



d iProduct List

Product Name Size Function

GENOS YS  AWS 2ml*10vial Anti-wrinkle

GENOSYS  SWS 2ml*10vial Anti-pigmentation

GENOSYS  PCS 2ml*10vial Anti-acne & problem

S & W di
GENOSYS CTS 2ml*10vial

Scar & Wounding 

healing

GENOSYS CVS 2ml*10vial Rejuvenation

GENOSYS AWS for Anti-Wrinkle

Accelerate natural cell activation of skin. 

- Eliminate appearance of lines and wrinkles

- Reduce the visible effects of aging

- Protect skin from future signs of aging

- Improve skin's firmness and elasticity

Active Ingredients
h l tid 7 A b ti P l it l T i tid 1 B t i l t ll E t t Ad ish-polypeptide-7, Arbutin, Palmitoyl Tripeptide-1, Botanical stem cell  Extracts, Adenosine,

Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8



GENOSYS SWS for pigmentationp g

highly enriched solution for brown spots and pigmentations.

- Dramatically improve appearance of photo-damaged 
skinskin

- Protect skin from future signs of aging

- Revitalize your skin

- Diminish and bleach the appearance of age-spots

Active Ingredients
h l tid 7 A ill /S h /Gl hi l i t t t f t filt tsh-polypeptide-7, Aspergillus/Sacchromyces/Glyrrhiza uralensis root extract -ferment filtrate,

Palmitoyl Tripeptide-1, Licorice root extract, kojic acid, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Arbutin 

GENOSYS  PCS for Problem & Acne 

Controls excessive oil from the skin.  

- Help Heal and Prevent Breakouts

- Stop Acne at the source

D il d i- Decrease oil production

- Smooth and Clear your skin- Smooth and Clear your skin

Active Ingredients
sh-polypeptide-7, Pinus radiate bark extract, Botanical stem cell Extracts, Witch Hazel Extract,p yp p , , , ,
Houttuynia cordata  extract, Palmitoyl Tripeptide-1 



GENOSY CTS for tissue remodeling& wound healingGENOSY CTS for tissue remodeling& wound healing

Stimulate tissue remolding & Remove the scar

- Acne pore and acne scar

S f b- Scars from burns

- Promote healthy skin- Promote healthy skin 

- Increase the elasticity and strength of the skin y g

- Decrease the appearance of existing stretch marks 

Active Ingredients
h l tid 7 C t i tid S di H l t ll B t i l t ll E t tsh-polypeptide-7, Copper tripeptide ,Sodium Hyaluronate, collagen, Botanical stem cell Extracts,

Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl  Hexapeptide-12

GENOSYS CVS for Skin vitality& rejuvenationGENOSYS CVS for Skin vitality& rejuvenation

Supply nutrients and minerals to the exhausted skin 
by external and internal environment

- Emollient, humectants, hydrates and nourishes skin.

by external and internal environment.

- Improve skin’s moisture-binding capabilities.

- Protect against moisture-loss.

- Quick absorbing and non greasy

Active Ingredients
h l tid 7 L t b ill /S ilk F t Filt t B t Gl S di H l t C llsh-polypeptide-7, Lactobacillus/Soymilk Ferment Filtrate, Beta-Glucan ,Sodium -Hyaluronate,Collagen, 

Allantoin,Botanical stem cell Extracts,



GENOSYS Cocktail SolutionGENOSYS Cocktail Solution

Clinical Result



A ( ith t R ll )Acne (without Roller)

f f 1 kBefore After 1 week

Pi t ti ( ith t R ll )Pigmentation (without Roller)

Before After 1 weekBefore After 1 week



A S ( ith ll )Acne Scar(with roller)

Sex: M, Age: in mid-20
Needle Length: 1.5mm, Time: 4 times (10 wNeedle Length: 1.5mm, Time: 4 times (10 w

Acne & Acne Scar(with roller)

Before After 3 session



Acne & Acne Scar(with roller)

Before After 3 session

A &P ( ith R ll )Acne&Pore(with Roller)

Sex: F, Age: in mid-20
Needle Length: 1 0mm Time: 4 times (12 wNeedle Length: 1.0mm, Time: 4 times (12 w



P &T ( ith R ll )Pore &Tone(with Roller)

