PL

Farmaceutyczna jakość
w profesjonalnych kosmetykach
oraz urządzeniach medycznych

www.toskani.com.pl

 Ponad 30 lat doświadczenia w tworzeniu produktów do iniekcji,
mezoterapii, kosmetyków oraz peelingów
 Wykorzystuje wiedzę farmaceutyczną w tworzeniu innowacyjnych
produktów gabinetowych oraz linii do pielęgnacji domowej
 Badania i nauka są częścią DNA marki, pozwalają one na tworzenie
EFEKTYWNYCH, BEZPIECZNYCH oraz INNOWACYJNYCH
PRODUKTÓW
 Marka wykorzystuje najnowszej generacji peptydy, biorewitalizatory
oraz liposomalne składniki aktywne

Obecna w ponad 65 krajach

Cele marki

 TKN 360º: oferta profesjonalnych linii zabiegowych oraz produktów
podtrzymujących efekty, odpowiadających na wszystkie potrzeby skóry
 Utrzymanie wiodącej pozycji na rynku produktów do mezoterapii

Efekty

+45%

wzrost co roku

+10.000

punktów sprzedaży

+2

produkty sprzedawane na minutę

Dbamy o

 Opracowywanie specjalnych rozwiązań dla wszystkich klientów
 Rodzinne, międzynarodowe i innowacyjne wartości firmy
 Zespół, który jest niezbędny do sukcesu firmy

Nagrody

Best
Medical
Cosmetics

ECPR

Hiszpania, Hong Kong,
2014
2018

medical

Anti-ageing +
HA ampoule

Anti-ageing +
HA ampoule

Radiance
ampoule

Radiance
Intimate Cream
(nomination)

Dubaj,
2019

Portugalia,
2019

Wielka
Brytania,
2019

Monako,
2019

360º zabiegi
FAZA 1

FAZA 2

FAZA 3

Przygotowanie skóry

Leczenie przezskórne

Po leczeniu

Peelingi

Mezoterapia i Wypełniacze

Nutraceutyki i Kosmetyki

PRODUKTY PROFESJONALNE

PIELĘGNACJA DOMOWA

Peptydy

Pozwalają skórze bronić się
przed zewnętrzną agresją przez
zapobieganie i przywracanie
jędrności skóry, tekstury oraz
wygładzanie zmarszczek.
TOSKANI używa innowacyjnych
kompozycji peptydów,
aby zapewnić zdrowy
wygląd skóry od środka.

Liposomy

Liposomalne składniki aktywne
penetrują w głąb skóry dzięki
swojemu biomimetycznemu składowi.
TOSKANI wykorzystuje liposomy
najnowszej generacji aby chronić
składniki aktywne i uwolnić je
w docelowych warstwach skóry
w celu ich uzupełnienia oraz
zwiększenia ich efektywności
dziesięciokrotnie w porównaniu do
pojedynczych składników aktywnych.

Kwas hialuronowy

Składnik naturalnie występujący w
naszej skórze. Kwas hialuronowy
dogłębnie nawilża oraz pobudza
produkcję kolagenu. TOSKANI
używa najwyższej jakości kwasu
hialuronowego wykorzystując
farmaceutyczną technologię
biofermentacji,
aby zapewnić odpowiednie
nawilżenie oraz odmłodzenie skóry.

TKN HA3 to gwiazda wśród produktów do iniekcji,
który poprawia jakość skóry
+
+
+
+

Najbliższy masie cząsteczkowej do endogennej: 3.000 kDa
Dla wszystkich obszarów twarzy, szyi, rąk oraz dekoltu
Dla każdego wieku: w celu prewencji, korekcji oraz poprawy
Dla każdego rodzaju skóry: od młodej po dojrzałą

Farmakologia kwasu hialuronowego

Kwas hialuronowy jest glikozaminoglikanem (GAG) i jest jednym z głównych składników macierzy pozakomórkowej tkanki łącznej skóry, chociaż znajdziemy go
również w tkankach nerwowych, a także w ciele szklistym i mazi stawowej. GAG mogą łączyć jądro białka, tworząc proteoglikany, biocząsteczki z funkcją strukturalną,
która występuje między innymi w tkance łącznej i nabłonkowej.

Struktura kwasu hialuronowego
Kwas hialuronowy jest polimerem disacharydowym złożonym z kwasu D-glukuronowego, kwasu D-N-glukuronowego
i D-N-acetyloglukozaminy połączonych ze sobą wiązaniami glikozydowymi.
Jest to polimer o liniowej i jednolitej strukturze chemicznej. W warunkach fizjologicznych występuje w postaci sodu soli: hialuronian
sodu. Hialuronian, natywny w tkankach, ma masę cząsteczkową od 2,500 do 10 000 kDa. W skórze własciwej ma masę
cząsteczkową 2,500 kDa i jest syntetyzowany przez fibroblasty.

Pochodzenie kwasu TKN HA 3 hialuronowego
Pochodzenie biotechnologiczne: uzyskane w drodze fermentacji bakteryjnej: nici kwasu hialuronowego są syntetyzowane
przez bakterie zmodyfikowane genetycznie: Streptococcus equi.
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TKN HA 3

Biorewitalizator o bardzo wysokiej masie
cząsteczkowej

+
+
+
+

Masa cząsteczkowa 3,000 kDa
Zapewnia długotrwałe efekty
Najbardziej zbliżony budową do tego, który mamy w skórze właściwej
13.5 mg kwasu hialuronowego na strzykawkę

Wskazany w celu poprawy jakości skóry

+ Biorewitalizacja skóry w każdym wieku
+ Jako środek zapobiegawczy na młodą skórę
+ Przed lub po na wypełniaczach lub botoksie w celu nawilżenia,
przygotowania skóry lub po prostu dla idealnego wykończenia

epidermis

powierzchowna
skóra właściwa

TKN HA 3

dermis
hypodermis

PRZED

PO

PRZED

PO
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Sterylne, wysoce wydajne produkty do mezoterapii, które
zapewniają skuteczne i bezpieczne rozwiązania w celu poprawy
poprzez 100% spersonalizowany sposób pielęgnacji skóry twarzy lub ciała.

TKN Meso
 Meso Starter Kit: Idealnie dobrane zestawy produktów do
mezoterapii, złożone z TKN Advanced i TKN Coctails, tak aby
osiągnąć optymalne rezultaty w konkretnych wskazaniach.
 TKN Advanced: Unikalne połączenie najbardziej zaawansowanych
składników, takich jak: peptydy, biorewitalizatory, kompleksy witaminowe,
koenzymy i minerały, zaprojektowane dla długotrwałych rezultatów.
 TKN Coctails: Kolekcja wyselekcjonowanych, gotowych do
użycia koktajli, zawierających najlepsze składniki, dla łatwego i
skutecznego leczenia konkretnych problemów estetycznych.
 TKN Monodoses: Szeroki wybór tradycyjnych
produktów do mezoterapii o wysokich stężeniach
farmaceutycznych składników aktywnych.
 Urządzenia TKN: Sprzęt i urządzenia pomagające
w penetracji produktów do mezoterapii.
Nasze produkty SĄ POZBAWIONE:
 Konserwantów
 Zapachów
 Barwników

 Nanocząsteczek
 Ftalanów
 Składników pochodzenia
odzwierzęcego i ludzkiego
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Meso Starter Kit
Meso Starter Kit
zostały zaprojektowane,
aby zapewnić
profesjonalistom najlepszy
wybór z najbardziej
wydajnych
produktów do
przeprowadzenia
7 rodzajów zabiegów:

MESO STARTER KIT

MESO STARTER KIT

Profesjonalne leczenie w celu skorygowania i odwrócenia oznak
starzenia.

Profesjonalna linia dedykowana dla osób chcących
wysmuklić oraz ujędrnić okolicę podbródka, szczęki, szyi
i dekoltu.

Anti-ageing

Y-Zone

Mesolift Cocktail: Przywraca nawilżenie i zmniejsza
widoczność lekkich i umiarkowanych zmarszczek przez
poprawę napięcia skóry.
Zawiera kwas hialuronowy, DNA sodu, DMAE oraz krzem
organiczny.

 Anti-ageing
 Y-Zone
 Radiance

Slimming Cocktail: Intensywnie drenujący roztwór dla
wyszczuplenia i poprawy konturu strefy Y.
Zawiera L-karnitynę, kofeinę, Centella asiatica (wąkrotka
azjatycka), Cynara scolymus (karczoch), Camelia sinensis
(zielona herbata), wyciąg z owoców ananasa (Ananas
sativus Ext.) i krzem organiczny.

2 x 10 ml / 0.34 fl oz

 Intimate Radiance

2 x 10 ml / 0.34 fl oz

NCPR: Natychmiastowe globalne odżywienie oraz rewitalizacja
skóry. Głęboko nawilża i poprawia elastyczność skóry.
Zawiera kwas hialuronowy, aminokwasy, koenzymy,
minerały, nukleotydy i witaminy.

