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Professionele cosmetica en
medische hulpmiddelen van 

farmaceutische kwaliteit





Oorspronkelijk komt Toskani uit Barcelona en begon in de jaren 50 als apotheek. Het 
is een écht familiebedrijf. Gaandeweg ontdekte de familie dat klanten steeds vaker 
vroegen naar bepaalde cosmetica producten. Vanuit dat oogpunt hebben ze met hun 
farmaceutische kennis, onderzoek gedaan naar nieuwe producten voor alle cosmedische 
disciplines.

Toskani staat voor het leveren van esthetische en dermatologische oplossingen. Al meer 
dan 30 jaar focust Toskani zich op het ontwikkelen van huidverbeterende producten voor 
het behalen van het best mogelijke esthetische resultaat. 

Inmiddels zijn zij koploper op het gebied van innovatieve formulering technologieën en 
anticiperen ze op de toenemende behoeften van ieder huidtype. Alle formules zijn uniek 
en zijn het resultaat van langdurig onderzoek in het laboratorium. 

Er wordt voortdurend geïnvesteerd in ‘onderzoek & ontwikkeling’ om oplossingen te kunnen 
bieden die de kwaliteit van de huid verbeteren met technologische geavanceerde bioactieve 
stoffen. Deze worden zorgvuldig geselecteerd om de beste resultaten te kunnen bereiken.

Er wordt uitsluitend gewerkt met hoge percentages van de door dermatologen meest 
gewaardeerde ingrediënten zoals hyaluronzuur, peptiden, vitamine A, B, C en E, melkzuur, 
retinol en glycolzuur. De speciale formuleringstechnologie garandeert dat het tot in de dieper 
gelegen huidlagen wordt gebracht en zo van binnenuit zorgt voor huidverbetering.

Peptiden helpen de huid te beschermen tegen externe 
schade. Ze herstellen de stevigheid, verstevigen de 
huidtextuur en verzachten rimpels. De innovatieve 
peptidencombinaties worden gebruikt om de huid van 
binnenuit te laten stralen.

Dankzij hun biomimetische samenstelling dringen 
liposomen dieper door in de huid. Toskani gebruikt 
de meest geavanceerde liposomen om zijn actieve 
bestanddelen te beschermen en ervoor te zorgen dat 
ze de gewenste huidlaag bereiken. Ze zijn 10 keer 
effectiever dan vrije stoffen.

Hyaluronzuur is een fysiologische stof die tot 1000 keer 
zijn eigen gewicht aan water kan vasthouden waardoor 
het diepgaand hydrateert en de productie van collageen 
stimuleert. De hyaluronzuur wordt geproduceerd met 
farmaceutische biofermentatietechnoligie voor de beste 
kwaliteit. Hierdoor ziet de huid er gehydrateerd en 
jonger uit.

Peptiden Liposomen Hyaluronzuur

360 graden behandeling

Over ons

Een 360 graden behandeling houdt in dat, met de combinatie van producten en behandelingen de effecten worden versterkt en de beste resultaten worden bereikt. In elk 
behandelprotocol wordt er een combinatie gemaakt van thuisproducten, peelings, mesotherapie producten en devices. De producten zijn gebaseerd op peptiden, liposomen en 
hyaluronzuur.
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De Meso Starter Kits zijn ontworpen 
om de professionals te voorzien van 
de meest efficiënte producten voor 
de 7 volgende behandelingen:

 � Anti-aging
 � Y-zone
 � Pigmentatie
 � Intieme zone
 � Acnegevoelige huid
 � Lichaam
 � Anti-haaruitval

*Studie opgenomen als onderdeel van een behandeling met 
Toskani 360º-oplossing Voor VoorNa 1 sessie* Na 7 sessies*

Professionele behandeling om tekenen van  
veroudering te corrigeren.

Mesolift Cocktail: geeft een liftend en verstevigend effect. 
Hydrateert de huid en verbetert het uiterlijk van milde tot matige 
rimpels.
Bevat Hyaluronzuur, Natrium-DNA, DMAE en Organisch Silicium. 
2 x 10 ml / 0.34 fl oz

NCPR: diepgaande, hydraterende werking en verbetering  
van de elasticiteit van de huid.
Bevat 12 Vitamines, 23 Aminozuren, Hyaluronzuur, 3 Nucleotiden, 
2 Reductiemiddelen, 5 Co-enzymen, 4 Mineralen.
2 x 5 ml / 0.17 fl oz

TKN HA MW 2%: langdurige hydraterende en biorevitaliserende 
werking.
Bevat Hyaluronzuur met een gemiddeld moleculair gewicht. 
(1.300 - 1.500 kDa). 
1 x 5 ml / 0.17 fl oz

Slimming Cocktail: verwijdert opgehoopt vet en voert 
vastgehouden vloeistoffen af.
Bevat L-Carnitine, Cafeïne, Centella Asiatica Extract, Artisjok Extract, 
Theeplant Extract, Organisch Silicium, Ananas Sativus Extract.
2 x 10 ml / 0.34 fl oz

Firming Cocktail: helpt de synthese van collageen- en elastine te 
activeren en de stevigheid van de huid terug te krijgen.
Bevat Elastine, DMAE, Vitamine C.
1 x 10 ml / 0.34 fl oz

TKN HA XS 2%: hydrateert diepgaand en biorevitaliseert.
Bevat Hyaluronzuur met een laag moleculair gewicht  
(<100 kDa). 
1 x 5 ml / 0.17 fl oz

Professionele behandeling om de kin, nek en de halslijn te 
herdefiniëren, verstevigen en het volume te verbeteren.

Anti-aging 
Meso Starter Kit

Y-zone 
Meso Starter Kit

Meso Starter Kits
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Voor Voor VoorNa 1 sessie* Na 2 sessies* Na 2 sessies*

Radiance Cocktail: oplossing om hyperpigmentatie te verminderen met een 
krachtige, antioxiderende werking. 
Bevat Glutathion, Superoxide Dismutase, Hauwwier, Symbiosomen van Kudzu, 
Folinezuur.
2 x 10 ml / 0.34 fl oz

WCPR: algemene corrector en regulator voor hyperpigmentatie van de huid.
Bevat Zoethout en Chinese Zoethout Extract, Tricholoma Matsutake, Glutathion, 
Niacinamide, Peptiden, Vitamines, α-Arbutine.
2 x 5 ml / 0.17 fl oz

TKN HA MW 2%: langdurige hydraterende en biorevitaliserende werking.
Bevat Hyaluronzuur met een gemiddeld moleculair gewicht. 
(1.300 - 1.500 kDa). 
1 x 5 ml / 0.17 fl oz

Professionele behandeling om huidonregelmatigheden te corrigeren, 
de huidteint te egaliseren en de helderheid te verbeteren.

Radiance 
Meso Starter Kit

Intimate 
Meso Starter Kit

Professionele behandeling om te verjongen, te hydrateren en 
overtollige pigmentatie op de intieme zones te verminderen.

Radiance Cocktail: oplossing om hyperpigmentatie te verminderen met een 
krachtige, antioxiderende werking. 
Bevat Glutathion, Superoxide Dismutase, Hauwwier, Symbiosomen van Kudzu, 
Folinezuur.
1 x 10 ml / 0.34 fl oz

RCPR: algemene corrector voor imperfecties.
Bevat Aminozuren, Peptiden, Vitamines, Co-enzymen, Hyaluronzuur, Glutathion, 
Nucleïnezuren, Nucleotiden en Mineralen.
2 x 5 ml / 0.17 fl o

WCPR: algemene corrector en regulator voor hyperpigmentatie van de huid.
Bevat Zoethout en Chinese Zoethout Extract, Tricholoma Matsutake, Glutathion, 
Niacinamide, Peptiden, Vitamines, α-Arbutine.
2 x 5 ml / 0.17 fl oz
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Professionele behandeling voor het verbeteren van de 
vette, acne gevoelige huid en acne littekens. 

Purifying 
Meso Starter Kit

Body 
Meso Starter Kit

Professionele behandeling om lokale vetophoping en cellulite tegen 
te gaan, te corrigeren en een verslapte huid te voorkomen.

