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BIOFORMULA® uosabia 30-letnie doświadczenie w dziedzinie badań,  
rozwoju i produkcji kosmetyków funkcjonalnych do pielęgnacji skóry oraz prepara-
tów do medycyny estetycznej. Każdego dnia poszukujemy najbardziej zaawanso-
wanych rozwiązań, które w stu procentach spełniają wysokie oczekiwania naszych 
klientów.

Motywacja, entuzjazm, ciekawość i ciągły wysiłek to główne filary firmy  
BIOFORMULA®.

Gładka, elastyczna i mocna skóra to nasz główny cel!

Dlaczego produkty Bioformula?
• produkty medyczne klasy III - certyfikat medyczny CE 0373 
• dwie linie wypełniaczy na bazie usieciowanego kwasu hialuronowego  

(czynniki sieciowania BDDE i DVS)
• medyczne nieusieciowane kwasy hialuronowe do mezoterapii igłowej 
• medyczny preparat na bazie polinukleotydów do silnej stymulacji skóry
• doskonała plastyczność preparatów 
• łatwość podania
• sterylne opakowania 
• naturalny i długotrwały efekt zabiegu 
• brak opuchlizny po zabiegu 
• wyprodukowane we włoszech 
• światowa dystrybucja
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AMINOJAL 1% 5 ml 
Sterylny, apirogenny koktajl na bazie mieszanki aminokwasów  
i 1% kwasu hialuronowego. Głównym przeznaczeniem jest  
rewitalizacja, odżywienie i silne nawilżenie skóry.

Zastosowanie: na twarz, szyję, dekolt, dłonie, łokcie itd.  
Ze względu na dużą gęstość preparatu zaleca się  
wprowadzanie go metodą wstecznie liniową.

Skład: woda, hialuronian sodu, chlorek sodu, prolina,  chlorowodorek lizyny, 
arginina, leucyna, izoleucyna, metionina, karnozyna, siarczan chondroityny sodu.



Skład: woda, hialuronian sodu, chlorek sodu, prolina, chlorowodorek lizyny, arginina, 
leucyna, izoleucyna, metionina, karnozyna, siarczan chondroityny sodu.

AMINOJAL STRONG 1,3% 5 ml  
Sterylny, apirogenny produkt stworzony na bazie  

mieszanki aminokwasów i 1,3% kwasu hialuronowego.  
Preparat szczególnie polecany do zabiegów mezoterapii igłowej.  

Silnie nawilża skórę suchą oraz zapewnia silną rewitalizację.

Zastosowanie: na twarzy, szyję, dekolt jak również  
do bezpośredniego podawania w zmarszczki i bruzdy. 

Ze względu na dużą gęstość produktu 
zaleca się podawanie go metodą wstecznie liniową.



AMINOTONIC 5 ml 
Sterylny, apirogenny produkt stworzony na bazie aminokwasów. Głównym 
przeznaczeniem jest biorewitalizacja, odżywienie, nawilżenie, ujędrnienie 
skóry. Dzięki obecności składników takich jak kofeina, tauryna czy karnityna 
następuje poprawa krążenia co wspomaga proces rewitalizacji. 

Zastosowanie: produkt można wprowadzać na skórę twarzy,  
szyi, dekoltu, dłoni, łokci itd.  

Skład: karnityna, kofeina, tauryna, kreatyna, prolina, lizyna, arginina, leucyna, izoleucyna



Skład: woda, dimethyl mea, chlorek wapnia, siarczan żelazowy, 
siarczan magnezowy, fosforan potasu, lizyna, arginina

MESO LIFT 5 ml
Apirogenny, sterylny koktajl stworzony na bazie  

mieszanki aminokwasów, chlorku wapnia i DMAE.  
Głównym przeznaczeniem jest ujędrnienie,  
odmłodzenie, lifting, spłycenie zmarszczek,  

redukcja cieni pod oczami. 

Zastosowanie: produkt można stosować w obrębie  
twarzy, szyi, dekoltu, dłoni i oczu.



MEZOHAIR 5 ml
Apirogenny, sterylny produkt oparty na witaminach,  
aminokwasach siarczanowych i niesiarczanowych.  
Zapobiega łysieniu, wzmacnia cebulki włosów i stymuluje wzrost.

Zastosowanie: produkt stosuje się wprowadzając go  
w skórę głowy za pomocą mezoterapii igłowej.

Skład: woda, arginina, cysteina, metionina, lizyna, izoleucyna, leucyna, tyrozyna, walina,  
histydyna, kwas glutaminowy, kwas foliowy, niacynamid, ryboflawina



Skład: woda, arginina, biotyna, prolina, seryna, 
sodium hialuronate, histydyna, walina,  
phenyloalanina, niacynamid, treonina

BIOTINHAIR 5 ml
Apirogenny, sterylny produkt oparty na bazie aminokwasów,  

witamin, biotyny i kwasu hialuronowego. 

Zapobiega przetłuszczaniu się włosów,  
przyspiesza ich porost i wzmacnia cebulki włosów. 