 Anti-hair loss
 Purifying

Firming Cocktail: Intensywne rozwiązanie ujędrniające.
Poprawa elastyczności oraz jędrności skóry.
Zawiera DMAE, witaminę C i elastynę.

2 x 5 ml / 0.17 fl xoz

 Body

2 x 10 ml / 0.34 fl oz

TKN HA MW 2%: Biorewitalizuje i zapewnia długotrwałe
nawilżenie. Działa na naskórek oraz skórę właściwą.
Natychmiast zmniejsza oznaki starzenia.
Zawiera kwas hialuronowy o średniej masie cząsteczkowej
(1.300 -1.500 kDa)

TKN HA XS 2%: Silny nawilżający biorewitalizator. Działa na
powierzchni oraz w najgłębszych warstwach skóry. Redukuje
oznaki starzenia się.
Zawiera kwas hialuronowy o niskiej masie cząsteczkowej
(< 100 kDa).

1 x 5 ml / 0.17 fl oz

PRZED

*Study included as part of a
TOSKANI 360º solution treatment
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PO 1 zabiegu*

PRZED

1 x 5 ml / 0.17 fl oz

PO 7 zabiegach*

MESO STARTER KIT

MESO STARTER KIT

Radiance

Intimate
RADIANCE

Profesjonalny zabieg redukujący przebarwienia skóry oraz rozjaśniający
skórę.

Profesjonalny zabieg odmładzający, nawilżający i redukujący nadmierną
pigmentację obszarów intymnych.

Radiance Cocktail: Koktajl odmładzający, który ujednolica i rozjaśnia koloryt skóry.
Działa przed, podczas i po melanogenezie, ponieważ hamuje syntezę melaniny i
zwiększa jej degradację.
Zawiera glutation, kwas foliowy, dysmutazę ponadtlenkową, ekstrakt Halidrys
Siliquosa (alga brązowa), ekstrakt Pueraria Lobata Symbiosome.

Radiance Cocktail: Koktajl odmładzający, który ujednolica i rozjaśnia koloryt skóry.
Działa przed, podczas i po melanogenezie, ponieważ hamuje syntezę melaniny i
zwiększa jej degradację.
Zawiera glutation, kwas foliowy, dysmutazę ponadtlenkową, ekstrakt Halidrys
Siliquosa (alga brązowa), ekstrakt Pueraria Lobata Symbiosome.

WCPR: Globalny korektor i regulator przebarwień. Koryguje ciemne plamy
i wyrównuje koloryt skóry. Działanie przeciwutleniające.
Zawiera oligopeptydy, witaminę C, alfa arbutynę, ekstrakt z korzenia Glycyrrhiza
Uralensis (ekstrakt z lukrecji chińskiej) , ekstrakt z Tricholoma Matsutake (grzyb
sosny), glutation, niacynamid (witamina B3), peptydy i witaminy.
2 x 5 ml / 0.17 fl oz

RCPR: Globalny korektor niedoskonałości wygładzający skórę. Silne i trwałe
działanie nawilżające i odmładzające.
Zawiera aminokwasy, peptydy, witaminy, koenzymy, kwas hialuronowy,
glutation.

1 x 10 ml / 0.34 fl oz

2 x 10 ml / 0.34 fl oz

2 x 5 ml / 0.17 fl oz

WCPR: Globalny korektor, regulator przebarwień. Koryguje ciemne plamy
i wyrównuje koloryt skóry. Działanie przeciwutleniające.
Zawiera oligopeptydy, witaminę C, alfa arbutynę, ekstrakt z korzenia Glycyrrhiza
Uralensis (ekstrakt z lukrecji chińskiej) , ekstrakt z Tricholoma Matsutake (grzyb
sosny), glutation, niacynamid ( witamina B3), peptydy i witaminy.

TKN HA MW 2%: Biorewitalizuje i zapewnia długotrwałe nawodnienie. Działa na
powierzchni oraz pośrednich warstwach skóry. Natychmiast zmniejsza oznaki
starzenia.
Zawiera kwas hialuronowy o średniej masie cząsteczkowej (1.300-1.500 kDa).
1 x 5 ml / 0.17 fl oz

PRZED

2 x 5 ml / 0.17 fl oz

PO 1 zabiegu*

PRZED

PO 2 zabiegach*

PRZED

PO 2 zabiegach*
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Meso Starter Kit
MESO STARTER KIT

MESO STARTER KIT

Profesjonalny zabieg poprawiający wygląd skóry tłustej ze skłonnością do trądziku,
posiadającej zmiany potrądzikowe.

Profesjonalne leczenie poprawiające i korygujące nadmierną ilość adipocytów, cellulit
oraz utratę elastyczności skóry.

Purifying

Body

Localized cellulite cocktail: Stymuluje mikrokrążenie, pomaga rozpuścić oraz
usunąć zlokalizowany cellulit.
Zawiera fosfatydylocholinę, dezoksycholan sodu, ekstrakt Ruscus acuelatus
(ruszczyk kolczasty), ekstrakt Hamamelis virginiana (oczar wirgijski).

Purifying Cocktail: oczyszczający koktajl dla skóry tłustej i skłonnej do trądziku.
Zawiera ekstrakt z korzenia Arctium lappa L. (korzeń łopianu), ekstrakt z
Salvia officinalis (szałwia lekarska), albumin Lamium (kwiat pokrzywy białej) ,
pantenol.
2 x 10 ml / 0.34 fl oz

2 x 10 ml / 0.34 fl oz

RCPR: Wygładza oraz przynosi ulgę skórze, zmniejsza widoczność porów,
przebarwień oraz blizn potrądzikowych. Głębokie działanie nawilżające.
Zawiera aminokwasy, peptydy, witaminy, koenzymy, kwas hialuronowy,
glutation, kwasy nukleinowe, nukleotydy i minerały.

Slimming Cocktail: Intensywnie drenujący roztwór, w celu wyszczuplenia i
modelowania konturu. Wyraźnie zmniejsza widoczność „skórki pomarańczowej”.
Zawiera L-karnityna , kofeinę, wyciąg z Centella asiatica (wąkrotka azjatycka),
wyciąg z Cynara scolymus (karczoch), wyciąg z Ananas sativus (ananas), wyciąg z
Camellia sinensis (zielona herbata).

3 x 5 ml / 0.17 fl oz

2 x 10 ml / 0.34 fl oz
Firming Cocktail: Intensywnie ujędrniający koktajl. Poprawia elastyczność oraz
jędrność skóry, zapobiega wiotczeniu.
Zawiera DMAE, witaminę C i elastynę.

1 x 10 ml / 0.34 fl oz

PRZED
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PO 2 zabiegach*

PRZED

PO 5 zabiegach*

PRZED

PO 7 zabiegach*

PRZED

PO 5 zabiegach*

MESO STARTER KIT

Anti-hair loss
Profesjonalne leczenie stymulujące wzrost i zapobiegające wypadaniu włosów.
Hair Cocktail Plus: Stymuluje wzrost włosów, przywraca równowagę
hormonalną i zwiększa podaż składników odżywczych.
Zawiera pantenol, ekstrakt Sabal serrulata (wyciąg z owoców palmy
sabal), tiaminę, pirydoksynę, glukonian żelaza, taurynę, biotynę, glutation,
trokserutynę.
3 x 10 ml / 0.34 fl oz

HCPR: Zapobiega wypadaniu włosów. Wzmacnia i rewitalizuje włosy. Stymuluje i
zagęszcza cebulki włosów.
Zawiera aminokwasy, kwasy nukleinowe, minerały, peptydy i witaminy.
2 x 5 ml / 0.17 fl oz

13

Unikalne połączenie
najbardziej
zaawansowanych
składników, takich
jak: peptydy,
biorewitalizatory,
kompleksy
witaminowe,
koenzymy i minerały,
zaprojektowane
dla długotrwałych i
skutecznych rezultatów.