Purifying Cocktail: talgregulerende werking en vermindert onzuiverheden die 
verband hebben met acne.
Grote Klis Extract, Salie Extract, Witte Dovenetel Extract, Panthenol, 
Glycosaminoglycanen, Methionine, Kamille Extract.
2 x 10 ml / 0.34 fl oz

RCPR: algemene corrector voor imperfecties.
Bevat Aminozuren, Peptiden, Vitamines, Co-enzymen, Hyaluronzuur, Glutathion, 
Nucleïnezuren, Nucleotiden en Mineralen.
3 x 5 ml / 0.17 fl oz

Voor VoorNa 2 sessies* Na 5 sessies*

Localized Cellulite Cocktail: heeft een krachtige lipolytische werking en verbetert de 
microcirculatie.
Bevat Fosfatidylcholine, Natriumdesoxycholaat, Amerikaanse Toverhazelaar Extract en  
Muisdoorn Extract.
2 x 10 ml / 0.34 fl oz

Slimming Cocktail: helpt opgehoopt vet te verwijderen en voert vastgehouden 
vloeistoffen af.
Bevat L-Carnitine, Cafeïne, Centella Asiatica Extract, Artisjok Extract, Theeplant Extract, 
Organisch Silicium, Ananas Sativus Extract.
2 x 10 ml / 0.34 fl oz

Firming Cocktail: helpt de synthese van collageen- en elastine te activeren en de 
stevigheid van de huid terug te krijgen.
Bevat Elastine, DMAE, Vitamine C. 
1 x 10 ml / 0.34 fl oz
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Anti-hair loss 
Meso Starter Kit

Professionele behandeling om haargroei te bevorderen en haaruitval te bestrijden.

Hair Cocktail Plus: een complete voeding van het haarzakje waardoor haarverlies 
wordt tegen gegaan.
Bevat Panthenol, Extract van Sabal Serrulata, Thiamine, Pyridoxine, Ferrogluconaat, 
Taurine, Biotine, Glutathion en Troxerutine.
3 x 10 ml / 0.34 fl oz

HCPR: bevordert haargroei door de haarfollikels te voeden en de microcirculatie te 
stimuleren.
Bevat Aminozuren, Nucleïnezuren, Mineralen, Peptiden en Vitamines. 
2 x 5 ml / 0.17 fl oz

Voor Na 7 sessies*

Steriele naald van  
chirurgisch staal. 

Om mesotherapie vloeistof 
uit de flacons op te halen.

1 doos x 100 stuks

Optreknaald
Mesotherapie

Beschikbaar in 5 en 10 ml.

Om mesotherapie vloeistof 
uit de flacons op te halen.

1 doos x 100 stuks

Optrekspuit
Mesotherapie
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Kant-en-klare cocktails op 
basis van de beste werkzame 
bestanddelen om op een 
eenvoudige en efficiënte manier, 
in specifieke, esthetische 
behoeften te voorzien.

TKN Cocktail

Hyaluronzuur, Acetyl 
Hexapeptide-8, DMAE, 
Pyruvaat, L-Carnitine

 � Zichtbare, diepe rimpels
 � Verslapte huid

Een krachtig hydraterende 
en huidverjongend effect 
om lijntjes en rimpels te 
verminderen, collageen 
productie te stimuleren en 
de huid te verstevigen.

5 x 10 ml

Anti-aging 
Cocktail

Hyaluronzuur, Natrium-DNA, 
Organisch Silicium, DMAE

 � Verslapte huid
 � Fijne en medium rimpels

Geeft een liftend en 
verstevigend effect. 
Hydrateert de huid en 
verbetert het uiterlijk van 
milde tot matige rimpels.

5 x 10 ml

Mesolift 
Cocktail

GFC5+, Niacinamide 
Hyaluronzuur, Wijnstok 
Blad Extract, Sacharide 
Isomeraat, Bacillus 
Ferment Extract, Folinezuur, 
Glutathion, Vitamine C

 � Antioxidant
 � Doffe huid
 � Photo-aging
 � Erytheem

Heeft een antioxiderende 
en hydraterende werking. 
Beschermt de huid tegen 
invloeden van buitenaf.

5 x 10 ml

A-OX 360 
Cocktail

Grote Klis Extract, Salie 
Extract, Witte Dovenetel 
Extract, Panthenol, 
Glycosaminoglycanen, 
Methionine, Kamille Extract

 � Vette huid
 � Acnegevoelige huid
 � Seborroïsch eczeem
 � Acnelittekens

Talgregulerende werking. 
Vermindert onzuiverheden 
voor de acnegevoelige 
huiden.

5 x 10 ml

Purifying 
Cocktail

Glutathion, Superoxide 
Dismutase, Hauwwier 
Extract, Symbiosomen van 
Kudzu Extract, Folinezuur

 � Doffe huid
 � Onregelmatige pigmentatie
 � Post inflammatoire 

hyperpigmentatie 

Oplossing om 
hyperpigmentatie te 
verminderen. Krachtige, 
antioxiderende werking.

5 x 10 ml

Radiance 
Cocktail

Gezicht
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Lichaam en haar

Cafeïne, Fosfatidylcholine, 
Desoxycholaat, Heermoes 
Extract, Artisjok Extract

 � Algemene cellulite

Geeft het silhouet vorm en 
zorgt voor een lipolytisch 
effect.

5 x 10 ml

Anticellulite 
Cocktail

Fosfatidylcholine, 
Natriumdesoxycholaat, 
Amerikaanse Toverhazelaar 
Extract, Muisdoorn Extract

 � Lokale  cellulite

Heeft een krachtige 
lipolytische werking 
en verbetert de 
microcirculatie.

5 x 10 ml

Localized Cellulite 
Cocktail

L-Carnitine, Cafeïne, 
Centella Asiatica Extract, 
Artisjok Extract, Theeplant 
Extract, Organisch Silicium, 
Ananas Sativus Extract

 � Sinaasappelhuid
 � Geeft het lichaam  

opnieuw vorm
 � Drainerende oplossing

Helpt opgehoopt vet 
te verwijderen en 
voert vastgehouden 
vloeistoffen af. 

10 x 10 ml

Slimming 
Cocktail

Elastine, DMAE, Vitamine C

 � Verslapte huid
 � Photo-aging

Helpt de synthese van 
collageen- en elastine te 
activeren en de stevigheid 
van de huid terug te 
krijgen.

5 x 10 ml

Firming 
Cocktail

Centella Asiatica Extract, 
Organisch Silicium, 
Elastine, Panthenol, 
Mimosa Tenuiflora Extract

 � Striae
 � Littekens
 � Beschadigde huid

Regenereert en herstelt 
littekens, striae en de 
beschadigd huid.

5 x 10 ml

Regenerating 
Cocktail

Panthenol, Sabal Serrulata 
Extract, Thiamine, 
Pyridoxine, Ferrogluconaat, 
Taurine, Biotine, 
Glutathion,Troxerutine

 � Androgene alopecia
 � Alopecia areata

Een complete voeding van 
het haarzakje waardoor 
haarverlies wordt tegen 
gegaan.

5 x 10 ml 

Hair 
Cocktail Plus
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Unieke combinaties van 
peptiden, biorevitaliserende 
producten, vitaminecomplexen, 
co-enzymen en mineralen 
voor langdurige en 
effectieve resultaten.

Hyaluronzuur met een gemiddeld 
moleculair gewicht 
(1.300 - 1.500 kDa)

 � Werkt in op het oppervlak en op 
de tussenliggende lagen

 � Onmiddellijke en zichtbare 
vermindering van de tekenen van 
veroudering

Langdurige hydraterende en 
biorevitaliserende werking.

5 x 5 ml

TKN HA
MW 2%

Hyaluronzuur met een laag  
moleculair gewicht 
(<100 kDa)

 � Werkt in op het oppervlak en op 
de onderliggende lagen

 � Vermindert tekenen van 
veroudering

Diepe hydratatie en 
biorevitaliseert.

5 x 5 ml

TKN HA
XS 2%

Hyaluronzuur, 9 Vitamines, 5 
Aminozuren, Natrium-DNA, 
DMAE, Organisch Silicium, 
3 Minerale Zouten

 � Verbetert het uiterlijk van de huid, 
met een antioxiderende werking

 �  Vermindert tekenen van 
veroudering

Algemeen biorevitaliserend 
product voor extra stevigheid 
en een gezonde glow.

