przewodnik po kosmeceutykach

Nowa era w profesjonalnej pielęgnacji skóry.
Dermaquest to amerykańskie produkty do profesjonalnej pielęgnacji skóry, jakich jeszcze nie było. Markę założył w 1999 r. światowej sławy
chemik – Sam Dhatt, który opracował bezkonkurencyjne formuły zarówno do profesjonalnych zabiegów gabinetowych, jak i do samodzielnego
stosowania w domu. Dermaquest jako pionier przełomowego stosowania roślinnych komórek macierzystych i topowa międzynarodowa marka
kosmetyczna nie ustaje w staraniach, aby uczynić swoje produkty jeszcze bardziej skutecznymi. Dzięki innowacyjnym składom, stworzonym
z myślą o zaspokojeniu potrzeb każdej cery oraz dzięki zaawansowanej i unikalnej technologii przeciwstarzeniowej, ekskluzywna kolekcja
kosmeceutyków Dermaquest przenosi naukę w dziedzinie pielęgnacji skóry na nowy poziom doskonałości.
Formuły produktów nie zawierają parabenów i substancji zapachowych, jak również nigdy nie były testowane na zwierzętach.

Dermaquest - kwintesencja najnowszych osiągnięć w świecie
kosmetologii i medycyny przeciwstarzeniowej.
Kolekcje kosmeceutyków Dermaquest zapewniają luksusową pielęgnację, dzięki wykorzystaniu roślinnych komórek macierzystych, peptydów,
witamin oraz składników o właściwościach nawadniających i ochronnych. Nasze profesjonalne programy zabiegowe oraz produkty do stosowania
w domu, nie tylko rozpieszczają Twoją skórę i przygotowują ją do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych. Mają one znacznie szersze działanie. Staranne
oczyszczenie, nawilżenie, wzmocnienie, czy ochrona są najlepszym wstępem do wyeliminowania wszelkich problemów skóry i przywrócenia jej do
stanu równowagi. Oferujemy także produkty pozwalające skutecznie przedłużyć efekt zabiegów pielęgnacyjnych wykonanych w gabinecie. Nagroda
w postaci zdrowej, odmienionej i odżywionej skóry jest nie tylko osiągalna, lecz także długotrwała.
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Legenda:
kosmeceutyk bezpieczny do stosowania
przez kobiety w ciąży i karmiące piersią
PH

pH kosmeceutyku

ML

ML/SZ/G - przybliżona pojemność
kosmeceutyku

essentials
podstawowe kosmeceutyki terapeutyczne
Kolekcja ESSENTIALS oparta jest na niskocząsteczkowym kwasie
hialuronowym, który został uznany za jeden z najlepszych składników
aktywnych o działaniu nawilżającym i chroniącym skórę przed
odwodnieniem. Fenomenem kwasu hialuronowego jest jego biozgodność
ze skórą, dlatego nie wywołuje alergii i podrażnień. Kwas hialuronowy
w naturalny sposób silnie wygładza skórę oraz wykazuje właściwości
łagodzące. Jest również promotorem przenikania dla innych substancji
aktywnych, przez co wzmacnia efekt terapeutyczny kosmeceutyków.
Kolekcja ESSENTIALS dodatkowo zawiera technologię liposomów, która
gwarantuje działanie składników aktywnych w głębszych warstwach skóry.
Kolekcja ESSENTIALS rekomendowana jest jako podstawowa i niezbędna
pielęgnacja dla skóry wrażliwej, suchej, odwodnionej, w przebiegu trądziku
pospolitego i różowatego.

Essential B5 Hydrating Serum

PH

5.5

ML
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Z kwasem ferulowym

Serum silnie wygładzające z kwasem hialuronowym [40%], prowitaminą B5 [5%] i kwasem ferulowym [0.5%]
Znakomite serum z najwyższym stężeniem niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego [40%], który posiada właściwości wiązania
1000 razy więcej wody niż wynosi jego masa, przez co doskonale nawilża i wygładza skórę. Formuła bogata w prowitaminę B5 [5%],
ekstrakt z arniki, ogórka i komórki macierzyste pozwala na szybką regenerację i przyspieszenie procesów gojenia się skóry. Dzięki
zastosowaniu innowacyjnej technologii liposomów Essential B5 Hydrating Serum jest niezwykle skuteczny, przez co efekt terapeutyczny
osiągany jest w krótkim czasie. Kosmeceutyk jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę, wspomaga wnikanie innych substancji
aktywnych oraz doskonale sprawdza się w regeneracji skóry po inwazyjnych zabiegach eksfoliacyjnych. Dodatkowe zastosowanie
ekstraktu Centella Asiatica [3%], znacząco poprawia jędrność i elastyczność skóry. Przeznaczony dla poprawy wyglądu i nawilżenia
każdego rodzaju skóry, również wrażliwej, atopowej, łojotokowej i w przebiegu trądziku różowatego i pospolitego. Formuła wzbogacona
została o kwas ferulowy [0.5%], silny antyoksydant o właściwościach fotoprotekcyjnych i wzmacniających działanie innych składników
aktywnych. Kosmeceutyk rekomendowany również na okolice oczu.