TKN HA
MW 2%

TKN HA
XS 2%

TKN HA
Glowcomplex

TKN HA
Oligovit

Kwas hialuronowy o średniej
masie cząsteczkowej

Kwas hialuronowy o niskiej
masie cząsteczkowej

 Działanie zarówno na
powierzchni, jak i w średnich
warstwach skóry
 Natychmiastowa i widoczna
redukcja oznak starzenia

 Działanie zarówno na
powierzchni, jak i w głębokich
warstwach skóry
 Redukcja oznak starzenia

Kwas hialuronowy, 9 witamin,
5 aminokwasów, sód DNA,
DMAE, krzem organiczny
i 3 sole mineralne

Kwas hialuronowy, 8 witamin,
3 sole mineralne i krzem
organiczny

Hyaluronic Acid
Medium Molecular Weight

5 fiolek x 5 ml

Długotrwały efekt 
nawilżenia oraz
biorewitalizacji
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Hyaluronic Acid
Low molecular weight

5 fiolek x 5 ml

Głębokie nawilżenie oraz
biorewitalizacja skóry

Restorative Glowing Complex
+ Hyaluronic Acid

 Poprawa wyglądu skóry przez
działanie antyoksydacyjne
 Redukcja oznak starzenia

Restorative Complex
+ Hyaluronic Acid

 Poprawa wyglądu skóry przez
działanie przeciwutleniające
 Redukcja oznak starzenia skóry
tłustej oraz trądzikowej

5 fiolek x 5 ml

5 fiolek x 5 ml

Globalny biorewitalizator
poprawiający jędrność oraz
świetlistość skóry

Globalny biorewitalizator
poprawiający koloryt skóry

HCPR

RCPR

NCPR

ECPR

WCPR

Tripeptyd miedziowy 1, SHoligopeptyd-2 (IGF-1), SHPolipeptyd-1, witaminy z grupy
C, witaminy z grupy E, witaminy
z grupy B, witaminy H (lub B8,
biotyna), witaminy z grupy A,
aminokwasy, tauryna, minerały

14 witamin, 24 aminokwasy,
5 czynników wzrostu,
kwas hialuronowy, 5
kwasów nukleinowych,
1 środek redukujący, 5
koenzymów, 3 minerały

12 witamin, 23 aminokwasy,
kwas hialuronowy, 5 kwasów
nukleinowych, 2 środki redukujące,
5 koenzymów, 4 minerały

Witamina C, 3 funkcjonalne
peptydy, 2 ekstrakty
roślinne, organiczne,
krzem, kwas hialuronowy,
3 flawonoidy, kumaryna

2 ekstrakty roślinne, 2 czynniki
wzrostu, 2 witaminy, środek
redukujący, α-arbutyna

Hair Complex
Poli Revitalising

 Pobudza wzrost włosów
poprzez rewitalizację mieszków
włosowych i stymulowanie
mikrokrążenia krwi
 Zapobieganie wypadaniu
włosów oraz łysieniu
5 fiolek x 5 ml

Głębokie działanie na
cebulki i zagęszczenie

Refine Complex Poli Revitalising
+ Hyaluronic Acid

 Zmniejszenie porów, drobnych
zmarszczek oraz śladów
potrądzikowych
 Silne i długotrwałe działanie
nawilżające
5 fiolek x 5 ml

Nutritive Complex Poli Revitalising
+ Hyaluronic Acid

 Głębokie działanie nawilżające
dla zdrowo wyglądającej skóry
 Poprawa elastyczności skóry

Eye complex Poli Revitalising
+ Hyaluronic Acid

5 fiolek x 5 ml

 Zmniejszenie widoczności
zasinień i cieni wokół oka
 Redukcja oznak starzenia

Natychmiastowe
odżywienie i odmłodzenie
twarzy

Globalny korektor okolicy
oka

5 fiolek x 5 ml

Brightening Complex
Poli Revitalising

 Korekta ciemnych plam oraz
nierówności kolorytu skóry
 Działanie przeciwutleniające
5 fiolek x 5 ml

Globalny reduktor
przebarwień

Natychmiastowy efekt
odżywienia i odmłodzenia
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TKN Cocktails
Kolekcja
wyselekcjonowanych,
gotowych do użycia
koktajli, zawierających
dobór najlepszych
składników, dla
łatwego i skutecznego
leczenia konkretnych
problemów estetycznych.

Twarz

Antiaging
Cocktail

Mesolift
Cocktail

Anti-pollution
Cocktail

Purifying
Cocktail

Radiance
Cocktail

L-karnityna, DMAE,
acetylo heksapeptyd-8
(Argirelina), kwas
hialuronowy, kwas
pirogronowy

Kwas hialuronowy,
DNA sodu, krzem
organiczny i DMAE

GFC5 +, niacynamid (wit.
B3), kw. hialuronowy, kw.
foliowy, Vitis vinifera Ext.
(ekst. z winnej winorośli),
izomerat sacharydowy,
Bacillus Ferment Ext.,
glutation i wit. C

Arctium lappa Ext.
(ekstrakt z łopianu),
Salvia officinalis Ext.
(ekstrakt z szałwi), Lamium
album Ext. (ekstrakt z
jasnoty białej), Pantenol,
Glikozaminoglikany,
Metionina i Chamomilla
recutita Ext. (ekstrakt z
rumianku)

Glutation, Superoxide
Dismutase (dysmutaza
ponadtlenkowa), Halidrys
siliquosa Ext. (alga
brązowa), Pueraria
lobata symbiosome
Ext. i kwas foliowy

 Redukcja głębokich
zmarszczek
 Poprawa elastyczności
10 fiolek x 10 ml

Ma potężne działanie
nawilżające oraz
odmładzające
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 Poprawa jędrności skóry
 Korekcja łagodnych
i umiarkowanych
zmarszczek
10 fiolek x 10 ml

Przeciwdziała
efektom starzenia,
zapewnia
efekt troficzny,
przeciwdziała utracie
jędrności

 Silny przeciwutleniacz
 Chroni przed
zanieczyszczeniami
 Przeciwdziała
fotostarzeniu
 Łagodzi rumień
10 fiolek x 10 ml

Obrona skóry przed
zanieczyszczeniem
środowiskowym
oraz zapobieganie
fotostarzeniu

 Przeznaczony dla skóry
tłustej trądzikowej
 Wskazany dla skóry z
trądzikiem różowatym i
łojotokowym zapaleniem
10 fiolek x 10 ml

Reguluje wydzielanie
sebum oraz zmniejsza
zmiany trądzikowe

 Dla matowej i wiotkiej
skóry
 Hamuje syntezę
melaniny i zwiększa jej
degradację
10 fiolek x 10 ml

Ujednolica i rozjaśnia
koloryt skóry

Ciało & włosy

Anticellulite
Cocktail

Localized
Cellulite Cocktail

Slimming
Cocktail

Firming
Cocktail

Regenerating
Cocktail

Hair
Cocktail Plus

Kofeina, Fosfatydylocholina,
Dezoksycholan, Equisetum
arvense Ext. (skrzyp polny)
i Artichoke Ext. (karczoch)

Fosfatydylocholina,
Deoksycholan,
Hamamelis virginiana
Ext. (oczar wirginijski)
Ruscus aculeatus Ext.
(myszopłoch kolczysty).

Elastyna, DMAE
i witamina C.

Centella asiatica Ext.
(wąkrotka azjatycka),
krzem organiczny,
elastyna, Pantenol i
Mimosa tenuiflora Ext.

Pantenol, Tauryna,
Glutation, Biotyna, Tiamina,
Trokserutyna, Pirydoksyna,
Sabal serrulata Ext.
(ekstrakt z owocu
palmy sabal), glukonian
żelaza i kumaryna

10 fiolek x 10 ml

L-karnityna, kofeina,
Centella asiatica Ext.
(wąkrotka azjatycka),
Cynara scolymus Ext.
(karczoch), Camellia
sinensis Ext. (herbata
chińska), krzem
organiczny, Ananas sativus
Ext. (wyciąg z ananasa)

Mocne efekt
lipolityczne
oraz poprawa
mikrokrążenia

 Zmniejsza widoczność
„skórki pomarańczowej” i
cellulitu
 Przywraca jędrność skóry

 Na równo rozmieszczony
cellulit
10 fiolek x 10 ml

Remodeling sylwetki
oraz działanie
lipolityczne

 Na zlokalizowany cellulit

10 fiolek x 10 ml

Pomaga organizmowi
w eliminacji
zatrzymanych płynów,
stymuluje krążenie
oraz działa drenująco
i detoksykująco

 Poprawa jędrności
 Przeciwdziała
fotostarzeniu
10 fiolek x 10 ml

Zwiększa endogenną
syntezę kolagenu i
zapewnia potężny
efekt ujędrniający

 Łysienie androgenowe
 Łysienie plackowate
10 fiolek x 10 ml

Regeneruje i
naprawia skórę

 Rozstępy
 Blizny
 Zmiany potrądzikowe
10 fiolek x 10 ml

Zatrzymuje wypadanie
włosów i poprawia
czynność mieszków
włosowych
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TKN Monodoses
Szeroki wybór
tradycyjnych produktów
do mezoterapii
o wysokim stężeniu i
farmaceutycznej jakości
składników aktywnych
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Anti-ageing

