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TOSKANIMED jest marką medyczną
laboratorium farmaceutycznego TOSKANI,  
które dzięki ponad 36-letniemu doświadczeniu  
w dziedzinie medycyny estetycznej i obecności  
w ponad 70 krajach, specjalizuje się w produktach 
medycznych i kosmetycznych przeznaczonych  
w całości do zabiegów medyczno-estetycznych. 

M I S J A

TOSKANIMED dostarcza profesjonalistom  produkty, których potrzebują  
do wykonywania najbezpieczniejszych, najbardziej efektywnych i skutecznych 
zabiegów. 

Naszym celem jest wprowadzanie kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań  
w zakresie pielęgnacji skóry dla profesjonalistów w dziedzinie medycyny 
estetycznej.

O nas 

C O  N A S  W Y R Ó Ż N I A

+ Farmaceutyczna jakość składników 
aktywnych zawartych w naszych 
produktach oraz najwyższa jakość 
wszystkich procesów zachodzących 
w firmie.

+ Innowacyjność w formułach 
opracowanych w celu osiągnięcia 
kompleksowych rozwiązań opartych 
na działaniu zaawansowanych 
technologii i składników aktywnych 
(peptydy biomimetyczne, liposomy  
i kwas hialuronowy 3.000 kDa). 

+ Bezpieczeństwo. Wszystkie nasze 
produkty są poddawane najbardziej 

W naszych produktach
znajdują się innowacyjne
składniki aktywne tj. peptydy
biomimetyczne, liposomy
oraz kwas hialuronowy
klasy medycznej.
Dzięki dbałości o każdy
szczegół oraz wprowadzaniu
innowacji, pozostajemy
liderem na rynku estetycznym.

szczegółowym kontrolom, dzięki 
czemu ich stosowanie jest skuteczne 
i bezpieczne zarówno dla pacjentów, 
jak i profesjonalistów wykonujących 
zabiegi.

+ Efektywność. Wyniki wieloletnich 
badań klinicznych potwierdzają 
skuteczność naszych produktów.

+ Szacunek dla lekarzy i pacjentów.

+ Zrównoważony rozwój i troska o 
środowisko.
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Ponadto, zabieg stymuluje 
tworzenie się nowego kolagenu, 
neowaskularyzację i uwalnianie  
czynników wzrostu niezbędnych  
do utrzymania skóry w dobrej kondycji.1 2 3

Technika 
mikronakłuwania

Mikronakłuwanie jest techniką,  
która poprawia wygląd skóry,  
jej teksturę i ogólną jakość.
Wykorzystując maleńkie igiełki  
w celu wykonania nakłuć, otwiera 
kanały w skórze właściwej,  
co prowadzi do zwiększenia produkcji 
kolagenu i elastyny oraz pomaga 
wprowadzić składniki aktywne  
w głąb skóry.

Poprawa kondycji tkanki łącznej 

SKÓRA 
MŁODA

SKÓRA 
DOJRZAŁA, 
Z OZNAKAMI 
STARZENIA 

SKÓRA 
PO ZABIEGACH 
-ZREWITALIZOWANA 
I ODMŁODZONA

Naskórek

Skóra 
właściwa 

Elastyna Kolagen 

Elastoza 
- uszkodzony 
kolagen 

Nowy 
kolagen
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Przedstawiamy neopen®, nowe urządzenie 
do mikronakłuwania firmy TOSKANIMED. 
Jest to prawdziwa rewolucja w świecie 
zabiegów upiększających i sprzętu medyczno-
kosmetycznego.

neopen®, wraz z produktami TOSKANI Advanced - 
szeroką gamą koktajli przeznaczonych  
do mezoterapii transdermalnej, rozwiązuje  
wszystkie problemy skóry, takie jak przesuszenie, 
zmiany pigmentacyjne, wypadanie włosów, 
rozstępy, blizny, trądzik różowaty  
i rozszerzone pory, a także wiele innych. 

Jego zaawansowana technologia, z innowacyjnym 
16-igłowym kartridżem,pozwala na szybkie  
i skuteczne wytworzenie mikrokanałów w skórze.
neopen® jest również wyposażony w unikalny 
system zapewniający idealnie pionowe 
wprowadzenie igły w skórę, dzięki czemu 
zachowana zostaje integralność skóry właściwej.

Mikronakłuwanie skóry 
przy użyciu urządzenia 
firmy TOSKANIMED®

Mesosynergy® to koncepcja, która łączy
neopen® i cechy jego działania z innymi technikami 

wykorzystywanymi w medycynie estetycznej.