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy [40%]
▪▪ Prowitamina B5 [5%]
▪▪ Kwas ferulowy [0.5%]
▪▪ Ekstrakt Centella Asiatica [3%]
▪▪ Komórki macierzyste ze ślazu dzikiego i bluszczu pospolitego
▪▪ Ekstrakt z arniki i ogórka
▪▪ TECHNOLOGIA LIPOSOMÓW

▪▪ Silnie wiąże wodę w naskórku wypełniając zmarszczki i bruzdy
▪▪ Ujędrnia, wygładza i uelastycznia skórę nadając jej młody wygląd
▪▪ Znacząco poprawia poziom nawilżenia skóry
▪▪ Pomaga przywrócić skórze jej naturalny blask
▪▪ Zaawansowana technologia liposomów pozwala na uzyskanie
najlepszych rezultatów działając w głębszych warstwach skóry
▪▪ Lekka, beztłuszczowa konsystencja szybko się wchłania nie
pozostawiając lepkości na skórze
▪▪ Polecany, jako produkt silnie nawilżający i wygładzający również
dla skóry w przebiegu trądziku różowatego i pospolitego
▪▪ Doskonała baza pod makijaż
▪▪ Serum również na okolice oczu
▪▪ Bez parabenów i substancji zapachowych

Stosowanie:
Serum do stosowania na dzień i na noc. Niewielką ilość preparatu nałóż na oczyszczoną skórę i delikatnie wmasuj. Aby w pełni wykorzystać
właściwości serum stosuj preparat przed nałożeniem kolejnych produktów. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów, stosuj przez 3 miesiące.

339 PLN
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Essential Moisturizer
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Kojący krem nawilżająco-odżywczy
Intensywnie nawilżający krem odżywczy przeznaczony dla skóry suchej, odwodnionej i wrażliwej. Kosmeceutyk łączy właściwości
nawilżające i odżywcze, aby przywrócić komfort skórze suchej i spierzchniętej. Dzięki zastosowaniu substancji biozgodnych ze
skórą, jak kwas hialuronowy [10%] oraz elastyna [5%], silnie wiąże wodę w naskórku natychmiastowo przywracając optymalny
poziom nawilżenia. Krem zawiera substancje uzupełniające cement międzykomórkowy jak skwalan [1%], fosfolipidy [1%] i kwas
linolowy [1%], aby przyspieszać regenerację i zapobiegać odwodnieniu skóry. Dodatkowe zastosowanie kompleksu witaminowego
w połączeniu z Matrixylem™ [1%] działa przeciwstarzeniowo i stymulująco. Idealny kosmeceutyk po peelingach chemicznych
i laseroterapii oraz dla skóry bardzo wrażliwej. Krem został wzbogacony o formułę InfraGuard, która skutecznie chroni skórę przed
szkodliwym oddziaływaniem niebieskiego światła HEV (wydzielanego przez telefony, komputery oraz telewizory), promieniowania
podczerwonego oraz wolnymi rodnikami.

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy [10%]
▪▪ Elastyna [5%]
▪▪ Skwalan [1%]
▪▪ Ekstrakt z kiwi [1%]
▪▪ Ekstrakt z zielonej herbaty [1%]
▪▪ Kwas linolowy [1%]
▪▪ Fosfolipidy [1%]
▪▪ Palmitoyl Pentapeptide-4 (Matrixyl™) [1%]
▪▪ Witaminy: A, C i E [1%]
▪▪ InfraGuard zawierający:

▪▪ Silnie nawilża i odżywia skórę
▪▪ Wzmacnia cement międzykomórkowy
▪▪ Wygładza i uelastycznia naskórek
▪▪ Poprzez zastosowanie Matrixylu działa przeciwstarzeniowo
▪▪ Przyspiesza proces regeneracji
▪▪ Bez parabenów i składników zapachowych
▪ ▪ Chroni przed szkodliwym promieniowaniem światła
niebieskiego i promieniowaniem podczerwonym
▪▪ Chroni przed wolnymi rodnikami

* Ekstrakt z organicznych kiełków słonecznika
* Ekstrakt z garbników z peruwiańskiej rośliny Tara

▪▪ TECHNOLOGIA LIPOSOMÓW

10

Stosowanie:
Krem do stosowania na dzień i na noc. Nałóż krem na czystą i osuszoną skórę. Delikatnie wmasuj i pozostaw do wchłonięcia.

279 PLN

Stem Cell Rebuilding Complex
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Zagęszczający kompleks z Neodermylem®, kwasem linolowym i kwasem ferulowym
Zagęszczający kompleks Stem Cell Rebuilding Complex to kosmeceutyk przeznaczony dla skóry wymagającej, z niestabilną równowagą
płaszcza hydrolipidowego. Synergiczne połączenie składników aktywnych sprawia, że kosmeceutyk spełnia oczekiwania zarówno skóry
pozbawionej witalności i jędrności, ale także skóry suchej, odwodnionej, wrażliwej, jak i w przebiegu trądziku. Dzięki zastosowaniu
Neodermylu® serum stymuluje odnowę kolagenu oraz elastyny, zwiększa gęstość skóry i redukuje zmarszczki nawet o 15% już w trakcie
20 pierwszych dni kuracji. Ten innowacyjny peptyd wpływa również na spłycenie blizn potrądzikowych. Optymalne stężenie kwasu
linolowego wzmacnia płaszcz hydrolipidowy, uszczelniając naskórek, pomaga zachować odpowiednią strukturę ochronnej bariery skóry.
Kwas linolowy redukuje szorstkość poprzez regulację keratynizacji oraz ogranicza powstawanie zaskórników w trądziku różowatym
i pospolitym, bez nadmiernego natłuszczenia skóry. Kompleks zawiera także kwas ferulowy – intensywny antyoksydant, aby zapobiegać
powstawaniu przebarwień, rumienia i przedwczesnemu starzeniu się. Innowacyjne komórki macierzyste z szarotki alpejskiej chronią
macierz skóry, przeciwdziałając procesom starzenia.