DIMENYL

DM-SILK

HYALURON 1, 2, 3.5 IDEBENYL TIGHT

DMAE

Krzem organiczny, DMAE

Kwas hialuronowy 1%, 2%, 3,5%

DMAE, koenzym Q10

 Środek wspomagający w
zabiegach
 Właściwości anti-aging

 Przeciwdziała zwiotczeniu skóry
 Silne działanie
przeciwstarzeniowe

20 ampułek x 5 ml

20 ampułek x 5 ml

 Poprawa nawilżenia
 Biorewitalizacja
 Działanie anti-aging

 Przeciwutleniacz
 Ujędrnianie
 Przeciwdziała starzeniu się
skóry

Pomaga skórze
odzyskać jędrność

Poprawia produkcję
kolagenu i elastyny,
silnie ujędrniając skórę

5 fiolek x 5 ml

Jest aktywatorem funkcji
fibroblastów i syntezy
kolagenu, a także różnych
czynników wzrostu skóry,
spowalniających naturalne
procesy starzenia

20 ampułek x 2 ml

Działanie
przeciwstarzeniowe,
ujędrniające oraz działanie
przeciwutleniające

LUMICEN

LUMICEN GEL

MYOTEC

SILICOR

TAURICOL

DNA sodu

DNAHP sodu

Heksapeptyd acetylowy-8

Krzem organiczny

Tauryna

 Działanie przeciwstarzeniowe
 Rewitalizacja

 Intensywne zapobieganie
starzeniu
 Intensywna rewitalizacja

 Efekt podobny do botoksu
 Intensywny efekt
przeciwzmarszczkowy

 Długotrwałe działanie
ujędrniające

5 fiolek x 2.5 ml

20 ampułek x 2 ml

20 ampułek x 5 ml

 Działanie przeciwutleniające
oraz detoksykujące
 Zwalcza wolne rodniki

Zwiększa trofizm
komórkowy i chroni
komórki przed stresem
oksydacyjnym

Zapewnia efekty
“podobne do botoksu’’

Pobudza do produkcji
kolagenu oraz syntezy
elastyny

Mocne działanie
przeciwutleniające

20 ampułek x 2 ml

Zwiększa trofizm
komórkowy i chroni
komórki przed stresem
oksydacyjnym

5 fiolek x 5 ml
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TKN Monodoses
Alfa hydroksykwasy

Antycelulitowe, drenujące oraz łagodzące naczyniakowatość

GLYCOMAX

SALIFORO

ASIACEN

COFINET

CYNOMAX

GYBILON

Kwas glikolowy

Kwas salicylowy

Kofeina

Artichoke Ext. (karczoch)

 Działanie złuszczające
 Działanie Anti-aging

 Działanie złuszczające
 Efekt keratolityczny

 Cellulit
 Zwiotczenie skóry

 Pomaga w usunięciu
zlokalizowanego cellulitu

Ginkgo biloba Ext. (ekstrakt
z miłorzębu japońskiego)

20 ampułek x 2 ml

5 fiolek x 5 ml

Zapewnia
powierzchowne
złuszczenie naskórka

Powoduje delikatny
efekt keratolityczny

Centella asiatica Ext.
(wąkrotka azjatycka),
Fucus vesiculosus
Ext. (morszczyn
pęcherzykowaty),
Hedera helix Ext.
(bluszcz pospolity)
 Likwiduje obrzęk tkanek
 Efekt naprawczy
20 ampułek x 2 ml

Zapewnia drenaż oraz
stymuluje zdolności
naprawcze skóry
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20 ampułek x 2 ml

20 ampułek x 5 ml

Silny efekt lipolityczny

Silny efekt drenujący

 Poprawia mikrokrążenie i
i zmniejsza uszkodzenie
naczyń włosowatych
 Zapobiega wypadaniu
oraz stymuluje wzrost
włosów
20 ampułek x 2 ml

Działanie
detoksykujące oraz
stymulujące krążenie

HYALURONIDASE

LEVOCARNICEL

PHOSPHOCOL

PIRASTINOL

RUTINEL

Hyaluronidase 1500 IU

L- karnityna

Pirogronian sodu

Kumaryna i Trokserutyna

 Produkt do rozpuszczania
kwasu hialuronowego

 Działanie lipolityczne
 Ożywienie

Fosfatydylocholina,
Deoksycholan sodu
 Intensywne działanie lipolityczne

 Silne działanie ujędrniające
20 ampułek x 2 ml

 Ożywia skórę
 Wzmacnia odporność skóry

5 fiolek x 1500 UI

Zwiększa
przepuszczalność,
elastyczność i trofizm
tkanki

20 ampułek x 5 ml

20 ampułek x 5 ml

Modeluje sylwetkę i
zapewnia efekt lipolityczny

Powoduje efekt lipolityczny
w zlokalizowanym cellulicie

Zapewnia długotrwały
efekt ujędrniający

20 ampułek x 2 ml

Poprawia mikrokrążenie
i wzmacnia naczynia
włosowate
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TKN Monodoses
Witaminy

ASCORMAX

B-HIDROXIN CUDENOX

DEXANYL

GLUTAMAX C POLIVITAMIN BCAE THRINAMIDE

Kwas askorbinowy

Biotyna

Pantenol (ProVit B5)

Glutation i witamina C

 Działanie
przeciwutleniające
 Łojotokowe
zapalenie skóry

 Działanie
wzmacniające
włosy
 Łojotokowe
zapalenie i skóra
atopowa

 Działanie
naprawcze
 Działanie
uspokajające

 Intensywny
przeciwutleniacz

5 fiolek x 5 ml

Zapobiega oraz
niweluje efekt
fotostarzenia

20 ampułek x 2 ml

Utrzymuje dobrą
kondycję włosów

Retinol 300 000
UI i witamina E
 Przynosi ulgę
skórze
 Średnio
zaawansowane
zmarszczki
 Skóra ze
skłonnością do
trądziku
5 fiolek x 5 ml

Zmniejsza
widoczność
zmarszczek
oraz zmian
trądzikowych
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20 ampułek x 5 ml

Zwiększa
regenerację
komórek, ma
właściwości
przeciwzapalne
i łagodzące

Witaminy A, E, C oraz
kompleks witamin z grupy B

Witaminy B1, B2, B6,
Pantenol (ProVit B5 )

5 fiolek x 5 ml

 Multiwitamina dla skóry
 Działanie rewitalizujące

 Działanie naprawcze
 Działania kojące

Pomaga
chronić komórki
przed stresem
oksydacyjnym

5 fiolek x 5 ml

5 fiolek x 5 ml

Zapewnia silne działanie
przeciwutleniające oraz
poprawia wygląd skóry

Zwiększa
regenerację
komórkową,
ma działanie
przeciwzapalne
oraz kojące.
Zwiększa
odporność włosów
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TKN Urządzenia
Sprzęt i urządzenia
sprzyjające penetracji
produktów do
mezoterapii

TKN Mesoject
1936

TKN Mesoject to platforma różnych
technologii, w celu osiągnięcia takiego
rezultatu, jak podczas iniekcji. Łączy
działanie sonoporacji (ultradźwięki niskiej
częstotliwości), radiofrekwencję (falę o
częstotliwości radiowej) i elektroporację
(modulowane impulsy elektryczne) dla
przezskórnego wtłoczenia składników
aktywnych, w celu osiągnięcia szybkiego,
bezpiecznego i skutecznego rezultatu.
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TKN Dermaroller

TKN Dermapen

TKN Dermaroller zawiera bardzo drobne igły,
których ilość i długość różnią się w zależności
od dostępnych modeli. Wytwarzają one dużą
liczbę mikroskopijnych kanałów na poziomie
skóry właściwej. Jego użycie stymuluje
skórę do syntezy kolagenu w celu naprawy
„kontrolowanych” ran, które wytworzyliśmy,
co powoduje proliferację komórkową, a tym
samym zmniejsza zmarszczki, rozstępy i
blizny. Z kolei otwarte kanały umożliwiają
lepszą penetrację stosowanych miejscowych
produktów. Zastosowanie Dermarollera
to idealna niechirurgiczna i nieablacyjna
metoda poprawy różnych stanów skóry,
takich jak starzenie się zmarszczek, rozstępy,
blizny (potrądzikowe, pooperacyjne, stare
rany) oraz problemy z pigmentacją.

TKN Dermapen to urządzenie mikroigłowe,
które zostało okrzyknięte złotym standardem
w technologii mikroigłowej. Pokryte jest
małymi płytkimi igłami, które powodują
mikroperforacje na powierzchni skóry. Te
perforacje mają działanie terapeutyczne,
ponieważ powodują mikrouszkodzenie, co
pobudza skórę do stymulowania jej naturalnej
zdolności do regeneracji, zwiększając
produkcję nowego kolagenu. TKN Dermapen
posiada funkcję wibracji o dużej prędkości
w celu szybkiego zwiększenia skuteczności
leczenia oraz zmniejszenia bólu i dyskomfortu
u pacjentów. Urządzenie wykorzystuje
jednorazowe, sterylne wkłady igłowe
zapewniające optymalnne bezpieczeństwo
pacjenta. Każda końcówka jest wykonana
z maks. 12 małych igieł o regulowanej
długości. Mikronakucia pozwalają skórze
miejscowo transportować więcej składników
odżywczych. Zwiększa to wchłanianie
składników aktywnych w skórze, stymulując
naprawę na poziomie komórkowym i
przyspieszając regenerację komórek naskórka.