Zastosowanie: produkt stosuje się wprowadzając go

w skórę głowy za pomocą mezoterapii igłowej.



LIPOLISE 5 ml
Apirogenny, sterylny koktajl stworzony na bazie mieszanki  
fosfatydylocholiny 5% i dezoksycholanu sodu 3%.  
Preparat przeznaczony jest do redukcji miejscowej  
tkanki tłuszczowej oraz oznak cellulitu.  
Produkt należy podawać za pomocą mezoterapii igłowej. 

Zastosowanie: brzuch, uda, ramiona, biodra,  
kolana, pośladki, podbródek.

Skład: woda, fosfatydocholina (5%), dezoksycholan sodu, tokoferol, alkohol benzylowy, chlorek sodu



Skład: woda, fosfatydocholina (5%), dezoksycholan sodu,  
karnityna, tokoferol, alkohol benzylowy, chlorek sodu

LIPOTENE 10 ml
Apirogenny, sterylny koktajl stworzony na bazie mieszanki  

fosfatydylocholiny 5%,  dezoksycholanu sodu 3%,  
L-karnityny i tokoferolu. Preparat przeznaczony jest do  

redukcji miejscowej tkanki tłuszczowej oraz oznak cellulitu.  
Produkt należy podawać za pomocą mezoterapii igłowej.

Zastosowanie: brzuch, uda, ramiona, biodra,  
kolana, pośladki, podbródek.

 



LIPORACE 5 ml
Apirogenny, sterylny koktajl stworzony na bazie kofeiny.  
Preparat przeznaczony jest do redukcji miejscowej tkanki tłuszczowej 
oraz oznak cellulitu. Ma działanie drenujące. Produkt należy podawać  
za pomocą mezoterapii igłowej. 

Zastosowanie: brzuch, uda, ramiona, biodra,  
kolana, pośladki, podbródek.

Skład: woda, chlorek sodu, kofeina



Skład: woda, chlorek sodu, hialuronidaza.

ZIMOJAL 5 ml
Hialuronidaza jest enzymem, który występuje naturalnie w ludzkim organizmie.  

Dzięki swoim właściwościom dyfuzyjnym, hialuronidaza rozkłada kwas hialuronowy,  
który jest głównym spoiwem śródbłonka naczyń krwionośnych.  

Dodatkowo, wpływa na zwiększenie przepuszczalności ich ścian.  
Pozytywnie wpływa na resorpcję, ogranicza obrzęki i wysięki.

Hialuronidaza używana jest w mezoterapii do rozbijania pasemek  
tkanki łącznej, które wywołują efekt dołków cellulitowych.  

Podnosi przepuszczalność tkanki i wspomaga rozchodzenie się,  
czy też rozprzestrzenianie się innych wstrzykniętych leków.

Zastosowanie: cellulit, obrzęk, lipoliza, zwiększenie  
absorpcji / wydalania wypełniacza kwasu hialuronowego. 



Skład: physiological water, polysorbate 80, peroxidase,  
superoxide dismutase, lipoic acid, arginine, lysine, isoleucine,  
leucine, threonine valine, histidine hcl, tyrosine, phenylalanine,  
cysteine, methionine, tryptophan

ANTIRADICAL COMPLEX 5 ml
Sterylny roztwór aminokwasów i enzymów, bez konserwan-
tów, do użytku profesjonalnego .

Antiradical complex wykazuje działanie przeciwzmarszczkowe 
i neutralizujące wolne rodniki. Dodatkowo, dzięki zawartości 
aminokwasów intensywnie nawilża, regenruje i odżywia skórę. 
Opóźnia proces starzenia, działa silnie przeciwutleniająco - 
nieutralizuje wolne rodniki tlenowe, tonizuje, nawilża, regene-
ruje, odżywia.

  

Zastosowanie: mezoterapia bezigłowa, mezoterapia  
mikroigłowa, mezoterapia igłowa, pistolet do mezoterapii  
igłowej, dermaroller



Skład: woda, kwas winowy, DMAE, chlorek sodu, wodorotlenek sodu

DMAECOMPLEX 5 ml
Sterylny, apirogenny produkt stworzony na bazie 

kwasu winowego,  
DMAE, chlorku sodu i wodorotlenku sodu.

Jest to produkt przeciwzmarszczkowy, rewitalizujący, 
tonizujący. Działa przeciwzmarszczkowo na okolicach 

twarzy (zmarszczki powierzchniowe, linie uśmiechu, 
głębokie zmarszczki, itp.), szyi, dekoltu, dłoni. DMAE-  

(dimetyloaminoetanol) to substancja wywołująca 
efekt liftingu (zwiększa napięcie mięśniowe),  
poprawia jakość skóry, stymuluje fibroblasty  

do produkcji kolagenu i elastyny,  
głęboko odżywia skórę.

 Zastosowanie: Stosowanie miejscowe,  
systemy z zakresu mezoterapii bezigłowej  

i igłowej, electroporacja, sonoforeza,  
ultradźwięki, jonizacja, dermarollery



info@bioformula.pl

www.bioformula.pl