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪ Uzupełnia płaszcz hydrolipidowy naskórka
▪▪ Znacząco poprawia poziom nawilżenia skóry
▪▪ Pomaga łagodzić stany zapalne w przebiegu atopii oraz
nadwrażliwości skóry
▪▪ Uszczelnia barierę naskórkową, przyspiesza regenerację
▪▪ Ujędrnia, uelastycznia i poprawia gęstość skóry
▪▪ Spłyca zmarszczki i zapobiega ich powstawaniu
▪▪ Działa antyoksydacyjnie, przez co minimalizuje efekty
zmęczenia
▪▪ Przyspiesza odnowę komórkową
▪▪ Ogranicza powstawanie zaskórników i znacząco spłyca
blizny
▪▪ Reguluje prawidłową keratynizację

Kwas linolowy
Neodermyl®
Kwas ferulowy
Witamina E
Witamina C
Komórki macierzyste z szarotki alpejskiej

Stosowanie:
Serum do stosowania na dzień i na noc. Niewielką ilość preparatu nałóż na oczyszczoną i osuszoną skórę i delikatnie wmasuj. Aby w pełni
wykorzystać właściwości serum stosuj preparat przed nałożeniem kolejnych produktów. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów, stosuj przez
3 miesiące.
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SheerZinc SPF 30 Tinted-Nude
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Terapeutyczny krem BB z cynkiem SPF 30
Terapeutyczny krem z tlenkiem cynku [18.6%] wykazuje działanie wielopłaszczyznowe. Tlenek cynku dzięki swoim właściwościom
kojącym i przyspieszającym regenerację, doskonale sprawdza się w terapii skóry alergicznej i wrażliwej. Przy regularnym stosowaniu
ogranicza łojotok, błyszczenie się skóry i powstawanie niedoskonałości, dlatego jest niezbędnym produktem terapeutycznym dla skóry
w przebiegu trądziku pospolitego i różowatego. Wyjątkowe połączenie filtrów mineralnych chroni skórę przed szkodliwym
promieniowaniem UVA i UVB, dzięki czemu niweluje ryzyko powstania przebarwień posłonecznych i pozapalnych. Kosmeceutyk
wykazuje silne działanie antyoksydacyjne poprzez zastosowanie witaminy C i E, które hamują szkodliwe dla skóry reakcje inicjowane
przez słońce. Zalecany po inwazyjnych zabiegach estetycznych jak peelingi, mikrodermabrazja oraz laser. Jest bezpieczny w stosowaniu
również przez kobiety w ciąży i w okresie laktacji. Krem BB nie nadaje koloru jak podkład, lecz naturalnie wyrównuje koloryt, a skóra
wygląda na delikatnie muśniętą słońcem. Krem został wzbogacony o formułę InfraGuard, która skutecznie chroni skórę przed szkodliwym
oddziaływaniem niebieskiego światła HEV (wydzielanego przez telefony, komputery oraz telewizory), promieniowania podczerwonego oraz
wolnymi rodnikami.
Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Tlenek cynku [18.6%] - filtr mineralny
▪▪ Ekstrakt z owoców daktyla
▪▪ Witamina E
▪▪ Witamina C
▪▪ InfraGuard zawierający:

▪▪ Zapewnia optymalną ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB
▪▪ Koi i łagodzi podrażnienia
▪▪ Przyspiesza regenerację i gojenie się skóry
▪▪ Łagodzi zmiany trądzikowe w trądziku pospolitym i różowatym
▪▪ Przy regularnym stosowaniu ogranicza łojotok i błyszczenie się
skóry
▪▪ Zapobiega powstawaniu przebarwień
▪▪ Aplikacja jest gładka i jedwabista bez efektu „bielenia” skóry
▪▪ Nie jest komedogenny
▪▪ Bezpieczny dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji
▪▪ Zaawansowana technologia liposomów pozwala na działanie
składników aktywnych w głębszych warstwach skóry
▪▪ Bez parabenów i substancji zapachowych

* Ekstrakt z organicznych kiełków słonecznika
* Ekstrakt z garbników z peruwiańskiej rośliny Tara

▪▪ TECHNOLOGIA LIPOSOMÓW

Stosowanie:

12

Preparat do stosowania na dzień. Krem nałóż na skórę i delikatnie wmasuj. Aplikacja jest gładka i jedwabista w dotyku. Jeżeli skóra posmarowana
kosmeceutykiem nie miała styczności z wodą, potem lub nie była wycierana preparat chroni przez 8 godzin. Przy dłuższej ekspozycji na promieniowanie
UV sugerowane jest powtarzanie aplikacji z powodu pocenia się skóry. Bezpieczny po inwazyjnych zabiegach estetycznych oraz w okresie ciąży
i laktacji. W celu profilaktyki fotostarzenia się skóry, krem powinien być stosowany codziennie niezależnie od pory roku.