Jedyny bezigłowy pistolet do mezoterapii.
Nowe urządzenie do zarządzania i zwiększania wchłaniania
składników aktywnych w głębsze warstwy skóry.

Technologia

+ TKN MesojectGun wykorzystuje energię elektroporacji
(technologia EPM). Impulsy elektryczne generują tymczasowe
kanały hydrofilowe w dwóch warstwach lipidowych błon
komórkowych i przestrzeni międzykomórkowych
+ Dzięki znacznemu wzrostowi przewodnictwa elektrycznego i
przepuszczalności tkanek pożądana penetracja składników
aktywnych jest osiągana lokalnie, nieinwazyjnie i bezboleśnie
+ Działanie
» Poprawia mikrocyrkulację skóry
» Stymuluje metabolizm komórkowy
» Ogranicza starzenie się komórek

Wskazania:

+ Mniej inwazyjne niż techniki mikroigłowe
+ Może być stosowany do wprowadzania w
skórę dowolnej linii produktów TOSKANI
+ TKN MesojectGun ma dwie różne głowice mikroczipowe
(MesoHair i MesoSkin), które mogą być stosowane w wielu
częściach ciała (twarz, skóra głowy, ręce, brzuch, nogi itp.).
+ Pozwala estetykom współpracować z meso
TOSKANI i uzyskiwać doskonałe wyniki
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Pełny wybór skutecznych i bezpiecznych produktów
dbających o skórę przed, podczas i po peelingu chemicznym.
Peelingi TOSKANI mają różne wartości procentowe i pH
dopasowane dla każdego rodzaju skóry. Są zapakowane
w wygodne butelki 50 ml, które umożliwiają do 20 zabiegów,
ich formuła nie traci skuteczności podczas przechowywania.

Peelingi TKN:
 TKN Combined: Skuteczna i gotowa do użycia formuła,
składająca się z połączenia różnych kwasów, dedykowanych do
leczenia poszczególnych problemów estetycznych.
 TKN Monoacids: Kwasy w różnych stężeniach przeznaczone
do łączenia dla spersonalizowanych potrzeb skóry lub
stosowania indywidualnie.
 TKN Adjuvants: Wybór produktów przygotowanych, aby
chronić skórę przed i po peelingu.
Wszystkie peelingi są testowane klinicznie
Nasze peelingi są WOLNE OD:
 Środków
konserwujących
 Zapachów
 Nanocząsteczek

 Ftalanów
 Składników pochodzenia
ludzkiego
 Składników pochodzenia
zwierzęcego
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TKN Combined
Skuteczne i gotowe
do użycia rozwiązania
stworzone z połączenia
mieszanki różnych
kwasów do leczenia
specyficznych
problemów
estetycznych

Soothing
body peel

Mesoshine
Peel

pH ~4

pH 2.0 - 2.4

5-NAF Complex,
Kwas glikolowy,
Kaws mlekowy,
Kwas salicylowy,
Alfa-bisabolol,
Rumianek

Kwas azelainowy
10%, Kwas
salicylowy 20%,
Mocznik 5%,
Alantoina 0,1%

 Przeznaczony do
obszaru ciała
 Delikatnie złuszcza
 Łagodzi i uspokaja
skórę
100 ml sprayu

Przygotowuje
skórę przed
zabiegiem
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 Rozstępy i blizny
 Wiotkość skóry
 Łojotokowe
zapalenie skóry
 Łupież

Photo-aging
Peel
pH 1.8 - 2.2
Kwas mlekowy
13%, Kwas
cytrynowy 8%, Kwas
salicylowy 14%
 Fotostarzenie
 Łagodne i
umiarkowane
zmarszczki
 Zwiotczała i
matowa skóra

50 ml butelka

50 ml butelka

Usuwa
zanieczyszczenia
skóry oraz
poprawia odnowę
komórkową

Zmniejsza
widoczność
oznak
fotostarzenia
skóry

Purifying
Peel

Radiance
Peel

Rejuvenating
Peel

pH 3.0 - 3.5

pH 2.0 - 3.0

pH < 1.0

Kwas salicylowy
20%, Kwas
azelainowy 14%

Kwas glikolowy
34%, Kwas
cytrynowy 10%,
Kwas mlekowy 10%,
Kwas kojowy 5%,
Kwas salicylowy 3%
Heksylorezorcynol
2%, Glukozyd
Ascorbylu 0,5%

Kwas pirogronowy
40%, Kwas
mlekowy 4,5%

 Trądzik i blizny
potrądzikowe
 Zapalenie
mieszków
włosowych
 Hiperkeratoza
 Skóra naczynkowa
trądzikowa
50 ml butelka

Kompletne
rozwiązanie
dla skór
trądzikowych
oraz naczyniowotrądzikowych

 Widoczne oznaki
fotostarzenia
 Zaburzenia
pigmentacji
50 ml butelka

Ujednolica
koloryt skóry

 Umiarkowane i
zaawansowane
zmarszczki
 Matowa,
zwiotczała skóra
 Rewitalizuje skórę
 Może być
stosowany w
leczaniu trądziku
różowatego
50 ml butelka

Osłabia oznaki
starzenia się
skóry, problemy
związane z
trądzikiem oraz
rogowaceniem
naskórka

TKN Monoacids
Kwasy w różnych
stężeniach do stosowania
samodzielnie lub łączenia,
w zależności od
potrzeb skóry.

TCA 15 / 35
Peel
pH <1%

Glycolic
Peel
pH 1.5 - 2.0

Kwas trichlorooctowy
15% i 35%

Kwas glikolowy
20% i 50%

 Łagodny do
zaawansowanych
oznak starzenia
 Łagodny w niwelowaniu
śladów potrądzikowych

 Delikatne i umiarkowane
zmarszczki
 Szorstka i matowa skóra
 Przebarwienia
 Problemy związane
z trądzikiem

50 ml butelka

Głęboko odnawia
skórę

50 ml butelka

Uruchamia produkcję
nowego kolagenu i
elastyny, w wyniku
czego usuwa drobne
linie i zmarszczki,
wyrównuje koloryt
i poprawia teksturę
skóry

Lactic
Peel
pH 1.5 - 2.0

Mandelic
Peel
pH 1.0 - 3.0

Salicylic
Peel
pH 1.5 - 2.5

Kwas migdałowy
30% i 50%

Kwas salicylowy
10% i 30%

 Trądzik zapalny
 Przebarwienia
 Wrażliwe i ciemne
skóry (fototypy IV – VI)
 Hiperpigmentacja

 Trądzik
 Hiperkeratoza
 Rozszerzone pory

50 ml butelka

50 ml butelka

Odpowiedni dla cer
wrażliwych, suchych
oraz odwodnionych

Działa na zaburzenia
pigmentacji oraz
reguluje trądzik
zapalny

Zmniejsza grubość
warstwy rogowej

Kwas mlekowy 30% i 50%
 Sucha i odwodniona
skóra
 Keratozy
 Przebarwienia
 Zmiany związane
z trądzikiem

50 ml butelka
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TKN Adjuvants
Wybór produktów
przygotowujących skórę
przed oraz chroniących
skórę po zabiegu
peelingu chemicznego

Degreasing Solution

Neutralizing Solution

TKN Protector

 Odtłuszcza skórę

 Przywraca pH po peelingach chemicznych

Spray/butelka 50 ml
Spray/butelka 100 ml

Spray/butelka 50 ml
Spray/butelka 100 ml

 Odżywczy balsam, który chroni wrażliwe
obszary przed procedurami zabiegowymi
 Może być także używany jako krem
ochronny dla skóry podrażnionej przed
wpływem czynników zewnętrznych, jak wiatr
lub zimno
 Jego unikalna formuła tworzy ochronny film
na skórze z silnym działaniem nawilżającym
Słoik 15 gr
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PRO

TOSKANI oferuje szeroki wachlarz kosmetyków zarówno do pielęgnacji
gabinetowej, jak i domowej, odpowiadających na spersonalizowane
potrzeby każdego rodzaju skóry. Dzięki swojemu know-how,
wiedzy farmaceutycznej i doświadczeniu, Toskani Cosmetics są
oparte o wysokie stężenia składników aktywnych najnowszej
generacji, które są dostosowane do potrzeb każdego konsumenta.
Wszystkie linie kosmetyczne TOSKANI oferują produkty do pielęgnacji
domowej, które wspierają efekty profesjonalnych zabiegów.