1 4 3 4
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REWOLUCYJNA KONSTRUKCJA Z 16-IGŁOWYM 
KARTRIDŻEM
Konstrukcja kartridża neopen® pozwala na utworzenie 
większej ilości  kanałów w skórze, dzięki czemu efekt 
odmłodzenia i ujędrnienia skóry będzie szybszy  
i bardziej intensywny. Podczas zabiegu urządzenie 
płynnie przesuwa się po skórze pacjenta, dzięki czemu 
procedura jest komfortowa.

PODWÓJNE ŁADOWANIE
Wygoda i wydajność dzięki różnym opcjom ładowania:  
z baterii lub sieci elektrycznej.

ZINTEGROWANY KARTRIDŻ Z IGŁĄ RFID
Automatyczna kalibracja dla dokładnej, niezawodnej  
i wolnej od oporów penetracji igieł przez skórę. 

NAJWYŻSZA CZYSTOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 
PROCEDURY
Podczas zabiegu nie dochodzi do cofania się płynów, 
zanieczyszczeń krzyżowych, ciągnięcia ani szarpania skóry.

SZYBKOŚĆ
neopen® działa do 104% szybciej niż inne urządzenia  
do mikronakłuwania dostępne na rynku. Pozwala  
na otwarcie w skórze nawet 1,920 kanałów na sekundę.

DOTYKOWY EKRAN CYFROWY  
Z WBUDOWANYMI USTAWIENIAMI
Zarządzanie głębokością i prędkością pracy igieł,  
a także innymi ustawieniami urządzenia za naciśnięciem 
jednego przycisku. 

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA
Poręczny i stabilny uchwyt pozwala na wykonywanie 
szybkich i precyzyjnych zabiegów w obrębie twarzy,  
ciała i skóry głowy.

POŁĄCZENIE BLUETOOTH
Systematyczna aktualizacja systemu i informacje  
o nowych produktach.

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA DO KAŻDEJ  
CZĘŚCI CIAŁA
Nowe parametry zabiegowe stworzone z myślą  
o efektywnej terapii blizn. 

9 zalet urządzenia 
neopen®
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 + Szybkość: możliwość wytworzenia w skórze 
nawet 1,920 kanałów na sekundę.

 + Głębokość nakłuć do 2,5 mm.

 + Normy ISO13485 i znak CE dla urządzenia  
i igieł jako wyrobów medycznych.

 + Brak możliwości wystąpienia zakażenia 
krzyżowego dzięki systemowi zarządzania 
zanieczyszczeniami i sterylnej, jednorazowej 
pokrywie.

 + Podwójny tryb pracy (przez ładowarkę lub 
baterie).

 + Intuicyjny ekran dotykowy.

 + Ergonomiczna konstrukcja.

 + Materiał igły: stal nierdzewna klasy chirurgicznej.

 + Normy ISO13485 i znak CE dla urządzenia 
i igieł jako wyrobów medycznych.

 + Jednorazowy kartridż wyposażony  
w 16 sterylnych igieł.

 + Precyzja - igła wchodzi w skórę prostopadle.

 + Igły nie drapią i nie ciągną skóry, zapobiegając 
powstawaniu skaleczeń i ran. 

neopen® 

specyfikacja techniczna

Kartridż  
specyfikacja techniczna
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COCKTAILS ADVANCED

2. RCPR
(Refine Complex Poli Revitalising)
5 ml / 0.17 fl oz

Preparat silnie nawilżający, rewitalizujący i odmładzający 
skórę. Wskazany w terapii  drobnych zmarszczek 
i śladów po trądziku. Przywraca skórze utraconą 
jędrność i blask. 
 
Zawiera: Zawiera: 14 witamin, 24 aminokwasy,  
5 czynników wzrostu, kwas hialuronowy, 5 nukleotydów, 
1 czynnik redukujący, 5 koenzymów i 3 minerały. 

3. WCPR 
(Brightening Complex Poli Revitalising)
5 ml / 0.17 fl oz

Preparat rozjaśniający przebarwienia i wyrównujący 
koloryt skóry. 

Zawiera: 2 witaminy, 2 ekstrakty roślinne, 2 czynniki 
wzrostu, 1 czynnik redukujący i arbutynę.

1. ECPR 
(Eye Complex Poli Revitalising)
5 ml / 0.17 fl oz

Globalna korekcja okolicy wokół oczu.  
Preparat zmniejsza opuchliznę, rozjaśnia zasinienia  
i łagodzi linie mimiczne. 

Zawiera: Witaminę C, 3 funkcjonalne peptydy,  
2 ekstrakty roślinne, krzem organiczny,  
kwas hialuronowy, 3 flawonoidy, kumarynę.

Unikalne połączenie
najbardziej 
zaawansowanych
składników, takich
jak: peptydy,
biorewitalizatory,
kompleksy
witaminowe,
koenzymy i minerały,
zaprojektowane dla
uzyskania długotrwałych
i skutecznych rezultatów.
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5. HCPR
(Hair Complex Poli Revitalising)
5 ml / 0.17 fl oz 

Preparat o działaniu odżywczym, który wzmacnia włosy 
oraz poprawia ich gęstość. 