235 PLN

Czy wiesz, jaki jest najlepszy krem przeciwzmarszczkowy?
Taki, który chroni skórę przed promieniowaniem UVA, UVB i niebieskim światłem (HEV).
Aby uzyskać efekt przeciwstarzeniowy dla skóry, stosuj go codziennie przez cały rok.
80% zmian dotyczących starzenia się skóry takich jak zmarszczki, utrata jędrności, naczynka, teleangiektazje, ale również nowotwory jest związanych
z działaniem promieniowania UVA. Promieniowanie UVA stanowi aż 95% całego promieniowania docierającego do naszej skóry, a co ważne, jego
poziom jest taki sam przez cały rok. W ostatnich latach pojawiła się również konieczność ochrony także przed światłem niebieskim. Jego źródłem
jest, nie tylko słońce, ale też cyfrowe ekrany ze smartfonów, ekranów komputerów oraz telewizorów. To oznacza, że niezależnie od pory roku, nasza
skóra pozbawiona ochrony UVA oraz HEV może starzeć się nawet 20 razy szybciej, a efektywność zabiegów gabinetowych będzie mniej skuteczna.
Dlatego codziennie, niezależnie od pory roku i nasłonecznienia wybieraj kosmeceutyki z tlenkiem cynku, który jako jedyny filtr przeciwsłoneczny
wykazuje najszersze spektrum ochrony zarówno przed promieniowaniem UVA, jak i UVB.
Jest to filtr fizyczny (mineralny), bezpieczny dla skóry wrażliwej, uszkodzonej, skłonnej do podrażnień, przebarwień, w przebiegu trądziku różowatego
i pospolitego. Aby chronić skórę przed promieniowaniem światła niebieskiego HEV wybieraj kosmetyki wzbogacone o formułę InfraGuard, która
skutecznie chroni przed szkodliwym oddziaływaniem światła niebieskiego, promieniowania podczerwonego oraz przed wolnymi rodnikami.

Czy wiesz, że
PROMIENIOWANIE
DZIAŁA NA
JEGO INTESYWNOŚĆ
OBJAWIA SIĘ NA SKÓRZE

UVA

UVB

ŚWIATŁO NIEBIESKIE (HEV)

skórę właściwą

naskórek

skórę właściwą

jest taka sama przez cały rok

największa jest w czerwcu

jest największa, gdy bezpośrednio korzystasz
z jego źródeł: ekranu komputera, telefonu czy
telewizora

zmarszczkami, naczynkami, teleangiektazjami

przebarwieniami, suchością

zmarszczkami, naczynkami, teleangiektazjami,
opóźnia odzyskanie bariery skórnej

peptide vitality
przeciwzmarszczkowa siła peptydów biomimetycznych
Kolekcja PEPTIDE VITALITY wykorzystuje najnowsze osiągnięcia biotechnologii,
czyli peptydy biomimetyczne, które ze względu na ich powinowactwo
do faktorów wzrostu nadają produktom miano kosmeceutyków. Peptydy
biomimetyczne wykazują bardzo silną aktywność biologiczną, dlatego efekty
ich stosowania na skórę widoczne są w krótkim czasie. Dzięki bardzo małym
cząsteczkom są w stanie pokonać granicę naskórkową i docierają do miejsca
przeznaczenia. W kosmeceutykach Dermaquest niewątpliwie należy zwrócić
uwagę na neuropeptydy, których działanie jest zbliżone do działania toksyny
botulinowej. Hamują one aktywność acetylocholiny niwelując skurcz mięśni
i przy regularnym stosowaniu spłycają głębokość zmarszczek mimicznych
nawet do 70%! Kolekcja PEPTIDE VITALITY dodatkowo zawiera technologię
liposomów, która gwarantuje działanie składników aktywnych w głębszych
warstwach skóry.
Kolekcja PEPTIDE VITALITY rekomendowana jest dla skóry z oznakami
starzenia mimicznego i utratą jędrności.

Nourishing Peptide Rich
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Ujędrniająco-odżywczy krem peptydowy do twarzy i szyi
Krem niezwykle bogaty w substancje aktywne rekomendowany dla skóry z utratą jędrności, odwodnionej i z problemem rozszerzonych
naczynek. Zastosowanie innowacyjnych peptydów biomimetycznych [7%] pobudza skórę do produkcji kolagenu i elastyny, przez co
staje się bardziej jędrna, elastyczna i silnie wygładzona. Dzięki składnikom mającym powinowactwo do skóry jak kwas linolowy [1%]
oraz fosfolipidy [1%], krem silnie odbudowuje naskórek, uzupełnia cement międzykomórkowy oraz hamuje transepidermalną ucieczkę
wody. Aby wzmacniać skórę i stymulować jej naturalny układ odpornościowy w preparacie zastosowano bogaty w antyoksydanty
i naturalne filtry przeciwsłoneczne olej z „pereł prerii” (Limnanthes Alba) [5%], kwas mlekowy [3%] i komórki macierzyste z jabłoni
[1%]. Dodatkowe zastosowanie najsilniejszych antyoksydantów jak kinetyna [1%] i koenzym Q10 [1%], wpływa na uszczelnienie
naczyń krwionośnych, zapobiega powstawaniu teleangiektazji i niweluje skutki egzogennego starzenia się skóry.