TKN kosmetyki:
 Profesjonalne kosmetyki: Szeroki wybór wysoce
innowacyjnych profesjonalnych produktów pełnych aktywnych
składników o jakości farmaceutycznej.
 Pielęgnacja domowa: Linia kosmetyków domowych
TOSKANI jest opracowana na bazie wysokich stężeń
składników aktywnych, w celu poprawy i utrzymania efektów
po zabiegach.
Wszystkie produkty kosmetyczne są testowane
dermatologicznie.
Produkty kosmetyczne są WOLNE OD:
 Nanocząsteczek
 Ftalanów

 Składników pochodzenia
ludzkiego
 Parabenów
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PRO

Spot Out Kit Plus
Wskazania:
 Przebarwienia
 Fotostarzenie
 Ostuda i melasma
 Problemy związane
z trądzikiem
Cel zabiegu:
 Zmniejsza i usuwa
ciemne plamy
 Przywraca jednolity
koloryt skóry
 Zapewnia efekt
rozjaśniający

Profesjonalna
procedura zabiegowa
(jeden dzień)
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Pielegnacja domowa
w celu podtrzymania
rezultatów
(6 miesięcy)

Utrzymanie
długotwałego
efektu

PRO

Każdy zestaw zawiera:
Produkty Pro do
użytku podczas
profesjonalnego zabiegu
 Produkt przygotowujący
skórę
 Aktywator
 Maska Spot Out po
zakończeniu zabiegu

Spot Out Mask

Spot Out Cream

Total Recovery Cream

Produkty pielęgnacji
domowej: 2 miesiące
pielęgnacji domowej
zawarte w zestawie

Kwas salicylowy, Kwas azelainowy,
α-arbutyna, Heksylorezorcynol,
Kwas fitynowy, Niacynamid,
Bisabolol, witaminy A, C i E.

Kwas azelainowy, α-arbutyna, kwas
fitynowy, Heksylorezorcynol, witamina C,
witamina A, witamina E, kwas cytrynowy,
kwas salicylowy, kwas mlekowy,
Glycyrrhiza glabra Ext., NMF (Naturalny
Czynnik Nawilżający), Pueraria lobata
symbiosome Ext. i Halidrys siliquosa Ext.

Aminoheksanian dipeptydu-3,
Diaminopropionoyl Tripeptide-33, Acetyl
heksapeptyd-46, Alantoina, Tokoferol,
Betaina, Bisabolol i Resweratrol

 Profesjonalna maska

 SPOT OUT Cream
 Total Recovery Cream

 Krem regenerujący do zniszczonej skóry
 Po leczeniu: Nakładaj zawsze, gdy skóra
tego potrzebuje może być kilka razy
dziennie, jeśli jest to niezbędne

 Krem po zabiegu
Słoik 15 gr

Tuba 50 ml

Tuba 50 ml

Spot Out Cream
aplikacja
1 miesiąc



2 - 3 miesiąc



4 - 6 miesiąc
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PRO

Peel-off masks

Antiaging peel-off mask

Anti-pollution peel-off mask

Purifying peel-off mask

Spirulina, Alga Laminaria

Alga Chlorella Ext., węgiel drzewny,
glinka biała, biały żeń-szeń

Salix alba Ext. (wierzba biała), Maris limus Ext.
(wyciag z osadów morskich), Melaleuca alternifolia
Oil (olejek z drzewa herbacianego), Mentol

 Maska na zakończenie zabiegu estetycznego cery
dojrzałej i / lub cery z pierwszymi oznakami starzenia
 Maska na bazie morskiego kompleksu Alga Spirulina
i Alga Laminaria, które rewitalizują skórę i spowalniają
proces starzenia






Usuwa ze skóry drobne zanieczyszczenia
Zapobiega przedwczesnemu starzeniu się
Wzmacnia barierę skórną
Poprawia nawilżenie

Saszetka 30 gr

Saszetka 30 gr

Wspomaga odnowę tkanki skórnej, zmniejsza
widoczność zmarszczek i stymuluje
powstawanie kolagenu dla młodszej i zdrowszej
cery

Przeciwdziała zanieczyszczeniom poprzez
absorpcję i usuwanie gazów, toksyn,
metali ciężkich oraz innych zanieczyszczeń
osadzających się na skórze

 Idealny produkt do sfinalizowania procedur estetycznych
wykonywanych na skórze ze skłonnością do trądziku
 Maris Limus Ext., zawiera morskie pierwiastki, takie
jak siarka i cynk, które odtruwają i rewitalizują skórę
oraz mają właściwości regulujące. Ta maska pomaga
zmniejszyć aktywność bakterii odpowiedzialnych za
stany zapalne skóry dzięki Salix Alba leaf Ext. bogatego
w zawartość kwasu salicylowego. Mentol zapewnia
właściwości odświeżające i tonizujące
Saszetka 30 gr

Ta oczyszczająca i regulująca sebum maska ma
doskonałe właściwości dla skór podatnych na
trądzik
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PRO

Radiance peel-off mask

Vitamin Burst peel-off mask

Slimming body peel-off mask

Sodium Ascorbate ( witamina c), Saxifraga sarmentosa
Ext. (skalnica rozłogowa), olej z pestek winogron,
Morus bombycis Ext (wyciąg z korzenia morwy).

Sodium Ascorbate (witamina C)

Alga Laminaria, Horsetail leaf Ext., Guarana seed Ext.
(guarana), Rosemary leaf Oil Ext. (olejek rozmarynowy)

 Widoczny efekt rozjaśnienia od pierwszej aplikacji
 Jego działanie przeciwutleniające pomaga neutralizować
wolne rodniki, spowalnia proces starzenia się skóry.
Hamuje tworzenie melaniny, unikając pojawienia się
zmiany przebarwienia w skórach narażonych na
promieniowanie UV
Saszetka 30 gr

Hamuje tworzenie melaniny i zapobiega
tworzeniu ciemnych plam

 Maska o działaniu kojącym zmniejszającym przekrwienie,
dzięki swoim rewitalizującym składnikom pomaga
przywrócić skórze naturalny blask
 Maska Vitamin Burst jest bogata w minerały i witaminy,
rewitalizuje zmęczoną skórę, zapewniając jej naturalny
blask
Saszetka 30 gr

Pomaga w syntezie kolagenu i pomaga w
ukojeniu skóry po radykalnych zabiegach.
Zmniejsza obrażenia spowodowane przez agresję
zewnętrzną, pomaga zachować skórze zdrowy
wygląd






Modeluje sylwetkę
Stymuluje witalność skóry
Pomaga zredukować nadmiar nagromadzonej wody
Łagodzi i odświeża skórę

Saszetka 50 gr

Ta maska slimming body wspomaga działanie 
odchudzające jest wykonana z alginiany i ma 4
działania: lipolityczne, drenujące, odchudzające
i kojące
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PRO

Professional creams
Linia profesjonalnych
kosmetyków
nawilżających,
regenerujących oraz
chroniących skórę
przed poparzeniami
słonecznymi.

Aquabalance Cream PRO

Total Recovery gel PRO

Sun Protection Cream PRO

Ext. Mimosa tenuiflora, mocznik, kwas
mlekowy, Alantoina, Tokoferol

Aloes, Kolagen, hydrolizowane
białko pszeniczne, Masło Shea,
Mimoza tenuiflora Ext.

Filtry UVA oraz UVB, Masło Shea

 Zapewnia głęboki i długotrwały efekt
nawilżenia
 Regeneruje i chroni skórę
Tuba 200 ml

 Żel bogaty w aloes
 Przyspiesza regenerację podrażnionej i
uszkodzonej skóry
 Wskazany w leczeniu osób posiadającej
skórę wrażliwą i tłustą

 Bardzo wysoka ochrona przeciwsłoneczna
przed UVA i UVB
 Utrzymuje nawilżenie skóry
 Silne działanie przeciwutleniające

Tuba 200 ml
Tuba 200 ml
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TKN Peel Boosters
Szeroka gama Peel
Boosters do stymulacji
odnowy komórkowej
oraz potęgowania
efektów peelingów
chemicznych

Clarifying Peel Booster

Imperfection Peel Booster

Retiseal Peel Booster

Kwas glikolowy 20%, Kwas fitynowy 2%

Kwas glikolowy 10%, Kwas salicylowy 2%

Retinol 1%, Witamia E, Bifida Ferment Lysate

 Spowalnia melanogenezę
 Zmniejsza zaburzenia pigmentacji
 Poprawia syntezę kolagenu i elastyny

 Aktywuje syntezę kolagenu i elastyny
 Zmniejsza rozmiar porów i niedoskonałości
związane z trądzikiem
 Ujednolica oraz koi skórę

 Aktywuje syntezę kolagenu i elastyny
 Zmniejsza głębokość zmarszczek
 Zapewnia silne działanie przeciwutleniające

Airless 30 ml

Przeciw ciemnym plamom
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Airless 30 ml

Przeciw niedoskonałościom

Tubka 15 ml

Przeciw objawom fotostarzenia

Higiena
Wybór kosmetyków dla
czystej i doskonałej
skóry do stosowania
przed dowolnym
zabiegiem i leczeniem
oraz do pobudzenia
absorpcji składników
aktywnych produktów
do pielęgnacji domowej