Sex: M, Age: in early 20
Needle Length: 1.5mm, Time: 3 times (12 wNeedle Length: 1.5mm, Time: 3 times (12 w

W i kl & Lifti ( ith R ll )Wrinkle& Lifting (with Roller)

Sex: F, Age: in Mid-40
Needle Length: 1 0mm Time: 4 times (8 wNeedle Length: 1.0mm, Time: 4 times (8 w



Post Needling Mask

PHG(Peptide Hydro Gel) Mask( p y )

Καταπραυντική-Ενυδατική μάσκαΚαταπραυντική Ενυδατική μάσκα 

PHG Mask – Concept 

• Η DTS Peptide Aqua Gel Mask είναι ένα προϊόν που αναπτύχθηκε για ιατρική χρήση    για ν

α καταπραΰνει και να ενυδατώνει το δέρμα μετά από επεμβατικές θεραπείες ( microneedlingα καταπραΰνει και να ενυδατώνει το δέρμα  μετά από επεμβατικές θεραπείες. ( microneedling, 

mesotherapy, laser)

• Aναπτύχθηκε με μια καινοτόμο τεχνολογία που ονομάζεται TCD(Transdermal Cosmetic 

Delivery) σύμφωνα με την οποία τα ενεργά συστατικά ενεργοποιούνται μέσω της θερμοκρα

σίας του δέρματος.Η θερμοκρασία του δέρματος πέφτει και επανέρχεται σταδιακά μετά από   

60 λεπτά. Επιτυγχάνουμε έτσι γρήγορη,αποτελεσματική και εν τω βάθυ διείσδυση των  συστα

ώ δέτικών στο δέρμα.

• Περιέχει Ακετυλικό Εξαπεπτίδιο 3, κολλαγόνο και Υαλουρονικό, τα οποία συνθέτουν το 

μόριο του κολλαγόνου και χαμομήλι, άρνικα και βιταμίνη Κ , τα οποία καταπραύνουν    

και  επουλώνουν γρήγορα το τραυματισμένο δέρμα.

• Η  PHG Μάσκα αυξάνει την επιδερμική ποσότητα νερού και απομακρύνει το σμήγμα από την 

επιδερμίδα. Η διαδερμική παροχή του νερού και των δραστικών συστατικών στο δέρμα βελτιώρμ ρμ ή ρ χή ρ ρ ρμ β

νει την συνολική εμφάνιση του.



PHG Mask – Αποτελέσματα

Χ ύλ Ά

μ

H M

ΕΠΟΥΛΩΣΗ

Χαμομύλι, Άρνικα
Βιταμίνη K

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΕΠΟΥΛΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

NC

ΘΡΕΨΗ

NC

ΚΑΤΑΠΡΑΥΝΣΗ

Εξαπεπτίδιο,Κολλαγόνο,
Υαλουρονικό Οξύ

Step 5. PHG Mask – Applications/ Sizep pp

DTS / Meso TherapyDTS / Meso Therapy1 DTS / Meso TherapyDTS / Meso Therapy1

Laser / IPL / RFLaser / IPL / RF2 Laser / IPL / RFLaser / IPL / RF2

Peeling / Medical CarePeeling / Medical Care33 Peeling / Medical CarePeeling / Medical Care33

HH44 Home careHome care44

Size : 1 box - 5 pack( 1 pack - 39g)p ( p g)



Reparing Creamp g

SRPSRP

(Soothing Repair Postcream)

S thi R i P tSoothing Repair Postcream

Alcohol

Free

Fragrance 

Free

Artificial

Surfactant 

Free

Pigment

Free

Paraben

Free



S thi R i P tSoothing Repair Postcream

sh Polypeptide 7 encapsulated in liposom is penetrated deepsh-Polypeptide-7 encapsulated in liposom is penetrated deep

into skin and it activates stemcells. It restores the damaged skin

tissues quickly(anti-inflammation and anti-oxidation)

Excellent ingredients for sensitive skin such as beta glucan,

Scutellaria Baicalensis Root Extract panthenol centella asiaticaScutellaria Baicalensis Root Extract , panthenol, centella asiatica

extract, bisabolol calm the stimulated skin and make the skin

healthy


