CALITATE FARMACEUTICĂ ÎN COSMETICE MEDICALE

TOSKANI™ COSMETICS / MEZOTERAPIE
Gamă inovativă de produse pentru îngrijirea tenului – formule unice active:
· COCKTAIL MEZOTERAPIE
· BIOREVITALIZANT
· MONODOZĂ
DESPRE TOSKANI™ COSMETICS

FILOZOFIA TOSKANI™ COSMETICS

TOSKANI™ face parte dintr-un grup de
companii farmaceutice dedicate esteticii și
sănătății, cu adresabilitate în domeniu medical
și estetic. Experiența de mai mult de 20 de ani și
satisfacerea celor mai ridicate standarde de
calitate, plasează TOSKANI™ printre liderii
producătorilor de consumabile din sectorul
medical și cosmetică estetică.

Cunoașterea cerințelor sectorului și satisfacerea la maximum
prin calitatea produselor, controlul procesului de la faza de
cercetare, dezvoltare, producție și până la controlul calității.
TOSKANI™ contează pe o echipa de profesioniști înalt calificați și
le asigură în schimb acces la informație și tehnologie de ultimă
oră – scopul fiind proiectarea de formule cosmetice cu utilizarea
de concentrații maxime de ingrediente active, și minimul
necesar de excipienți – totul pentru a oferi tratamente eficiente
pentru toate tipurile de ten și o gamă largă de afecțiuni.

Echipa profesională TOSKANI™ este formată din
farmaciști, medici și ingineri – cu scopul comun
de a asigura produse de înaltă calitate, inovație
continuă și dezvoltarea de formule noi și mai
eficiente.
Prezența TOSKANI™ la congresele
internaționale și contactul permanent cu
clienții din toată lumea, ajută TOSKANI™ să ia
pulsul evenimentelor și să fie la curent cu
ultimelor trenduri și solicitări de pe piață.

MESOTHERAPY
PEELINGS
COSMETICS

TOSKANI™ COSMETICS ESTE MEMBRU NEFTIS LABORATORIOS GRUP

VITAMINE

ANTI-AGING
ANTI-CELULITIC / LIPOLITIC
AHA
COCKTAIL MEZOTERAPIE
BIOREVITALIZANT

ASCORMAX 20

Anti-aging, melasma, dermatită atopică, căderea părului (dermatită seborrheică), expunere la razele UV

POLIVITAMIN BCAE

Anti-oxidant puternic piele, lifting facial, tratamente anti-aging, revitalizarea tenului deshidratat

CUDENOX 300

Renovare celulară , tratamentul ridurilor fine, linii de expresie, efect seboregulator, crește luminozitatea

DEXANYL

Anti-inflamator, regenerator, efect seboregulator, anti-acneic, efect calmant , hidratare, creșterea rezistenței capilare

TAURICOL

Detoxifierea pielii, rejuvenarea pielii si regenerare, stimularea sistemului imunitar

THRINAMIDE

Regenerare și calmare după tratamente sau eczeme, seboregulator, creste rezistenta părului și hidratarea pielii

MYOTEC 10

Tratamentul ridurilor și a liniilor de expresie

DIMENYL

Flaciditatate facială și corporală, redobandirea fermității, elasticității și flexibilității, tratamente anti-aging

LUMICEN

Riduri fine, tratamentul flacidității, stoparea acțiunii radicalilor liberi rezultat expunerii UVA, inhibarea hialuronidazei

SILICOR 0,5

Refacerea fermității, elasticității și flexibilitatii pielii, tratamente anti-aging

ASIACEN

Noduri celulitice, anti-inflamator, anti-edemic, dermatită, keloizi, ulcere, disfuncțiuni vasculare, cicatrici

COFINET 20

Tratamentul celulitei, reducerea stratului adipos

CYNOMAX

Tratamentul cellulitei localizate acompaniata de edeme, stimularea drenajului limfatic

RUTINEL

Insuficiență venoasă, edem venos, vene varicoase, prevenirea tromboflebitei, limfademă, tratamentul vascular a celulitei

GYBILON

Clulită edemoasă (comp. vasculare), inflamări locale (edeme, probl. capilare), tratamentul cuperozei, tonifiere față, alopecie

LEVOCARNICEL

Tratamentul celulitei, lipoliză, remodelare corporală

SALIFORO

Tratamentul acneei și a comedoanelor, hiperkeratoze foliculare și imperfecțiunile tenului tânăr sau gras

GLYCOMAX

Tratamentul pielii predispuse la acne, vergeturi

NATRILACT

Tratament anti-aging față, gât, decolteu, mâini, elasticitate sporita, linii expresie, cicatrici, vergeturi, arsuri solare

MESOLIFT

Tensionează pielea, revitalizează, hrănește și luminează tenul, acțiune trofică

ANTIAGING

Efect anti-aging, hidratant, decontractant, reducerea ridurilor, regenerarea țesutului

ANTICELLULITIC

Efect decongestionant și de drenaj, celulită edemoasă, efect lipolitic

REGENERARE (Vergeturi )

Efect regenerant, ajută vindecarea, recomandat în special pentru tratamentul vergeturilor

REAFIRMANT

Stimulează activitatea fibroblaștilor, promovează formarea de colagen și elastină, previne oxidarea, redă fermitatea pielii

EGF

Activator celule stem epidermale, efect anti-aging, proliferarea fibroblaștilor, colagenogeneză

STRALUCIRE

Antioxidant puternic, inhibează melanogeneza și crește degradarea lui, luminează tenul, promovează sinteza de fibroblaști

PURIFIANT

Efect decongestionant, purifiant, efect calmare și curățare, recomandat pentru tenurile acneice

REGENERARE PĂR

Soluție energizantă, regulator de creștere a părului, hrănirea și creșterea vitalității firelor de păr

TKN VIT

Antioxidant puternic, adjuvant în tratamente lifting și anti-aging, efect revitalizant ten uscat, efect seboregulator ten mix și gras

TKN HA OLIGOVIT

Hidratare intensă, efect anti-oxidant și revitalizant, conferă luminozitate tenului, combate ridurile fine și liniile de expresie

TKN GLOWCOMPLEX

Îmbunătățește micro-circulația capilară, hidratează, efect sinergetic pentru tenuri mature sau lipsite de vitalitate

este distribuitorul unic a produselor
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