5 x 5 ml

TKN HA
Glowcomplex

TKN Advanced

14 Vitamines, 23 Aminozuren,  
4 Groeifactoren, 5 Nucleotiden,  
1 Reductiemiddel,  
4 Co-enzymen, 3 Mineralen

 � Versterkende werking van de 
haarwortel

 � Preventie van haaruitval

Bevordert haargroei door de 
haarfollikels te voeden en de 
microcirculatie te stimuleren.

5 x 5 ml

HCPR
(Hair Complex Poll Revitalizing)
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14 Vitamines, 24 Aminozuren, 5 
Groeifactoren, Hyaluronzuur, 5 
Nucleotiden, 1 Reductiemiddel, 
5 Co-enzymen, 3 Mineralen

 � Vermindering van de porïen, fijne 
rimpels en acnelittekens 

 � Krachtige en langdurige, 
hydraterende werking

Algemene corrector 
voor imperfecties.

5 x 5 ml

12 Vitamines, 23 Aminozuren, 
Hyaluronzuur, 3 Nucleotiden, 
2 Reductiemiddelen,  
5 Co-enzymen, 4 Mineralen

 � Diepgaande hydraterende 
werking voor een gezondere 
huid 

 � Verbetert de elasticiteit van 
de huid

Diepgaande hydraterende 
werking en verbetering 
van de elasticiteit.

5 x 5 ml

Vitamine C, 3 Functionele 
Peptiden, 2 Plantenextracten, 
Organisch Silicium, Hyaluronzuur, 
3 Flavonoïden, Coumarine

 � Verzacht wallen, donkere kringen 
en periorbitale lijnen

 � Vermindert tekenen van 
veroudering

Algemene corrector voor 
de huid rondom de ogen.

5 x 5 ml

Zoethout en Chinese Zoethout 
Extract, Tricholoma Matsutake, 
Glutathion, Niacinamide, 
Peptiden, Vitamines, α-Arbutine.

 � Corrigeert donkere vlekken en 
egaliseert de huidteint

 � Antioxiderende werking

Algemene corrector en 
regulator voor hyperpigmentatie 
van de huid.

5 x 5 ml

NCPR
(Nutritive Complex Poll Revitalizing)

RCPR
(Refine Complex Poll Revitalizing)

ECPR
(Eye Complex Poll Revitalizing)

WCPR
(Whitening Complex Poll Revitalizing)
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Ruime selectie van traditionele 
mesotherapie producten 
met hoge concentraties aan 
werkzame bestanddelen van 
farmaceutische kwaliteit.

TKN Monodoses

DMAE

 � Verslapte huid
 � Anti-aging

Helpt de huid te 
verstevigen en verslapping 
te verminderen. Strijkt 
rimpels en lijntjes glad.

20 x 5 ml

Dimenyl

Organisch Silicium, DMAE

 � Zeer verslapte huid
 � Tegen ernstige veroudering

Stimuleert collageen- en 
elastinesynthese en heeft 
een verstevigend effect.

20 x 2 ml

DM-Silk

Hyaluronzuur 1%, 2%, 3.5%

 � Hydratatie
 � Biorevitalisering
 � Anti-aging

Heeft een krachtig 
hydraterend en  
anti-aging effect.

5 x 5 ml

Hyaluron 1, 2, 3.5

DMAE, Co-enzym Q10

 � Antioxiderend
 � Verstevigend
 � Anti-aging

Anti-aging, versteviging 
en een antioxiderende 
werking.

20 x 2 ml

Idebenyl Tight
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Anti-aging

Natrium-DNA 

 � Anti-aging
 � Revitalisering

Verhoogt cellulair tropisme 
en beschermt cellen 
tegen oxidatieve stress.

20 x 2 ml

Lumicen

Acetyl Hexapeptide-8

 � Botox-effect
 � Intensief antirimpeleffect

Geeft een botox-effect 
en kan plaatselijk 
worden geneedeld.

20 x 2 ml

Myotec

Organisch Silicium 

 � Langdurige, verstevigende 
werking

Bevordert de endogene 
collageen- en 
elastinesynthese.

20 x 5 ml

Silicor

Taurine

 � Antioxiderend
 � Verfrissend effect

Heeft een sterk 
antioxiderend en 
ontgiftende eigenschap 
met een beschermd effect.

5 x 5 ml

Tauricol
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TKN Monodoses

Glycolzuur

 � Exfoliërende werking
 � Anti-aging

Exfolieert oppervlakkig.

20 x 2 ml

Glycomax

Salicylzuur

 � Exfoliërende werking
 � Keratolytische werking

Exfolieert oppervlakkig.

5 x 5 ml

Saliforo

Centella Asiatica Extract, 
Blaaswier Extract, 
Klimop Extract

 � Drainerend
 � Herstellende werking
 � Cellulite

Een anti-cellulite cocktail. 
Stimuleert de drainerende 
werking en bevordert 
het huidherstel.

20 x 2 ml

Asiacen

Cafeïne

 � Cellulite
 � Verslapte huid

Heeft een krachtige 
lipolytische werking.

20 x 2 ml

Cofinet

Artisjok Extract

 � Lokale cellulite
 � Oedeem

Sterk drainerende 
eigenschappen.

20 x 5 ml

Cynomax

Japanse Notenboom Extract

 � Cellulite
 � Lokale huidontstekingen
 � Couperose

Bevordert de 
microcirculatie, stimuleert 
de groei en vorming 
van collageen.

20 x 2 ml

Gybilon

Anti-cellulite, drainerend en vasculairα-Hydroxyzuren
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Hyaluronidase 1500 IU

 � Overtollig hyaluronzuur

Verhoogt de 
doorlaatbaarheid, de 
elasticiteit en het tropisme 
van weefsels.

5 x 10 ml

Hyaluronidase

L-Carnitine

 � Cellulite
 � Verslapping 

Vormt het silhouet en heeft 
een lipolytisch effect.

20 x 5 ml

Levocarnicel

Fosfatidylcholine, 
Natriumdesoxycholaat

 � Lokale cellulite

Heeft een lipolytisch effect 
bij gelokaliseerde cellulite.

20 x 5 ml

Phosphocol

Natriumpyruvaat

 � Anti-aging met verslapping
 � Cellulite
 � Verlies vetweefsel

Heeft een sterk 
verstevigende werking.

20 x 2 ml

Pirastinol

Coumarine, Troxerutine

 � Antioxiderend
 � Ontstekingsremmend

Bevordert microcirculatie 
en werkt op haaruitval 
en couperose.

20 x 2 ml

Rutinel
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TKN Monodoses Vitamines

Ascorbinezuur (Vit. C)

 � Photo-aging
 � Chrono-aging
 � Doffe huid
 � Acnegevoelige huid

Krachtige  
antioxiderende en  
antiradicale  
eigenschappen.  
Stimuleert  
collageensynthese.

5 x 5 ml

Ascormax

Biotine

 � Haar- en 
nagelversterkende 
werking

Houdt het haar en  
nagels in goede  
conditie.

20 x 2 ml

B-Hidroxin

Retinol 300 000 UI

 � Egaliseert het 
huidoppervlak

 � Acnegevoelige huid

Verbetert het uiterlijk 
van rimpels en 
acnelittekens.

5 x 5 ml

Cudenox

Panthenol (ProVit B5)

 � Herstellende werking
 � Kalmerende werking
 � Na elke professionele 

behandeling

Verhoogt de 
celregeneratie, heeft 
ontstekingsremmende 
en kalmerende 
eigenschappen.

20 x 5 ml

Dexanyl

Glutathion, Vitamine C

 � Intensief antioxiderend 
effect

Helpt cellen te 
beschermen tegen 
oxidatieve stress.

5 x 5 ml

Glutamax C

Vitamines A, E, C, 
Vitaminecomplex B

 � Lijntjes en rimpels
 � Photo-aging
 � Revitaliserende werking

Complex met een sterk 
antioxiderende werking. 
Verbetert het uiterlijk 
van de huid en verhoogt 
de celvernieuwing.

5 x 5 ml

Polivitamin BCAE

Vitamines B1, B2, B6,  
Panthenol (ProVit B5)

 � Herstel na behandeling
 � Eczeem
 � Roos

Verbetert de 
celregeneratie, heeft 
ontstekingsremmende 
en kalmerende 
eigenschappen. Verbetert 
de huidbarrière.

5 x 5 ml

Thrinamide

15



16



Microneedling by ToskaniMED
 
ToskaniMED is het medische merk van ons 
pharmaceutisch labarotorium Toskani. Met meer 
de 36 jaar ervaring op het gebied van cosmetische 
geneeskunde en partners in meer dan 70 landen, is 
Toskani gespecialiseerd in medische en cosmetische 
producten uitsluitend ontworpen voor medisch-
esthetische behandelingen.