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Peptydy biomimetyczne [7%]:
* Palmitoyl Oligopeptide (Dermaxyl™)
* Palmitoyl Tetrapeptide-7 (Rigin™)
* Cyclotetrapeptide-24 (RonaCare® Cyclopeptide-5)
* Palmitoyl Tripeptide-37
* Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester (Idealift™)
▪▪ Olej z „pereł prerii” [5%]
▪▪ Kwas mlekowy [3%]
▪▪ Masło shea [4%]
▪▪ Masło mango [4%]
▪▪ Witamina C [2%]
▪▪ Komórki macierzyste z jabłoni [1%]
▪▪ Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy [1%]
▪▪ Kinetyna [1%]
▪▪ Fosfolipidy [1%]
▪▪ Witamina E i A [1%]
▪▪ Ubichinon [1%]
▪▪ TECHNOLOGIA LIPOSOMÓW

▪▪ Ujędrnia, uelastycznia i poprawia gęstość skóry
▪▪ Uszczelnia naczynia krwionośne i zapobiega powstawaniu
rozszerzonych naczynek
▪▪ Spłyca zmarszczki i zapobiega ich powstawaniu
▪▪ Chroni DNA komórek przed promieniowaniem UVA i UVB
▪▪ Silnie nawilża i uzupełnia płaszcz hydrolipidowy naskórka
▪▪ Działa antyoksydacyjnie, przez co usuwa efekty zmęczenia
▪▪ Przyspiesza odnowę komórkową
▪▪ Bez parabenów i substancji zapachowych

Stosowanie:
Krem do stosowania na dzień i na noc. Nałóż krem na czystą i osuszoną skórę. Delikatnie wmasuj i pozostaw do wchłonięcia.

315 PLN
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Retinol Peptide Youth Serum
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Peptydowe serum ujędrniające z [4%] czystym retinolem
Innowacyjny kosmeceutyk zawierający najsilniejsze dostępne na rynku 4% stężenie czystego retinolu. Retinol jest czystą formą witaminy
A, jedną z najskuteczniejszych substancji przeciwstarzeniowych stosowanych we współczesnej kosmetologii. Badania naukowe
potwierdziły jego silne działanie stymulujące fibroblasty do produkcji kolagenu, elastyny i GAGs. Retinol wpływa na zwiększenie gęstości
i jędrności skóry oraz poprawia jej ukrwienie. Poprzez wzrost syntezy białek podporowych terapia wpływa na spłycenie zmarszczek
i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki regulowaniu aktywności melanocytów wyrównuje koloryt i niweluje oznaki fotostarzenia się
skóry. Wzmocnienie właściwości ujędrniających zapewniają roślinne komórki macierzyste oraz peptydy biomimetyczne nowej generacji:
Syn® Hycan [3%], RonaCare® Cyclopeptide-5 [3%], MATRIXYL® synthe’6™ [2%]. Ze względu na silne stężenie retinolu kosmeceutyk
polecany jest zarówno dla skóry suchej jak i z nadprodukcją sebum. Serum liftingujące polecane jest do stosowania na twarz,
a w szczególności na szyję i dekolt.
Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Czysty retinol [4%], 3 996 000 IU
▪▪ Peptydy biomimetyczne [8%]:
* Tetradecyl Aminobutyroylvalylaminobutyric Urea Trifluoroacetate
(Syn® Hycan) [3%]
* Cyclotetrapeptide-24 (RonaCare® Cyclopeptide-5) [3%]
* Palmitoyl Tripeptide-38 (MATRIXYL® synthe’6™) [2%]
▪▪ Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy [4%]
▪▪ Skwalan [4%]
▪▪ Lipofilowa witamina C: BV-OSC [4%]
▪▪ Dipalmitynian hydroksyproliny [1%]
▪▪ Witamina E [1.5%]
▪▪ 3 rodzaje komórek macierzystych z: Centella Asiatica, Budlei
Dawida, owoców winogron (RESWERATROL)
▪▪ Ekstrakt z arniki [1%]
▪▪ Fosfolipidy [1%]
▪▪ Ceramidy [1%]
▪▪ TECHNOLOGIA LIPOSOMÓW

▪▪ Silnie ujędrnia i przywraca skórze gęstość
▪▪ Znacząco wygładza zmarszczki i bruzdy oraz zapobiega
powstawaniu nowych
▪▪ Wygładza powierzchnię, koloryt oraz rozjaśnia przebarwienia
▪▪ Przywraca skórze blask i młody wygląd
▪▪ Doskonały produkt na pojędrnienie wymagającej skóry
twarzy, szyi i dekoltu
▪▪ Technologia liposomów pozwala na działanie składników
aktywnych w głębszych warstwach skóry
▪▪ Bez parabenów i substancji zapachowych

