
BLIV PROFESSIONELT UDDANNET I 
AVANCEREDE ANTI-AGE BEHANDLINGER  
– FRA BASIC TIL MASTER

MESOTERAPI OG FILLERS MED MESOTECH 
PRODUKTER OG UDSTYR
hos vores samarbejdspartner: Kiel Medical Academy

Mesotech Scandinavia og Germany samt Derma-
tech-Group har indledt et samarbejde med Kiel Me-
dical Academy, hvor en af Europas førende mesote-
rapi eksperter, Dr. med. Johannes Müller-Steinmann, 
uddanner og træner mesotech’s kunder / partnere.
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Indholdet Mesotech’s Advanced Intensiv Workshop
“ Mesotech Anti-age behandlinger: Mesoterapi og Overage fillers”:

TEORI 1:
Basics: typer af mesotech mesoterapi produkter og mesotech Overage filler 
og standard applikationer

TEORI 2:
Avancerede teknikker til mesoterapi behandlinger og løfteeffekter. Kombi-
nation af Overage og Mesoterapi behandlinger.

KAFFE PAUSE

ØVELSE 1: Planlægning Behandling med mesotech mesoterapi produkter

ØVELSE 2: Praktiske øvelser på en model

FROKOST PAUSE

ØVELSE 3:
Planlægning Behandling med Overage fillers. Kombi nation af begge be-
handlinger. 

ØVELSE 4: Praktiske øvelser på en model

OPSUMMERING: Gennemgang af workshops resultater. Certifikat overrækkelse. 



Mesotech’s produkter og meso-cocktails

Mesotech’s produkter og meso-cocktails bruges til 
såvel invasive- som non-invasive (needle-free) meso-
terapi behandlinger. 

På workshopen lærer du de avancerede teknikker af 
invasive behandlinger: manuelt og med Leadergun, 
samt needle-free (nålefri) mesoterapy. 

MULIGHED FOR DELTAGELSE
Vil du gerne deltage – så kontakt os omkring din 
kvalificering til denne fantastiske Workshop. 

Email: contact@dermatech-group.com

Medbring evt. selv modeller eller kontakt os for at vi 
finder modeller til dig. Modeller betaler kun materi-
elle omkostninger.

HVORFOR MESOTECH
Mesotech, er et italiensk farmaceutisk laboratorium 
med mere end 20 års erfaring inden for forskning, 
udvikling, innovation, fremstilling og distribution af 
sterilt medicinsk udstyr, æstetiske og hudpleje løs-
ninger til skønhed og medicinske institutter.

Mesotech har siden 2008 udviklet unikke meso-
terapi-cocktails til behandling af aldringstegn, ap-
pelsinhud, hårtab, strækmærker og meget andet. 
Skønhedsfremmende mixturer, som på verdens plan 
er blevet brugt til mere end 3.000.000 behandlinger. 
Søger du derfor effektfuldt udstyr til Mesoterapi, er 
Mesotech det helt rette sted.

Mesotech fører en komplet linje af æstetiske mesote-
rapi-cocktails, som er udviklet og produceret i Europa. 
Omfattende videnskabelig forskning, og et hold dedi-
kerede hudlæger, står bag virksomhedens succes.



Hvor afholdes Mesotech 
Advanced Workshop?

Kiel Medical Academy
im Hautarztzentrum Kiel
Alter Markt 1-2
24103 Kiel

Hvem underviser
Dr. med. Johannes Müller-Steinmann
Ärztlicher Leiter
Facharzt für Dermatologie
Allergologie, Phlebologie, Ambulante 
OP, Lasermedizin, Umweltmedizin, 
Naturheilverfahren, Ernährungsmedizin

Kiel Medical Academy er et tilbud af Vitaklinik i 
dermatologen i Kiel. Kiel Medical Academy tilbyder 
regelmæssig træning for læger og andet medicinsk 
personale samt kosmetologer.

Dr. med. Johannes Müller Steinmann har været aktiv 
som hudlæge i Kiel i over 20 år. Han er Medicinsk 
Direktør for Dermatolog Center Kiel og Medicinsk 
Direktør ved Institut for Vitakologi - Institut for Der-
matologi, Forfatter af talrige medicinske lægebøger 
og bøger om teknikker i æstetisk dermatologi.



DATOER FOR MESOTECH ADVANCED 
WORKSHOP’S 
I løbet af 2018 afholdes der flere Mesotech 
workshops hos vores samarbejdspartner, KIEL 
MEDICAL ACADEMY

PRIS PR. DELTAGER
Tilmeld dig hos os og kom på Mesotech Advanced 
Workshop til en speciel pris 1.350,- euro pr kursist. 
Maksimum 16 deltagere pr. workshop.

DATO FOR NÆSTE MESOTECH ADVANCED 
WORKSHOP
Næste workshop afholdes lørdag den 27. Oktober 
2018