Kenmerken: 
 � Revolutionair ontwerp met 16 naalden
 � Materiaal naald: roestvrijstaal van  

chirurgische kwaliteit
 � Ingebouwde RFID-naaldcartridge voor  

automatische kalibratie
 � Geen kruisbesmetting
 � Bluetooth-compatible connectiviteit
 � Digitaal display met One Touch
 � Ergonomisch ontwerp
 � Dubbele bedieningsmodus

1.   80 omwentelingen
      per seconde

2.   90 omwentelingen
      per seconde

3.   105 omwentelingen
      per seconden

 4.   120 omwentelingen
       per seconde

Neopen

De Neopen en de medische naaldcartridges voldoen aan de ISO 13485-norm 
(medische IIA classificering) en CE-markering.

Indicaties:

 � Huidveroudering
 � Hyperpigmentatie
 � (Acne) littekens & restacne
 � Rosacea

 � Vergrote poriën
 � Striae
 � Alopecia

Techniek:

Snelheid: 1.920 kanalen per seconde, 104% sneller ten opzichte van andere  
microneedling devices. 
Diepte instelbaar tussen de 0.2 mm en 2.5 mm.

Alleen te gebruiken op de Neopen.

Ingebouwde RFID-naalcartridge 
met een uniek chipsysteem.

30 stuks

Naaldcartridge
Neopen
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ONA

INDIBA ONA 
 
In samenwerking met Laservision en 
MediLaser mag Toskani de ONA van INDIBA® 
introduceren. De technieken van de ONA zijn 
perfect te combineren met het assortiment van 
Toskani om nóg betere resultaten te behalen.

De ONA combineert hydrodermabrasie 
(dubbele peeling), elektroporatie, LED en 
laagfrequente elektrotherapie om het ultieme 
gevoel van een zuivere en gezonde huid te 
ervaren. Verbeter en optimaliseer de huid met 
een ONA hydro-facial treatment. Ontspan, 
geniet en glow!

Indicaties:

 � Doffe huid/
gedehydrateerde huid

 � Verstopte huid
 � Fijne lijntjes en rimpels
 � Verminderde huidconditie

1. Chemische peeling + mechanische peeling
Elimineert talg en onzuiverheden en biedt de huid tegelijkertijd actieve anti-aging ingrediënten aan via de 
ON oplossingen. Reinigt en verwijdert onzuiverheden met vacuümdruk (15 kPa tot 80 kPa). 
2. Elektroporatie + LED
Verhoogt de penetratie van het ONA Moisturizing Serum of Toskani mesotherapie producten door tijdelijk 
gecreëerde openingen in de cellen doormiddel van korte pulsen met een hoogfrequente stroom. 
3. Laagfrequente elektrotherapie
Gemoduleerde laagfrequente stroom (1 kHz) draagt bij aan spiercontractie van de gelaatsspieren 
op een gecontroleerde manier, met als doel de contouren van het gezicht te verbeteren.

1 2 3

 � Exfolieert, reinigt en verwijdert  
onregelmatigheden

 � Diepe hydratatie
 � Verheldert en egaliseert huidteint
 � Stimuleert spierspanning waardoor de 

gezichtscontour verbetert
 � Verbetert de algehele conditie van de huid
 � Zomerbehandeling
 � Glowbehandeling

Voordelen:

Hyaluronzuur, Betaïne, 
Anti-aging Peptiden. 

Geconcentreerd serum met 
een krachtig anti-aging effect

ONA
Moisturizing Serum



Verschillende zuren gecombineerd 
voor een effectieve, kant-
en-klare oplossing voor het 
behandelen van specifieke 
esthetische problemen.

Photo-aging 
Peel

Purifying 
Peel

Radiance 
Peel

Rejuvenating
Peel

50 ml        50 ml                            50 ml                                               50 ml       50 ml

pH ≈ 2.0

Melkzuur 13%, Citroenzuur 
8%, Salicylzuur 2%

 � Anti-aging, grade 1 & 2: 
photo-aging, oneffen 
huidteint, fijne lijntjes en 
milde rimpels

 � Post inflammatoire 
hyperpigmentatie

Verzacht de 
zichtbare tekenen 
van zonschade.

Intensiteit:

pH ≈ 3.0

Salicylzuur 2%, 
Azelaïnezuur 14%

 � Acne bij volwassenen of 
van hormonale afkomst 

 � Acnelittekens
 � Vergrote poriën

Biedt oplossing  
voor de acnegevoelige  
huid.

Intensiteit:

pH ≈ 2.5

Glycolzuur 34%, Citroenzuur 
10%, Melkzuur 10%, 
Kojinezuur 5%, Salicylzuur 
3%, Hexylresorcinol 2%, 
Ascorbylglucoside 0,5%

 � Ouderdomsvlekken
 � Melasma
 � Hyperpigmentatie
 � Post inflammatoire 

hyperpigmentatie

Egaliseert de huidteint 
en vermindert 
onregelmatigheden.

Intensiteit:

pH < 1.0

Pyrodruivenzuur 40%, 
Melkzuur 4,5%

 � Anti-aging, grade 3 & 4: 
photo-aging, medium 
en diepe rimpels, 
onregelmatige huidteint, 
verslapte huid

 � Gedevitaliseerde en 
doffe huid

 � Acnelittekens
 � Actieve acne

Verzacht de tekenen 
van huidveroudering 
en verbetert de 
acnegevoelige huid.

Intensiteit:

TKN Combined
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Mesoshine 
Peel

pH 2.0 - 2.4

Azelaïnezuur 10%, 
Salicylzuur 20%, Ureum 
5%, Allantoïne 0,1%

 � Acne (alle vormen; 
comedonen, papels, 
pustels, acne 
rosacea, inflammatoire 
acne)

 � Vergrote poriën
 � Striae en verslapping
 � Roos

Verwijdert 
onzuiverheden 
en bevordert 
celvernieuwing 
van de huid.

Intensiteit:



Glycolic 
Peel

Salicylic
Peel

pH ≈ 1.8

Glycolzuur 20% en 50%

 � Acne(littekens)
 � Hyperpigmentatie
 � Keratosis pilaris
 � Milde tot matige rimpels
 � Doffe huid

Vermindert de effecten 
van veroudering 
door de zon, acne en 
hyperkeratinisatie.

pH ≈ 3.5

Salicylzuur 10% en 30%

 � 10%: voorbereidende 
peeling, milde acne, acne 
rosacea

 � 30%: acnegevoelige huid, 
comedonen, pustels, 
papels, vergrote poriën, 
keratosis pilaris

Exfoliërende en 
ontstekingsremmend 
werking. Geschikt 
voor de vette- en 
acnegevoelige huid.

Intensiteit 10%:
Intensiteit 30%:

Intensiteit 20%:
Intensiteit 50%:

Zuren in verschillende 
concentraties voor 
behandelingen op maat.

TKN Monoacid
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TCA 15/35
Peel

pH < 1.0

Trichloorazijnzuur 
15% en 35%

 � (Acne) littekens
 � Photo-aging
 � Melasma
 � Lijntjes en rimpels
 � Verslapte huid

Verzacht de tekenen 
van veroudering 
die gepaard gaat 
met littekens, 
hyperpigmentatie, fijne 
lijntjes en rimpels.

Intensiteit 15%:
Intensiteit 35%:

Lactic 
Peel

pH ≈ 2.0

Melkzuur 30% en 50%

 � Gevoelige huid
 � Hyperpigmentatie
 � Keratosis pilaris
 � Droge acne
 � Chrono-aging
 � Rosacea

Geschikt voor 
de gevoelige, 
droge, fijne en/of 
gedehydrateerde huid.

Intensiteit 30%:
Intensiteit 50%:

Mandelic 
Peel

50 ml                 50 ml                          50 ml            50 ml                     50 ml

pH ≈ 2.0

Amandelzuur 30% en 50%

 � 30%: voorbereidende 
peeling, vergrote poriën, 
ogen

 � 50%: hormonale 
acne, donkere huid, 
pigmentafwijking, vergrote 
poriën

Intensiteit 50%:
Intensiteit 30%:

Behandelt onregelmatige 
pigmentatie en vermindert 
hormonale acne.