Stosowanie:

16

Serum do stosowania wyłącznie na noc. Ze względu na silne stężenie czystego retinolu w pierwszym tygodniu kuracji serum należy zastosować 1 raz,
w drugim tygodniu 2 razy, w trzecim tygodniu 3 razy i kontynuować z taką częstotliwością. Aby zminimalizować ryzyko podrażnienia sugerowane jest
przygotowanie skóry Retexture Serum z 1% czystym retinolem. Umyj ręce po aplikacji serum. Z powodu wysokiego stężenia retinolu preparat może
zwiększyć wrażliwość na słońce. Eksponowanie skóry na promieniowanie UV jest przeciwwskazaniem do terapii produktem Retinol Peptide Youth
Serum. W trakcie trwania kuracji i 2 tygodnie po jej zakończeniu obowiązkowo stosuj krem na dzień z filtrem o faktorze min. SPF 30 (SheerZinc SPF
30 lub SunArmor SPF 50) i powtarzaj aplikację w razie potrzeby. Zbyt częste stosowanie serum może powodować złuszczanie się naskórka. Jeśli
złuszczanie wystąpi zwiększ odstępy między aplikacjami. Nie używaj: w okresie ciąży i laktacji, na okolice oczu, w przypadku skóry wrażliwej. Silne
stężenie retinolu może spowodować podrażnienie skóry. Aplikacja: nałóż serum na oczyszczoną skórę i delikatnie wmasuj. Dla uzyskania najlepszych
rezultatów stosuj przez 6 miesięcy. Jeżeli korzystasz z zabiegów gabinetowych, serum powinno być odstawione na 7 dni przed planowanym zabiegiem
i wprowadzone do pielęgnacji po 7 dniach po zabiegu lub według zaleceń terapeuty.
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Przeciwstarzeniowa emulsja do mycia z kwasem glikolowym [15%] i peptydami biomimetycznymi
Przeciwstarzeniowa emulsja do mycia twarzy opracowana, aby dokładnie i głęboko oczyszczać skórę. Nie powoduje wysuszenia
i podrażnienia. Dzięki zastosowaniu peptydów biomimetycznych [5%] zapobiega i odwraca skutki starzenia się skóry jak: zmarszczki, linie,
bruzdy oraz nierówny koloryt. Kremowa konsystencja bogata w alfahydroksykwasy i ekstrakty roślinne idealnie usuwa zanieczyszczenia
i nadmiar sebum. Zawiera kwas glikolowy [15%] i kwas mlekowy [3%], które przyspieszają procesy keratynizacji i wyrównują
powierzchnię naskórka. Poprzez zastosowanie optymalnego stężenia AHA preparat znacząco polepsza procesy absorpcji składników
aktywnych, dlatego polecany jest jako niezbędny preparat oczyszczający w codziennej pielęgnacji. Idealny dla każdego rodzaju skóry
z oznakami starzenia się, nierówną powierzchnią i przebarwieniami. Może być stosowany w okresie letnim, pod warunkiem stosowania
ochrony UV na dzień.

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Kwas glikolowy [15%]
▪▪ Kwas mlekowy [3%]
▪▪ Cyclotetrapeptide-24 (RonaCare® Cyclopeptide-5) [3%]
▪▪ Aktywna witamina B2 [1.5%]
▪▪ Palmitoyl Oligopeptide (Dermaxyl™)
▪▪ Palmitoyl Tetrapeptide-7 (Rigin™) [1%]

▪▪ Oczyszcza i przyspiesza fizjologiczną odnowę komórkową
▪▪ Ogranicza powstawanie niedoskonałości
▪▪ Działa keratolitycznie nie wysuszając skóry
▪▪ Wpływa na zwiększenie ilości przenikanych substancji aktywnych
aplikowanych po oczyszczeniu
▪▪ Przy regularnym stosowaniu widocznie wygładza linie i zmarszczki
oraz poprawia koloryt
▪▪ Rekomendowany do stosowania jako przygotowanie skóry przed
kuracjami peelingami chemicznymi
▪▪ Bez parabenów i substancji zapachowych

Stosowanie:
Nanieś emulsję na skórę i delikatnie wmasuj. Pozostaw preparat na 2-3 minuty, a następnie zmyj wodą lub przy pomocy zwilżonych wacików. Unikaj
kontaktu z oczami. Produkt nie rekomendowany dla osób uczulonych na kwas glikolowy.