Energizing Cleanser

Bamboo Hydratonic

Antistress Mask

Nutritive Scrub

Olejek z kurkumy, olejek
imbirowy, olejek cynamonowy

Woda bambusowa, ekstrakt z
pomarańczy i cytrusów, Aloe
vera Ext., Viccinium myrtillus
Ext., Saccharum officinarum
Ext., Acer Saccharum Ext.,
kwas salicylowy oraz mlekowy

Aloes, oliwa z oliwek, ekstrakt
z nagietka, rumianek i Mentol

Rosa canina (dzika róża), Rosa
Moschata (róża piżmowa),
Prunus armeniaca (morela),
Vaccinium myrtillus (borówka
czarna), Saccharum officinarum
(trzcina cukrowa) Ext., Orange
i Lemon Ext., witamina E, Acer
saccharum Ext. (klon cukrowy)

 Usuwa martwe komórki
 Wygładza i odżywia suchą i
wrażliwa skórę
 Pomaga odnowić skórę
 Zapewnia rozjaśnienie przez
efekt oczyszczający

Butelka z pompką 200 ml

 Usuwa resztki zanieczyszczeń i
martwe komórki
 Uspokaja skórę
 Zapewnia silny efekt nawilżenia
 Tonizuje skórę
 Przygotowuje skórę przed
aplikacją kosmetyków

Spray 200 ml

 Odświeża i koi skórę
 Odżywia i nawilża skórę
 Pomaga zregenerować skórę

Tuba 200 ml

 Usuwa martwe komórki
 Wygładza i odżywia suchą
i wrażliwa skórę
 Pomaga odnowić skórę
 Zapewnia rozjaśnienie przez
efekt oczyszczający

Tuba 200 ml
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Anti-ageing

For skins with signs of ageing

Anti-ageing + HA
Ampoule

Vitaflash Ampoule

Anti-aging Eye
Contour

Aquabalance
Mesoserum

Aquabalance Cream

Probiotyki, Peptydy, czynniki
wzrostu i kwas hialuronowy

Tensor roślinny, Kolagen,
witamina C, Mimosa tenuiflora
Ext., Elastyna i witamina F

Kwas hialuronowy,
Proteoglikany, witamina C, krzem
organiczny i Trokserutyna

Kwas hialuronowy,
Proteoglikany, witamina C, krzem
organiczny i Trokserutyna

 Dla matowej skóry wymagającej
natychmiastowego efekt blasku,
na specjalne okazje
 Zapewnia natychmiastowy efekt
liftingu, ujednolica teksturę skóry
oraz poprawia koloryt

 Spowalnia widoczność
zmarszczek w strefie
okołooczodołowej
 Pomaga przywrócić skórze
naturalny zdrowy wygląd
 Zapewnia silny efekt
odmłodzenia

 Dla młodej skóry
 Zapewnia głębokie i długotrwałe
nawilżenie
 Przyczynia się do poprawy
elastyczności skóry
 Działanie przeciwutleniające

NMF (Naturalny Czynnik
Nawilżający), kompleks
witaminy A i F, witamina
E, Mimosa tenuiflora

 Dla skóry starzejącej się i ze
zmarszczkami
 Zmniejsza wygląd zmarszczek
i drobnych linii, zapobiega
ich powstawaniu i zapewnia
natychmiastowe i długotrwałe
nawilżenie

15 ampułek x 2 ml

5 ampułek x 2 ml
Tubka 15 ml

 Dla młodej skóry
 Zapewnia głębokie nawilżenie
skóry
 Natychmiast koryguje
pojawienie się cienkich linii i
zmarszczek
 Regeneruje i chroni skórę

Szklana butelka z pompką 30 ml
Airless tubka 50 ml
Tuba 200 ml
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Matrix Repair Mesoserum

Matrix Repair Cream

Cell Architect Mesoserum

Cell Architect Cream

Kwas hialuronowy, Kolagen,
Elastyna, Proteoglikany

NMF (Naturalny Czynnik Nawilżający),
Kolagen, kompleks odbudowujący,
Proteoglikany, tensor roślinny, Masło shea

DMAE, L-karnityna, naturalny kolagen,
Elastyna, krzem organiczny, kwas
hialuronowy, Acetyl Heksapeptyd-8,
Masło Karité i witamina A.

DMAE, L-karnityna, naturalny kolagen,
Elastyna, krzem organiczny, kwas
hialuronowy, Acetyl Heksapeptyd-8,
Tokoferol, Masło Karité i witamina A.

 Dla starzejącej się skóry
 Specjalnie opracowany do korygowania
owalu twarzy
 Codzienne stosowanie wyraźnie poprawia
napięcie o jędrność tkanek, koryguje
strukturę, zapewniając prawdziwy efekt
liftingu, dzięki wysokiej zawartości DMAE

 Dla starzejącej się skóry
 Zawiera wysokie stężenie ekstraktów
kolagenu i elastyny, aby uzyskać
jędrniejszą i bardziej elastyczną skórę.
Składniki te odżywiają wiotką skórę,
pozbawioną naturalnego kolagenu,
przywracając jej elastyczność
 Zmniejsza widoczność zmarszczek
 Utrzymuje promienny wygląd w ciągu
dnia

 Dla dojrzałej skóry
 Pozwala przywrócić skórze jędrność
 Skóra staje się bardziej gęsta, jędrna i
elastyczna
 Zmniejsza głębokość zmarszczek na
czole, okolicy oka a także zmarszczki
nosowe i wokół ust
 Zwiększa grubość komórek podporowych
skóry

 Dla dojrzałej skóry
 Przywraca oraz utrzymuje zdrowy wygląd
skóry dzięki produkcji nowego kolagenu
 Spowalnia starzenie dzięki zawartej
kombinacji składników odżywczych i
wzmacniających błonę komórkową

Airless tubka 50 ml
Szklana butelka z pompką 30 ml

Szklana butelka z pompką 30 ml
Airless tubka 50 ml
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Radiance

For skins with signs of photo-ageing
		

Radiance Ampoule

Radiance Eye
Contour

Radiance Mesoserum Radiance Daily
Cream

Radiance Intimate
Cream

Azeloglicyna, Bisabolol, kwas
Fitowy i witaminy B3 i C.

Unikalne połączenie peptydów,
witamina K, wyciąg z
kasztanowca, Ginkgo biloba
Ext., flawonoidy i retinol

α-Arbutin, Aspergillus Ferment,
wyciąg z kory chilijskiego
drzewa boldo, wyciąg z
lukrecji, Hexylresorcinol,
Retinol i witamina C.

Kwas ferulowy, α-arbutyna,
Aspergillus Ferment, wyciąg z kory
chilijskiego drzewa boldo, ekstrakt
z lukrecji, Hexylorezorcylol, Masło
Shea, Retinol, witamina B3, C i E.

 Matowa i odwodniona skóra
 Ciemne plamy spowodowane
emisją na słońce
 Fotostarzenie
 Rozświetla strefy ciemnej
skóry i rozjaśnia ciemne plamy
na wszystkich typach skóry i
odcieni skóry
 Zawiera silny przeciwutleniacz
i rozjaśniające składniki, które
redukują niedoskonałości







Kw. fitynowy,kw. hialuronowy,
azeloglicyna, Bisabolol, czynniki
wzrostu, aminokwasy, olejek
Rosa moschata (róży piżmowej),
Alantoina, Kolagen, DMAE,
elastyna, witamina B3, B9, C i E.

Szklana butelka z pompką 30 ml

Airless tubka 50 ml

 Codzienny intensywny zabieg
zawierający najnowocześniejszy
kompleks rozjaśniający, zdolny
do penetracji i uwalniania 5
różnych substancji aktywnych w
określonych warstwach skóry,
bez jej uszkadzania. Zawiera
azeloglycynę, bisabolol, kwas
fitynowy oraz witaminy B3 i C
 Rozjaśnia i ujednolica
koloryt skóry, zapobiegając
odwodnieniu, utracie blasku,
wiotkości i pojawianiu się plam

 Przywraca jędrność oraz ton
skóry wokół oczu
 Spłyca głębokie zmarszczki oraz
poprawia koloryt skóry
 Stymuluje regenerację komórek
oraz syntezę kolagenu
 Zmniejsza opuchnięcia i
zasinienia pod oczami

Tubka 15 ml

Matowa i odwodniona skóra
Ciemne plamy
Fotostarzenie
Nieregularna pigmentacja
Odpowiedni krem na dzień
do korygowania oznak
fotostarzenia
 Zapobiega odwodnieniu, utracie
blasku, drobnym liniom oraz
pojawieniu się zmarszczek i
plam

 Codzienny krem - żel o działaniu
rozjaśniającym, głęboko nawilża
i odmładza strefę intymną
 Przeciwdziałania starzeniu się,
wiotkości i zmianom pigmentacji
zewnętrznego obszaru
narządów płciowych i okolicy
sromu i krocza, przywracając
ton i naturalny wygląd.
Idealny jako uzupełnienie
pooperacyjnych zabiegów
odmładzania narządów
płciowych i po porodzie

15 ampułek x 2 ml
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Airless 30 ml

Purifying

For oily and acne prone skins

Purifying Cleanser

Purifying Scrub

Purifying Ampoule

Purifying Intensive
Serum

Purifying Cream

Kompleks oczyszczający,
kwas mlekowy, mocznik,
ekstrakt z oczaru wirginijskiego,
ekstrakt z szałwi lekarskiej.