Een selectie van producten 
om de huid voor te bereiden 
en te beschermen voor- en 
na een chemische peeling.

Degreasing
Solution

Verwijdert de bovenste 
hydrolipidenlaag.

100 ml

Neutralizing
Solution
Verhoogt de pH-
waarde van de huid 
na een peeling.

100 ml

TKN
Protector
Voedende balsem, 
speciaal ontwikkeld 
om gevoelige zones 
zoals neusvleugels of 
permanente make-
up te beschermen 
tijdens de peeling.

15 g

Waaier
Kwast
Met deze ultrazachte 
waaierkwast kan er 
snel en gelijkmatig 
een peeling worden 
aangebracht.

Peeling
Waaier
Door de werking van 
de zuren in peelings 
kan het nodig zijn om 
een handwaaier te 
gebruiken voor een 
verkoelend briesje.  

TKN Adjuvants
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Liposomen zijn 
transportmiddelen om actieve 
stoffen in de huid te brengen. 
Dankzij de kleine nanometer 
grootte kunnen ze bijzonder 
snel tot in de diepste lagen van 
de epidermis dringen. Doordat 
de peeling is ingekapseld in 
een liposoom, hoeft deze 
geen hoge concentratie zuren 
te bevatten. Ze zijn 10 keer 
effectiever dan vrije stoffen.

Voordelen:

 � Effectieve voor- of glow 
behandeling

 � Op basis van liposomen
 � Kan aan elke behandeling 

worden toegevoegd
 � Mag op de zongebruinde huid
 � Exfoliërende werking
 � Stimuleert celvernieuwing
 � Mag tijdens de zwangerschap 

gebruikt worden
 � Geschikt tijdens elk seizoen
 � Geschikt voor alle huidtypen

Salisome 
Duo

Mandesome 
Duo

Lactisome 
Duo

Glycosome 
Duo

pH ≈ 3.5 - 4.5 

Salicylzuur  
Liposomaal 2%

 � Vette- en acnegevoelige 
huiden

Heeft een exfoliërende 
werking, het stimuleert 
het regeneratieproces, 
vermindert de 
talgproductie en werkt 
uitstekend op de vette- en 
acnegevoelige huiden.

Intensiteit:

10 x 5 parels, 1 ml           

Heeft een exfoliërende 
werking, het egaliseert 
de huidstructuur en het 
verbetert de celdeling.

Intensiteit:

Heeft een exfoliërende 
werking, het stimuleert 
het regeneratieproces 
en het verbetert de 
gevoelige huid.

Intensiteit:

Heeft een exfoliërende 
werking, het stimuleert 
het regeneratieproces 
en het pakt tekenen van 
huidveroudering aan.

Intensiteit:

pH ≈ 3.5 - 4.5

Amandelzuur 
Liposomaal 10%

 � Hyperpigmentatie

pH ≈ 3.5 - 4.5  

Melkzuur 
Liposomaal 10%

 � Gevoelige huid
 � Photo-aging

pH ≈ 3.5 - 4.5  

Glycolzuur 
Liposomaal 10%

 � Acne (littekens)
 � Keratosis Pilaris
 � Lijntjes en rimpels
 � Doffe huid

Liposomatische Peels

10 x 5 parels, 1 ml           10 x 5 parels, 1 ml           10 x 5 parels, 1 ml           24



Professioneel gebruik
(een dag)

Thuisgebruik
(6 maanden) Onderhoud

Spot Out Kit Plus
Voor huiden met:

 � Hyperpigmentatie
 � Photo-aging
 � Chloasma en melasma
 � Post-inflammatoire 

hyperpigmentatie

Werking:

 � Vermindert en verwijdert vlekken
 � Herstelt de egale huidteint
 � Verhelderende werking

25



Spot Out
Mask

Kojinezuur, α-Abutine, Hexylresorcinol, 
Fytinezuur, Niacinamide, Citroenzuur, 
Tocopherol, Vitamine C, Salicylzuur, 
Bisabolol, Allantoïne, Retinol

Professioneel masker.

Spot Out
Cream

Kojinezuur, Azelaïnezuur, α-Abutine,  
Vitamine E, Glutathion, 
Fytinezuur, Vitamine C.

Onderhoudscrème.

50 ml

Total Recovery
Cream

Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoaat, 
Diaminopropionische Tripeptide-33, Acetyl 
Hexapeptide-46, Allantoïne, Tocoferol, 
Betaïne, Bisabolol, Resveratrol

Regenererende crème voor de beschadigde 
huid en als nabehandeling. 

50 ml

(meerdere keren per dag 
aanbrengen indien nodig)

Elke kit bevat:

Professionele producten voor 
gebruik tijdens de behandeling:

 � Degreasing Solution
 � Pre-procedure Solution 
 � Spot Out Mask

Producten voor thuisgebruik: 

 � Spot Out Cream
 � Total Recovery Cream

15 g

Voor Na slechts 1 behandeling

Inwerktijd: 
Huidtype 1 en 2: 6 tot 8 uur 
Huidtype 3 en 4: 8 tot 12 uur 
Huidtype 5: 10 tot 12 uur

Gebruik: 1° t/m 3° maand: 
              4° t/m 6° maand:
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Bevordert de vernieuwing van het 
huidweefsel, vermindert rimpels in 
het gezicht en stimuleert de productie 
van collageen voor een jongere en 
gezondere huid.

Spirulina, Alga Laminaria

 � Anti-aging

30 g

Verwijdert vuil van de huid die 
door invloeden van buitenaf de 
huid verontreinigen. Denk aan 
uitlaatgassen, giftige stoffen etc. 

Chlorella Algen Extract, 
Houtskool, Witte Klei, 
Witte Ginseng Extract

 � Huiden blootgesteld aan 
milieuvervuiling

30 g

Remt de productie van melanine 
en voorkomt hyperpigmentatie.

Natriumascorbaat, Saxifraga 
Sarmentosa Extract, Olie 
van Wijnstok, Japanse 
Moerbei Extract

 � Doffe huid
 � Hyperpigmentatie

30 g

Anti-bacteriële en talgregulerende 
werking. Vermindert de  
aanwezigheid van de P. acnes 
bacterie.

Schietwilg Blad Extract, 
Maris Limus Extract, Tea 
Trea Olie, Menthol

 � Acnegevoelige huid

30 g

Maskers

Anti-aging
Peel-off Mask

Anti-pollution
Peel-off Mask

Radiance
Peel-off Mask

Purifying
Peel-off Mask
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Rijk aan vitamine C. Het 
stimuleert de collageensynthese  
en heeft een kalmerende en 
antioxiderende werking.

Natriumascorbaat

 � Geschikt voor alle huidtypes

30 g

Afslankende werking, voert vocht 
af en stimuleert de doorbloeding. 

Alga Laminaria, Paardestaartblad 
Extract, Guaranazaad Extract, 
Rozemarijnblad Olie Extract.

 � Hermodelleert het silhouet
 � Stimuleert de vitaliteit van 

de huid
 � Helpt overtollig vocht te 

verminderen
 � Verzacht en verfrist de huid

50 g

Vitamin Burst
Peel-off Mask

Slimming Body
Peel-off Mask

28
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Maskers

Speciaal ontwikkeld om hydratatie 
en elasticiteit aan de huid toe te 
voegen. Het dubbel functioneel masker 
voor zowel het gezicht als de hals, 
verbetert fijne lijntjes en rimpels en 
zorgt voor optimale helderheid van de 
huid. Het sheetmasker is op te delen 
in 2 maskervellen voor gezicht- en 
halsverzorging.

Adenosine, Niacinamide, 
Natriumhyaluronaat, 
Gehydroliseerd Collageen

 � Anti-aging
 � Doffe huid
 � Gedehydrateerde huid

1 stuks of 5 stuks

VIS BLANC
2step Sheetmask

29
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Skin Architect Sublime BDDE: 2.22%

 � Periorale lijnen
 � Vermilion border
 � Lipvolume

Gebruik:  
- Injectie in oppervlakkige dermis 
- Injectie in medium dermis

20 mg/ml - 1 x 1.0 ml

Skin Architect Filler
Sublime

Ontwikkeld voor de correctie 
van rimpels, expressielijnen en 
verslapping in het periorale gebied.