160 PLN
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Peptide Eye Firming Serum
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Intensywne serum przeciwzmarszczkowe wokół oczu z peptydami biomimetycznymi
Intensywne kremowe serum wygładzające zmarszczki i linie wokół oczu. Swoje spektakularne efekty osiąga dzięki silnie skoncentrowanym
peptydom biomimetycznym. Kluczowym składnikiem kosmeceutyku jest neuropeptyd Argirelina® [8.5%], który działa na tym samym
poziomie, co toksyna botulinowa, skutkując silnym wygładzeniem bruzd i zmarszczek. Dodatkowy koktajl peptydów stymulujących
skórę: Matrixyl™ [9%] oraz RIGIN™ [3.5%], zwiększa syntezę kolagenu i elastyny odpowiedzialnych za gęstość i elastyczność skóry.
Poprzez zastosowanie substancji poprawiających mikrokrążenie jak Eyeliss™ [3%] oraz hesperydyna [3%] kremowe serum w widoczny
sposób redukuje oznaki zmęczenia jak zasinienia i opuchnięcie wokół oczu. Aby w pełni wykorzystać wszystkie składniki aktywne
w serum zastosowano technologię liposomów oraz silnie stężony kwas hialuronowy [10%], który nawilża i wygładza okolicę oczu.
Rewolucyjnym składnikiem kosmeceutyku jest dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) [1%], która jako enzym antyoksydacyjny biozgodny
ze skórą przerywa i zatrzymuje łańcuchową reakcję powstawania uszkodzeń spowodowanych przez wolne rodniki.

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Peptydy biomimetyczne [26%]:
* Palmitoyl Pentapeptide-4 (Matrixyl™) [9%]
* Acetyl Hexapeptide -8 (Argireline®) [8.5%]
* Palmitoyl Tetrapeptide-5 (Eyeliss™) [4%]
* Palmitoyl Tetrapeptide-7 (Rigin™) [3.5%]
* Cyclotetrapeptide-24 (RonaCare® Cyclopeptide-5)[1%]
▪▪ Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy [10%]
▪▪ Hesperydyna [3%]
▪▪ Aktywna witamina B2 [2%]
▪▪ Ekstrakt Centella Asiatica [1%]
▪▪ Dysmutaza ponadtlenkowa [1%]
▪▪ Kwas linolowy [1%]
▪▪ Fosfolipidy [1%]
▪▪ Witamina A, C i E [1%]
▪▪ TECHNOLOGIA LIPOSOMÓW

▪▪ Działa rozkurczająco na zmarszczki mimiczne wokół oczu
▪▪ Stymuluje skórę do odnowy spłycając zmarszczki i bruzdy
▪▪ Ujędrnia, wygładza i uelastycznia skórę nadając jej młody wygląd
▪▪ Znacząco poprawia poziom nawilżenia skóry
▪▪ Widocznie niweluje oznaki zmęczenia w postaci zasinień, a także
opuchnięć pod oczami
▪▪ Bez parabenów i substancji zapachowych

Stosowanie:

18

Krem do stosowania wokół oczu (również na górną powiekę wzdłuż występowania mięśnia okrężnego oka) na dzień i na noc. Niewielką ilość preparatu
nałóż na oczyszczoną okolicę oczu i delikatnie wmasuj. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów stosuj przez 3 miesiące.
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Peptydowo-przeciwstarzeniowy krem z najwyższą ochroną mineralną SPF 50
Mineralna ochrona przeciwsłoneczna dla skóry wrażliwej, z oznakami starzenia i tendencją do podrażnień. Zaprojektowany aby zapewnić
najwyższy stopień ochrony przeciwsłonecznej przy jednoczesnym działaniu kojącym, antyoksydacyjnym i przeciwstarzeniowym.
Preparat zawiera peptydy biomimetyczne jak: RonaCare® Cyklopeptyd-5, oligopeptyd palmitylu, palmitynian tetrapeptydu-7, które
stymulując czynniki wzrostu, poprawiają elastyczność skóry oraz spłycają zmarszczki mimiczne. Kluczowymi substancjami aktywnie
biologicznymi preparatu są ektoina oraz komórki macierzyste z winogron, bogate w resweratrol. Składniki te zapobiegają uszkodzeniom
DNA, chronią układ immunologiczny, działają przeciwzapalnie, wspomagają regenerację po ekspozycji na promieniowania UVA i UVB.
Formuła dodatkowo zawiera aktywną formę witaminy B2, C i E, aby wzmacniać ścianki naczyń krwionośnych i niwelować rumień.
Technologia liposomów zapewnia działanie składników aktywnych w głębszych warstwach skóry. Preparat o lekkiej konsystencji
rekomendowany dla każdego typu skóry, a w szczególności wrażliwej i skłonnej do fotodermatoz.

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Tlenek cynku [8.6%] – filtr mineralny
▪▪ Ditlenek tytanu [6.5%] – filtr mineralny
▪▪ Peptydy biomimetyczne:
* Cyclotetrapeptide-24 (RonaCare® Cyclopeptide-5®)
* Palmitoyl Oligopeptide (Dermaxyl ™)
* Palmitoyl Tetrapeptide-7 (Rigin™)
▪▪ Komórki macierzyste z winogron (źródło resweratrolu)
▪▪ Aktywna postać witaminy B2
▪▪ Proteiny
▪▪ Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy
▪▪ Ektoina
▪▪ Witamina E i C
▪▪ TECHNOLOGIA LIPOSOMÓW

▪▪ Zapewnia najwyższą ochronę mineralną przed promieniowaniem
UVA i UVB
▪ ▪ Koi i łagodzi podrażnienia spowodowane ekspozycją na
promieniowanie UV
▪▪ Substancje czynne biologicznie stymulują czynniki wzrostu, aby
niwelować skutki starzenia się skóry
▪▪ Działa nawilżająco i przeciwzapalnie
▪▪ Zapobiega powstawaniu przebarwień
▪▪ Poprawia jędrność i elastyczność skóry
▪▪ Aplikacja jest gładka i jedwabista, bez efektu „bielenia” skóry
▪▪ Zaawansowana technologia liposomów pozwala na działanie
składników aktywnych w głębszych warstwach skóry
▪▪ Bez parabenów i substancji zapachowych