Lawa marokańska,wyciąg z oczaru
wirginijskiego i witamina E.

Cleome gynandra Ext.,
Rhodosorus marinus Ext.,
witamina B5, witamina C,
witamina E i Cynk PCA

Kompleks oczyszczający,
kwas salicylowy

Ekstrakt z oczaru wirginijskiego,
oczyszczające substancje
czynne, komplex oczyszczający,
Rhodosorus Marinus Ext.,
Cleome gynandra, Cynk PCA,
kwas mlekowy, kwas salicylowy

 Delikatnie myje twarz i obszar
konturu oka
 Usuwa zanieczyszczenia
i nadmiar sebum, które
zatykają pory prowadząc do
powstawania niedoskonałości
skóry

 Oczyszcza pory
 Usuwa nadmiar sebum
 Eliminuje martwe komórki

Tuba 200 ml

 Intensywne codzienne leczenie
ze składnikami, które pomagają
przywrócić równowagę warstwy
lipidowej skóry, zapobiegając
powstawaniu niedoskonałości
 Reguluje produkcję sebum,
pomagając zamknąć pory i
osiągnąć matową gładką cerę

 Wysuszający, żel antybakteryjny
skuteczny przeciwko
plamom trądzikowym oraz
niedoskonałościom
 Odpowiedni do leczenia
miejscowego plam trądzikowych

Tubka 15 ml
Butelka 200 ml

 Dla skóry tłustej
 W celu zmniejszenia stanu
zapalnego, reguluje produkcję
sebum oraz zwalcza wolne
rodniki
 Zapewnia bardzo lekkie
złuszczanie zachowując
niezbędny poziom nawilżenia

15 ampułek x 2 ml
Airless tubka 50 ml
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Repair & Protect

Lipo-Proteoglycans
Ampoule

Sensitive Skin Ampoule

Total Recovery Cream

Total Recovery Gel

Proteoglikany, witamina C, witamina
E, witamina A i witamina F.

Biosacharyd Gum-2, Myrothamnus
flabellifolia Ext., Rhodosorus marinus
Ext. oraz witaminy B5 i C.

Aminoheksanian dipeptydu-3
Diaminopropionoyl Tripeptide-33, Acetyl
heksapeptyd-46, Alantoina, Tokoferol,
Betaina, Bisabolol i Resweratrol

Aloes, Kolagen, tensor roślinny,
hydrolizowane białko pszeniczne,
Masło Shea i Mimoza tenuiflora Ext.

 Intensywne codzienne leczenie
pomagające naprawić tkankę łączną
i stymulować produkcję kolagenu.
Ampułki opracowane na podstawie
naturalnego pochodzenia liposomalnych
proteoglikanów, które głęboko nawilżają
skórę i zapewniają właściwości liftingujące
 Stymuluje produkcję kolagenu,
zmniejszając widoczność zmarszczek

 Intensywne codzienne leczenie
wzbogacone o naturalne ekstrakty, które
koją i relaksują skórę
 Nawilża i rewitalizuje naturalną barierę
skóry, zmniejszając w ten sposób jej
wrażliwość

 Zapewnia silne efekty odnowy skóry
 Zapewnia silne działanie
przeciwutleniające
 Chroni przed negatywnymi czynnikami
zewnętrznymi
 Poprawia wygląd uszkodzonej skóry
 Stymuluje syntezę kolagenu i elastyny
 Wzmaga wzrost fibroblastów

15 ampułek x 2 ml
15 ampułek x 2 ml
Airless tubka 50 ml
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 Żel bogaty w aloes
 Przyspiesza regenerację podrażnionej
i uszkodzonej skóry
 Wskazany w leczeniu skór wrażliwych
i tłustych

Airless tubka 50 ml

Hair

Anti-pollution Ampoule

Anti-pollution Total Defense
Cream

Sun Protection Cream

Anti-hair loss lotion

Kwas hialuronowy, izomerat sacharydu,
Glutation, Hydraprotective Complex
(HPC) i witaminy A, B3, C i E.

Acetyl Hexapeptide-51 Amide, Lactococcus
lactis Lysate, Althaea officinalis Ext. (prawoślaz
lekarski), Masło Shea, Caesalpinia spinosa
Ext., Helianthus annuus Ext.(słonecznik),
witamina E oraz filtry UVA i UVB

Filtry UVA i UVB oraz Masło Shea

Aminexil, Serenoa serrulata Ext.,
Biotyna, Nikotynamid, pirydoksyna,
Tokoferol, cynk i kwas salicylowy

 Intensywna codzienna kuracja, która
poprawia mechanizmy ochrony
skóry przed szkodliwym działaniem
środowiska oraz wolnymi rodnikami
 Silne działanie przeciwutleniające
 Łagodzi rumień i zmniejsza rozszerzone
pory skóry
 Nawilża, chroni oraz zmniejsza
widoczność zmarszczek

 Chroni przed promieniowaniem UVA i UVB
 Chroni przed niebieskim światłem urzadzeń
elektrycznych (laptop, telefon)
 Chroni przed wolnymi rodnikami
 Chroni przed zanieczyszczeniem środowiska
 Zapobiega przyleganiu cząstek stałych
 Zapobiega powstawaniu zmarszczek
i ciemnych plam
 Poprawia nawilżenie skóry

 Bardzo wysoka ochrona
przeciwsłoneczna przed
promieniowaniem UVA i promienie UVB
 Utrzymuje nawilżenie skóry
 Silne działanie przeciwutleniające

 Pomaga zapobiegać wypadaniu
włosów oraz stymulować ich wzrost
 Wzmacnia korzeń i jego zamocowanie
 Zagęszcza strukturę włosów
Spray/butelka 100 ml

Airless tubka 50 ml

15 ampułek x 2 ml
Airless tubka 50 ml
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Body care
Linia produktów
do ciała TOSKANI
pomaga uzyskać
świeższą, gładszą
i zdrowszą skórę

Slimming Gel

Firming Gel

Repairing Gel

Fucus vesiculosus Ext.
(morszczyn), Centella
asiatica Ext. (wąkrotka
azjatycka), Kofeina, Aesculus
hippocastanum Ext.
(kasztanowiec pospolity),
Equisetum arvense Ext. (skrzyp
polny) i glikozaminoglikany

Borago officinalis Ext.
(ogórecznik), NMF (Naturalny
Czynnik Nawilżający), Kolagen,
Elastyna, Vegetal Tensor,
glikozoaminoglikany i alantoina

Olej z kiełków pszenicy, Centella
asiatica Ext. (wąkrotka azjatycka),
kolagen, elastyna i witamina C

 Pomaga zredukować
nagromadzony tłuszcz
 Zmniejsza i zapobiega
zatrzymywaniu wody
 Eliminuje odpady lipolizy
i tonizuje skórę
 Poprawia przepływ krwi i syntezę
kolagenu w tkance skóry

TOSKANI Nutraceutics to
suplementy diety, które
służą do uzupełniania
normalnego
odżywiania,
poprawiając zdrowie.
Posiadają naturalne
substancje lipolityczne i
drenujące, wspierające
wyszczuplanie sylwetki
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 Poprawia elastyczność oraz
unosi owal twarzy
 Ma silne działanie nawilżające,
utrzymując stale jego poziom

 Stymuluje elastyczność oraz
przepływ krwi
 Odnawia tkanki łączne skóry
 Ma całkowity efekt naprawczy

Tuba 200 ml
Tuba 200 ml

Tuba 200 ml

Artichoke Plus

FB Plus

Cynara scolimus Ext.(karczoch), Camelia
sinensis Ext.(herbata chińska) i Equisetum
arvense Ext. (skrzyp polny)

L-karnityna i ekstrakt z zielonej kawy

 Oczyszczający i drenujący suplement diety
wskazany do zwalczania i zapobiegania
zatrzymywaniu płynów, gromadzeniu tłuszczu oaz
wzdęciom,
 Przyczynia się do utraty wagi i eliminacji toksyn, a
także do obniżenia poziomu cholesterolu
20 ampułek x 5 ml

 Eliminuje nagromadzony tłuszcz
 Zapobiega odkładaniu się tłuszczu
 Zwiększa spalanie tłuszczu podczas ćwiczeń
fizycznych
20 fiolek x 10 ml

Love your beauty
Feel great every day
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