Skin Architect Density BDDE: 1.67%

 � Diepe rimpels
 � Intensief liften
 � Contouring
 � Kaaklijn en jukbeen
 � Neus correctie
 � Handen
 � Lipvolume (mid dermis)

Gebruik:  
- Injectie in oppervlakkige dermis 
- Injectie in medium dermis

23 mg/ml - 1 x 1.0 ml

Skin Architect Filler
Density

Correctie van matige tot meer gevorderde 
verslapping, matig diepe lijnen en de lipcontour.

Skin Architect Volume BDDE: 1.71%

 � Medium diepe rimpels
 � Naso-labiale lijnen
 � Marionette lijn
 � Periorale lijnen
 � Neus correctie
 � Vermilion border
 � Lipvolume

Gebruik:  
- Injectie in oppervlakkige dermis 
- Injectie in medium dermis

26 mg/ml - 1 x 1.0 ml

Skin Architect Filler
Volume

Werkt intensief liftend en is speciaal 
ontwikkeld om medium tot diepe rimpels 
en verslapping te behandelen.

ToskaniMED is het medische 
merk van ons pharmaceutisch 
labarotorium Toskani. Met 
meer de 36 jaar ervaring op 
het gebied van cosmetische 
geneeskunde en partners 
in meer dan 70 landen, is 
Toskani gespecialiseerd in 
medische en cosmetische 
producten uitsluitend ontworpen 
voor medisch-esthetische 
behandelingen.

De transparante gel hydrateert 
en verstevigt de huid. Het 
past zich aan iedere huidtype 
aan, verheldert en verbetert 
direct de elasticiteit.

De filler zal door de grootte 
van het molecuul langzaam en 
geleidelijk verdwijnen en heeft 
een gemiddelde houdbaarheid 
van 9 tot 12 maanden.

Fill & Care
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Skin Architect Sublime BDDE: 2.22%

 � Geschikt voor alle huidtypes
 � Preventie van de jonge huid
 � Voor of na opvul- of botoxbehandelingen 

om de huid te hydrateren, voor te 
bereiden of voor de perfecte afwerking.

- Molecuulgewicht: 3.000 kDa 
- Langdurige werking en resultaten 
- Hyaluronzuur dat zoveel mogelijk   
  lijkt op dat in de dermis

13,5 mg/ml - 1 x 1.6 ml

TKN HA 3

Om de kwaliteit van de  
huid te verbeteren.

Voor Na

Hyaluronzuur  
Hyaluronzuur is een molecuul dat van nature voorkomt in de huid. Haar meest natuurlijke vorm is in een ketting van suiker 
moleculen, een schakel van verschillende kettingen vormen samen een sterk netwerk. Het moleculaire gewicht varieert 
tussen de 2500 en 3500 kDa.

 
Hyasep technologie 
Door de speciale Hyasep technologie is Toskani TKN HA 3 uniek in haar soort. Dankzij de Hyasep technologie wordt de 
hyaluronzuur niet verwarmt tijdens het sterilisatieproces. Hierdoor blijft er zeer puur hyaluronzuur met een hoog moleculair 
gewicht van 3000 kDa (meest gevonden in de dermis) over.

Door het hoog moleculair gewicht, is er een kleiner contact met de oppervlakte waardoor er minder verbindingen tot stand 
komen met hyaluronidasen. Hierdoor ontstaat er een langzamere afbraak en heeft het een langdurige werking.
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Een assortiment aan  
Peel Boosters om de 
celvernieuwing te stimuleren en 
de effecten van professionele 
behandelingen te versterken. 

Clarifying 
Peel Booster

Glycolzuur 20%, 
Fytinezuur 2%

 � Hyperpigmentatie
 � Huidveroudering
 � Acnelittekens
 � Oneffenheden

Tegen verkleuring.

30 ml

Imperfection 
Peel Booster

Glycolzuur 10%, 
Salicylzuur 2%

 � Acne
 � Grove poriën
 � Photo-aging

Tegen onvolkomenheden.

30 ml

Retiseal 
Peel Booster

Retinol 1%, Vitamine E, 
Fermentlysaat van Bifida

 � Rimpels
 � Doffe huid
 � Gedehydrateerde huid
 � Acnelittekens

Tegen huidveroudering.

15 ml

Soothing 
Body Peel

5-NAF Complex, 
Glycolzuur, Melkzuur, 
Salicylzuur, 
Alfa-bisabolol, 
Chlamomile extract

 � Acne op het lichaam
 � Keratosis Pilaris
 � Ingegroeide haartjes
 � Striae
 � Cellulite

Een lichaamspeeling 
die de celvernieuwing 
actief stimuleert.

100 ml

TKN Peel Boosters
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Olie van Kurkuma, Olie van 
Kaneelboom, Olie van Gemberplant

 � Reinigt het gezicht en de 
zone rond de ogen zacht

 � Verbetert het uiterlijk van de huid
 � Optimaliseert de doorlaatbaarheid 

van de huid
 � Bevordert de absorptie van de 

aangebrachte producten

200 ml

Zuiverend Complex, Melkzuur, Ureum, 
Amerikaanse Toverhazelaar Extract, 
Salie Plant Extract 

 � Reinigt het gezicht en de 
zone rond de ogen zacht

 � Verwijdert onzuiverheden 
en talgresten die de poriën 
verstoppen en puistjes en 
mee-eters veroorzaken

200 ml

Bamboewater, Sinaasappel- en 
Citroenextract, Aloë Vera Extract, 
Blauwe Bosbes Extract, Suikerriet 
Extract, Suikeresdoom Extract, 
Glycolzuur en Melkzuur 

 � Verwijdert resten van onzuiverheden 
en dode huidcellen

 � Kalmeert de huid
 � Met een krachtige, hydraterende 

werking
 � Verstevigt de huid
 � Bereidt de huid voor op 

huidverzorging

200 ml

Een assortiment aan 
thuisproducten met dezelfde 
actieve ingrediënten als in onze 
professionele producten. Onze 
thuisproducten zijn de perfecte 
aanvulling op de behandelingen 
die worden uitgevoerd in 
professionele centra.

Thuisproducten Reiniging

Energizing
Cleanser

Purifying
Cleanser

Bamboo
Hydratonic
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Aloë Vera, Olijfolie, Goudsbloem 
Extract, Chamomill Extract, Menthol

 � Verfrist en kalmeert
 � Voedt en hydrateert
 � Helpt de huid te regenereren

200 ml

Marokkaanse Lavaklei, Amerikaanse 
Toverhazelaar Extract, Vitamine E

 � Normaal tot vette huid
 � Verwijdert het talgoverschot
 � Verwijdert dode huidcellen
 � Ook in te zetten als 

diepreinigend masker

200 ml

Rozenbottel, Abrikoos, Blauwe Bosbes 
Extract, Suikerriet Extract, Sinaasappel- 
en Citroenextract, Hondsroos, Vitamine 
E, Suikeresdoom Extract

 � Alle huidypen
 � Verwijdert dode huidcellen
 � Verzacht en voedt de droge en 

gevoelige huid
 � Helpt de huid te vernieuwen
 � Zorgt voor een licht en zuiver 

resultaat

200 ml

Maskers en scrubs

Nutritive
Scrub

Purifying
Scrub Mask

Antistress
Mask
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De Anti-aging lijn van 
Toskani bevat een reeks aan 
producten voor verschillende 
leeftijdscategoiën. Elk product 
heeft zijn eigen unieke werking.