Zawiera: 14 witamin, 23 aminokwasy, 4 czynniki 
wzrostu, 5 nukleotydów, 1 czynnik redukujący,  
4 koenzymy i 3 minerały. 

4. NCPR 
(Nutritive Complex Poli Revitalising)
5 ml / 0.17 fl oz 

Preparat o intensywnym działaniu odżywczym,  
który zapewnia nawilżenie głębokich warstw skóry. 
Widocznie poprawia elastyczność i gęstość skóry. 

Zawiera: 12 witamin, 23 aminokwasy, kwas hialuronowy, 
3 nukleotydy, 2 czynniki redukujące, 5 koenzymów  
i 4 minerały. 

6. HAIR COCKTAIL PLUS
10 ml / 0.34 fl oz

Preparat hamujący wypadanie włosów oraz poprawiający 
aktywność mieszków włosowych. 
 
Zawiera: Sabal serrulata, trokserytuna oraz witaminy.
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Rezultaty

Przed Po

Wiek: 37 Wiek: 49

TERAPIA PRZECIWSTARZENIOWA

5 ZABIEGÓW Z UŻYCIEM NAOPEN® I NCPR

4 ZABIEGI Z UŻYCIEM NAOPEN® I WCPR 

Wiek: 36

TERAPIA ROZJAŚNIAJĄCA PRZEBARWIENIA 

Przed PrzedPo Po
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TERAPIA ROZJAŚNIAJĄCA PRZEBARWIENIA 

Wiek: 36

6 ZABIEGÓW Z UŻYCIEM NAOPEN® I RCPR ORAZ NCPR

10 ZABIEGÓW Z UŻYCIEM NAOPEN® I HAIR COCKTAIL PLUS ORAZ HCPR

Wiek: 47 Wiek: 57

TERAPIA REGENERUJĄCA 

TERAPIA ŁYSIENIA

Przed PrzedPo Po

Przed Po wstępnym przygotowaniu skóry 
(TCA + 1 zabieg naopen®) 

Po 2 zabiegach mezoterapii 
z użyciem naopen®
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PIELĘGNACJA 
PO ZABIEGU  
Medyczne kosmetyki, które przyspieszają
regenerację skóry po przebytych 
zabiegach estetycznych.

AFTER 
Cream
Krem o działaniu miejscowym
z kannabidiolem (CBD), witaminą K
i arniką górską, który pomaga
zredukować zasinienia i zaczerwienienia
powstałe po zabiegach estetycznych.

  + Arnika + Witamina K

50 ml / 1.69 fl oz.

12
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SUN
Protection
Cream
Krem do codziennej pielęgnacji skóry  
z filtrem SPF+50. Produkt posiada lekką, 
beztłuszczową konsystencję i działa silnie 
nawilżająco dzięki zawartości mocznika, 
ekstraktu z mimozy, alantoiny i witaminy E.
Chroni skórę przed szkodliwym działaniem 
promieni słonecznych oraz intensywnie ją 
odżywia.

50 ml / 1.69 fl oz.
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Technika zabiegów 
z wykorzystaniem mikronakłuć:

Technika:

WSKAZANIA PRĘDKOŚĆ (1-4)* MAKSYMALNA REKOMENDOWANA 
GŁĘBOKOŚĆ**

Anti-ageing 3 1 mm

Okolica oczu 1 0,25 mm

Rozjaśnianie 1 0,5 mm

Regeneracja 4 2,0 mm

Rozstępy 4  2,5 mm

Skóra płytko 
unaczyniona 3  1,0 mm

**Dostosować do obszaru zabiegowego oraz wrażliwości pacjenta 

WARSTWA ROGOWA 
NASKÓRKA

NASKÓREK

WARSTWA PODSTAWNA

SKÓRA WŁAŚCIWA 

TKANKA PODSTAWNA 

NASKÓREK
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*W przypadku skóry wrażliwej, rozpocząć zabieg od trybu 2 lub 3 przed wejściem na tryb 3 lub 4.

Czoło: 0.3 - 0.5 mm

Okolica łuku brwiowego: 0.3 - 0.5 mm

Nos: 0.3 - 0.8 mm

Policzki: 0.5 - 2.5 mm

Kości policzkowe: 0.5 - 0.8 mm

Okolica ust i czerwień wargowa: 
0.3 - 0.8 mm

Tryb 1

80htz-80 obrotów na sekundę

Tryb 2

90htz-90 obrotów na sekundę

Tryb 3

105htz-105 obrotów na sekundę

Tryb 4

120htz-120 obrotów na sekundę
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