Hyaluronzuur, Proteoglycanen, 
Vitamine C, Organisch Silicium, 
Troxerutine 

 � Biologische leeftijd ± 35 jaar
 � Staat garant voor diepgaande 

en langdurige hydratatie
 � Bevordert de elasticiteit van de huid
 � Antioxiderende werking

30 ml

DMAE, Medische Graad 
Hyaluronzuur, L-Carnitine, Elastine, 
Natuurlijke Collageen, Organisch 
Silicium, Acetyl Hexapeptide-8, 
Vitamine E 

 � Biologische leeftijd 50+
 � Verbetert het vochtgehalte 

van de huid
 � Zorgt voor stevigheid
 � Geeft elasticiteit en 

flexibiliteit aan de dermis
 � Sterk liftend effect dankzij 

hoge DMAE-gehalte

Skin Architect
Mesoserum

Aquabalance 
Mesoserum

Natuurlijke Hydraterende Factor, 
Vitaminecomplex AF, Vitamine E, 
Mimosa Tenuiflora Extract 

 � Biologische leeftijd ± 35 jaar
 � Staat garant voor diepgaande 

en langdurige hydratatie
 � Verzacht uitdrukkingslijnen 

en rimpels onmiddellijk
 � Regenereert en herstelt de huid

50 ml

Aquabalance 
Cream

Thuisproducten

30 ml
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Medische Graad Hyaluronzuur, 
Acetyl Hexapeptide-8, Shea Butter, 
DMAE, L-Carnitine, Retinol, Elastine, 
Natuurlijke Collageen, Organisch 
Silicium 

 � Biologische leeftijd 50+
 � Vermindert de diepte van rimpels 

in het gezicht veroorzaakt 
door spiersamentrekkingen

 � Verbetert het vochtgehalte 
van de huid

 � Heeft een verstevigende werking
 � Geeft elasticiteit en flexibiliteit 

aan de dermis

50 ml

Skin Architect
Cream

Hyaluronzuur, DMAE, Japanse 
Notenboom Extract, Acetyl 
Hexapeptide-8, Arginine, 
Organisch Silicium, Gerst, Olijfolie, 
Glycosphingolipiden 

 � Vertraagt de vorming van rimpels 
in de periorbitale zone

 � Geeft de huid haar natuurlijke 
gezondheid terug

 � Heeft een sterk verjongend effect

15 ml

Anti-aging 
Eye contour

Anti-aging lijn

38



De Radiance lijn heeft een 
oplichtend effect door dode 
cellen te verwijderen en 
door actieve verhelderende 
ingrediënten te gebruiken. 
Het vermindert de zichtbare 
tekenen van oneffenheden. 
Daarnaast beschermt het de 
huid tegen ultraviolette stralen.

Tranexaminezuur, EBC 
(Azeloglycine, Niacinamide, 
Alpha-bisabolol, Vitamine C, 
Fytinezuur), Melkzuur, Kojinezuur

30 ml

Fytinezuur, Azeloglycine, Bisabolol, 
Hyaluronzuur, Groeifactoren, 
Aminozuren, Rozenbottelolie, 
Allantoïne, Collageen, DMAE, 
Elastine, Vitamines B3, B9, C en E

 � Werkt verhelderend bij de intieme 
zone en onder de oksels

 � Een verhelderend complex 
met multifocale werking en een 
regenererend en verjongend 
complex met groeifactoren

 � Voorkomt ingegroeide haartjes
 � Perfecte nabehandelingscrème 

na laserontharing en waxen

30 ml

Radiance Intimate 
Cream

Unieke combinatie van peptiden, 
Vitamine K, Witte Paardenkastanje 
Extract, Japanse Notenboom Extract, 
Flavonoïden, Retinol 

 � Verstevigt de oogcontour 
en verlicht de huidteint

 � Vermindert donkere 
kringen rond de ogen

 � Vermindert diepe rimpels, 
en verbetert de teint en de 
textuur van de huid

 � Stimuleert de celregeneratie 
en de collageensynthese

 � Voorkomt zwelling en vermindert 
wallen onder de ogen

15 ml

Radiance 
Eye contour

Thuisproducten Radiance lijn

Radiance Daily
Cream

Ferment van Aspergillus, Diacetyl 
Boldine, Zoethout Extract, 
Hexylresorcinol, Fytinezuur, Shea Butter, 
Retinol, Vitamines B3, C en E 

 � Vermindert donkere vlekken
 � Geeft de huid een glow
 � Voorkomt dofheid

50 ml

Radiance
Mesoserum

 � Vermindert de intensiteit 
van donkere vlekken 

 � Ontstekingsremmende en 
depigmenterende werking 

 � Werkt antioxiderend 
 � Remt de melanineproductie 
 � Egaliseert de huidteint 
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Zuiverend Complex, Melkzuur, Ureum, 
Amerikaanse Toverhazelaar Extract, 
Salvia Officinalis Extract 

 � Reinigt het gezicht en de 
zone rond de ogen zacht

 � Verwijdert onzuiverheden 
en talgresten die de poriën 
verstoppen en puistjes en 
mee-eters veroorzaken

200 ml

Marokkaanse Lavaklei, Amerikaanse 
Toverhazelaar Extract, Vitamine E

 � Normaal tot vette huid
 � Verwijdert het talgoverschot
 � Verwijdert dode huidcellen
 � Ook in te zetten als 

diepreinigend masker

200 ml

Amerikaanse Toverhazelaar Extract, 
Zuiverende Bestanddelen, Zuiverend 
Complex, Rhodosorus Marinus 
Extract, Cleome Gynandra, Zink 
PCA, Melkzuur, Salicylzuur

 � Vette en acnegevoelige huid
 � Om de ontsteking te remmen, 

de bacteriën te bestrijden, de 
talgproductie te reguleren en de 
vrije radicalen te bestrijden

 � Exfolieert zeer zacht en houdt 
de hydratatie optimaal

50 ml

Purifying 
Cream

Zuiverend Complex, Salicylzuur 

 � Antibacteriële spot-on gel om 
onstekingen te elimineren en sneller 
te genezen zonder littekenvorming

 � Geschikt voor lokale behandeling 
van onzuiverheden

15 ml

Purifying lijn

De Purifying lijn is 
speciaal ontwikkeld voor 
de behandeling van 
acne gevoelige huiden. 
De actieve ingrediënten 
van deze lijn werken 
samen om de productie 
van talg te reguleren en 
de bacteriën die leiden 
tot de vorming van 
mee-eters en puistjes 
te verminderen.

Purifying
Cleanser

Purifying
Scrub Mask

Purifying Intensive
Serum
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De geconcentreerde kracht 
van ampullen werken aan 
een betere huidweerstand 
en een gezonde glow.

Ampullen bevatten 
zeer geconcentreerde 
werkzame stoffen die tot 
diep in de huid dringen.

Toskani heeft een breed 
assortiment aan ampullen, 
die elk gespecificeerd zijn 
op een huidindicatie. 

Zet de ampullen het hele jaar 
door in als dagelijks intensief 
serum óf als maandkuur 
voor een extra boost.

Probiotica, Peptiden, Groeifactoren, 
Hyaluronzuur 

 � Voorkomt en vermindert 
expressielijnen en rimpels

 � Geschikt voor de ouder 
wordende huid

15 x 2 ml ampullen

Azeloglycine, Bisabolol, Fytinezuur, 
Vitamines B3 en C 

 � Bevat een verlichtend complex 
waarbij specifieke werkzame 
bestanddelen verschillende 
huidlagen binnendringen, zonder 
de huid te beschadigen

 � Verlicht en egaliseert de huidteint, 
en voorkomt dehydratatie, dofheid, 
verslapte huid en vlekken

15 x 2 ml ampullen

Proteoglycanen, Vitamines C, E, 
A en F 

 � Helpt het bindweefsel te herstellen 
en de collageensynthese 
te stimuleren. Op basis van 
geliposomeerde proteoglycanen 
van natuurlijke oorsprong die de 
huid diepgaand hydrateren en liften

 � Stimuleert de collageenproductie, 
en vermindert rimpels en vlekken 
op de huid

15 x 2 ml ampullen

Hyaluronzuur, Sacharide-isomeraat, 
Glutathion, Hydraprotective complex 
(HPC), Vitamines A, B3, C en E 

 � Verbetert het afweermechanisme 
van de huid tegen milieuschade 
en vrije radicalen.

 � Krachtige antioxiderende werking
 � Verbetert erytheem en vermindert 

oneffenheden op de huid
 � Hydrateert, beschermt en verzacht 

de rimpels

15 x 2 ml ampullen

Thuisproducten

Lipo Proteoglycans
Ampullen

Radiance
Ampullen

Anti-pollution
Ampullen

Anti-aging + HA
Ampullen
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Cleome Gynandra Extract, 
Rhodosorus Marinus Extract, 
Vitamines B5, C en E, Zink PCA 

 � Bevat ingrediënten die de 
lipidenlaag van de huid weer in 
evenwicht helpen te brengen, en 
onzuiverheden te voorkomen

 � Reguleert de talgproductie en 
verfijnt de poriën voor een egale 
huid met een matterend effect

15 x 2 ml ampullen

Biosaccharide Gum-2, Myrothamnus 
Flabellifolia Extract, Rhodosorus 
Marinus Extract, Vitamines B5 en C 

 � Verrijkt met natuurlijke extracten die 
de huid kalmeert en ontspant

 � Hydrateert en revitaliseert de 
natuurlijke huidbarrière en 
vermindert de gevoeligheid van 
de huid

15 x 2 ml ampullen

Collageen, Vitamine C, Mimosa 
Tenuiflora Extract, Vegetable Firmer, 
Elastine, Vitamine F 

 � Voor de doffe huid 
 � Direct glow-effect, speciaal 

voor gelegenheden
 � Heeft een onmiddellijk, 

liftend effect, egaliseert de 
textuur en verlicht de huid

5 x 2 ml ampullen

Ampullen

Purifying
Ampullen

Sensitive Skin
Ampullen

Vitaflash
Ampullen
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Een reeks aan producten 
om de huid te hydrateren 
en te herstellen na een 
professionele behandeling.

Acetyl Dipeptide-3  Aminohexanoaat, 
Diaminopropionische Tripeptide-33, 
Acetyl Hexapeptide-46, 
Allantoïne, Tocoferol, Betaïne, 
Bisabolol, Resveratrol

 � Vernieuwt de huid
 � Heeft een sterk antioxiderend 

effect
 � Beschermt tegen externe factoren
 � Verbetert het uiterlijk van de 

beschadigde huid
 � Stimuleert de collageen- en 

elastinesynthese
 � Bevordert de fibroblastengroei
 � Dagelijkse verzorging voor de zeer 

droge huid

50 ml

Cannabidol (CBD), Arnica Montana, 
Vitamine K, Honing Extract, 
Toverhazelaar Extract

 � Vermindert roodheid en 
blauwe plekken na invasieve of 
esthetische behandelingen

 � Ontstekingsremmende en 
antibacteriële eigenschappen

 � Kalmeert en herstelt de huid
 � Draagt bij aan celregeneratie
 � Kan rondom de oogcontour 

gebruikt worden

50 ml

Aloë Vera, Collageen, Plantaardige 
Tensor, Gehydrolyseerd Tarwe-eiwit, 
Shea Butter, Mimosa Tenuiflora 
Extract 

 � Versnelt de regeneratie van de 
geïrriteerde en beschadigde huid

 � Geschikt na de behandeling van de 
gevoelige en vette huid

50 ml en 200 ml

Thuisproducten Herstellen

Total Recovery
Cream

Total Recovery
Gel

After
Cream
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Ultieme zonbescherming 
die de huid optimaal 
hydrateert en matteert. 
De huid wordt beschermt 
tegen diverse stralingen. 
De producten hebben een 
krachtige antioxiderende 
werking en stimuleren het 
herstel van de huid.

UVA- en UVB-filters, Ureum, Mimosa 
Extract, Allantoïne, Vitamine E 

 � Zeer hoge zonnebescherming tegen 
UVA- en UVB-straling

 � Houdt de huid gehydrateerd
 � Krachtige antioxiderende werking
 � Mag aangebracht worden na een 

professionele behandeling

50 ml en 200 ml

Acetyl Hexapeptide-51, Lysaat van Lactococcus 
Lactis, Althaea Pfficinalis Extract, Shea Butter, 
Caesalpinia Spinosa Extract, Helianthus Annuus 
Extract, Vitamine E, UVA- en UVB-filters

 � Beschermt tegen UVA- en UVB-straling
 � Beschermt tegen blauw licht en infrarood
 � Beschermt tegen vrije radicalen
 � Beschermt tegen milieuvervuiling
 � Voorkomt rimpels en vlekken
 � Verbetert de hydratatie van de huid 

50 ml

Bescherming

Sun Protection
Cream

Anti-pollution Total Defense
Cream
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De Night Reverse is 
een multiherstellende 
nachtbehandeling om de huid 
te resetten en te herstellen 
tegen dagelijkse schade. 
De producten bevatten een 
effectief complex dat het 
natuurlijke herstelmechanisme 
van de huid wordt geactiveerd. 
Geïnspireerd door epigenetica. 

Tetrapeptide-26, Plankton extract,  
Probiotica

 � Versnelt het herstelproces van 
celschade

 � Past het cel bioritme aan en 
beschermt tegen UV-schade voor 
een uitgeruste huid

 � Helpt de huidbarrière te behouden 
en de cel te vernieuwen

30 ml

Hyaluronzuur Complex, Kurkuma 
Stamcellen, Probiotica

 � Brengt de gestresste huid 
in evenwicht en voorkomt 
vroegtijdige veroudering

 � Stimuleert celvernieuwing
 � Voorkomt waterverlies 

en uitdroging
 � Microbioom vriendelijk

50 ml

Night Reverse 
Intensive Cream & Mask

Thuisproducten Nacht lijn

Night Reverse 
Advanced serum
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Haar

Een geavanceerde oplossing 
om haaruitval te behandelen. 
Dankzij de actieve ingrediënten 
zijn de producten geschikt 
voor alle soorten alopecia. 
Het versterkt en revitaliseert 
de haarfollikel en zorgt dat de 
haardichtheid wordt verhoogt.

Aminexil, Sabal Serrulata, Biotine, 
Nicotinamide, Pyridoxine, Tocopherol, 
Zink, Salicylzuur 

 � Helpt de haaruitval te voorkomen en 
stimuleert de groei

 � Verstevigt de haarwortel
 � Maakt de haarstructuur dichter en 

minder broos

100 ml

Sabal Serrulata, Biotine, Zink, 
Selenium, Aminozuren 

 � Gaat haarverlies tegen
 � Versterkt de haarwortel

30 capsules

Densihair 
Boost Capsules

Anti hair-loss 
Lotion
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Een assortiment aan 
producten om de huid 
van het lichaam te 
verzorgen en herstellen.

De bodygels van Toskani 
bevatten natuurlijke, 
drainerende en 
lipolytische stoffen om 
de lichaamscontouren 
zichtbaar te verbeteren.

Blaaswier Extract, Centella 
Asiatica Extract, Cafeïne, Witte 
Paardenkastanje Extract, Heermoes 
Extract, Glycosaminoglycanen 

 � Helpt vetophoping te verminderen
 � Helpt vochtophoping te verminderen 

en te voorkomen
 � Verwijdert lipolyseresten en 

verstevigt de huid
 � Verbetert de bloedcirculatie 

en collageensynthese van het 
huidweefsel

200 ml

Tarwekiemolie, Centella Asiatica 
Extract, Collageen, Elastine, 
Vitamine C 

 � Stimuleert de elasticiteit en de 
bloedsomloop 

 � Vernieuwt het bindweefsel  
van de huid

 � Heeft een herstellende werking

200 ml

Bernagie Extract, Natuurlijke 
Hydraterende Factor, Collageen, 
Elastine, Plant Tensor, 
Glycosaminoglycanen, Allantoïne 

 � Verbetert de elasticiteit en bestrijdt 
de verslapte huid

 � Heeft een krachtige hydraterende 
werking die de waterbalans van het 
huid herstelt

200 ml

Lichaam

Slimming 
Gel

Firming 
Gel

Repairing 
Gel

Thuisproducten
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De voedingssuplementen 
van Toskani voldoen aan 
de hoogste farmaceutische 
kwaliteitsstandaarden. Ze zijn 
geformuleerd met drainerende 
stoffen en natuurlijke lipolytica 
voor zichtbare afslankende 
lichaamscontouren. De 
concentratie van de actieve 
werkzame stoffen en de 
samenwerking tussen deze 
stoffen zijn belangrijk. Hoe 
beter ze samenwerken, des 
te beter het resultaat. 

Artisjok Extract, Paardenstaart 
Extract, Groene Thee Extract

 � Stimuleert vetverbranding
 � Verhoogt de productie, de secretie 

en eliminatie van gal in de lever
 � Vergemakkelijkt de spijsvertering 

van vetten
 � Vocht afdrijvende werking
 � Bestrijdt winderigheid, indigestie, 

krampen, misselijkheid en een 
opgeblazen gevoel

 � Elimineert gifstoffen
 � Positieve werking op acne

14 x 10 ml

Artichoke 
Plus

L-Carnitine, Bittersinaasappel 
Extract, Theeplant Extract

 � Verwijdert opgehoopt vet
 � Voorkomt vetophoping
 � Bevordert de vetverbranding tijdens 

het sporten

20 x 10 ml

Fat Burner
Plus

Supplementen
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info@toskani.nl
@toskanibenelux 

www.toskani.nl/be