Stosowanie:
Preparat do stosowania na dzień. Krem nałóż na skórę i delikatnie wmasuj. Aplikacja jest gładka i jedwabista w dotyku. Jeżeli skóra posmarowana
kosmeceutykiem nie miała styczności z wodą, potem lub nie była wycierana preparat chroni przez 8 godzin. Przy dłuższej ekspozycji na
promieniowanie UV sugerowane jest powtarzanie aplikacji z powodu pocenia się skóry. Bezpieczny po inwazyjnych zabiegach estetycznych oraz
w okresie ciąży i laktacji.

244 PLN
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dermaclear
czysta skóra dzięki AHA i BHA
Kolekcja DERMACLEAR oparta jest na alfa-hydroksykwasach [AHA],
beta-hydroksykwasach [BHA] oraz olejku z liści drzewa herbacianego.
AHA zastosowane w preparatach to kwas glikolowy i migdałowy o silnych
właściwościach keratolitycznych, antybakteryjnych, seboregulujących
i odmładzających. Przedstawicielem BHA jest kwas salicylowy, który
fenomenalnie radzi sobie z łojotokiem, zaskórnikami, krostami i ropnymi
zmianami zapalnymi. Olejek eteryczny z liści drzewa herbacianego
wykazuje zarówno działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, jak
i antywirusowe.
Kolekcja DERMACLEAR rekomendowana jest jako specjalistyczna
pielęgnacja skóry mieszanej, tłustej, zanieczyszczonej i w przebiegu
trądziku.

DermaClear Serum
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Intensywne serum do skóry ze zmianami trądzikowymi i przebarwieniami pozapalnymi
DermaClear Serum to bardzo intensywny kosmeceutyk przeznaczony do terapii niwelującej niedoskonałości skóry tłustej w przebiegu
trądziku pospolitego i różowatego. Formuła oparta na pięciu kwasach eksfoliacyjnych pozwala na oczyszczenie skóry z niedoskonałości
i wyrównanie kolorytu. Synergiczne działanie kwasów: salicylowego [2%], glikolowego [10%], azelainowego [5%], mlekowego [5%]
i nordihydrogwajaretowego [1%] wpływa na ograniczenie rozwoju bakterii Propionibacterium acnes i Helicobacter pylori. Kosmeceutyk
zawiera bardzo silny składnik o działaniu przeciwzapalnym i przeciwłojotokowym jakim jest niacynamid [5%], znany również jako
witamina B3 lub PP. W połączeniu z niskocząsteczkowym kwasem hialuronowym [5%] dodatkowo będzie działać kojąco i łagodząco.
Ponieważ zmiany trądzikowe pozostawiają liczne przebarwienia pozapalne, formuła zawiera heksylorezorcynol [0.5%], który
w powyższym stężeniu wykazuje działanie rozjaśniające 2% hydrochinonu. Działanie przeciwzapalne zostało wzmocnione przez
komórki macierzyste z lilaka pospolitego [1%] oraz 17 ekstraktów roślinnych. Serum polecane skórze ze zmianami trądzikowymi jak
krosty, grudki, zaskórniki, łojotok, zmiany ropne i przebarwienia pozapalne. Serum polecane również po zakończeniu farmakologicznej
terapii przeciwtrądzikowej.
Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Kwas salicylowy [2%]
▪▪ Kwas glikolowy [10%]
▪▪ Kwas azelainowy [5%]
▪▪ Kwas mlekowy [5%]
▪▪ Niacynamid [5%]
▪▪ Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy [5%]
▪▪ Heksylorezorcynol (4 razy silniejszy od hydrochinonu:
Synovea® HR) [0.5%]
▪▪ Kwas nordihydrogwajaretowy (NDGA) [1%]
▪▪ Kompleks aminokwasów: seryna, leucyna, prolina [1%]
▪▪ Komórki macierzyste z lilaka pospolitego [1%]
▪▪ 17 ekstraktów roślinnych o działaniu przeciwzapalnym
i rozjaśniającym [5%]

▪▪ Ogranicza łojotok i powstawanie zmian trądzikowych w postaci
krost, grudek, zaskórników
▪▪ Działa antybakteryjnie i seboregulująco
▪▪ Działa keratolitycznie
▪▪ Zmniejsza pory i odblokowuje je
▪▪ Rozjaśnia przebarwienia pozapalne i zapobiega powstawaniu
nowych
▪▪ Bez parabenów i substancji zapachowych

Stosowanie:
Krem do stosowania na noc. Nałóż produkt na skórę z ominięciem okolic oczu i delikatnie wmasuj. Częstotliwość aplikacji przy zmianach w trądziku
pospolitym – każdego wieczoru, w trądziku różowatym o podłożu łojotokowym – 2 razy w tygodniu. Jeżeli zauważysz złuszczanie naskórka, zwiększ
odstępy między aplikacjami. W czasie kuracji w ciągu dnia używaj preparatów zawierających filtry UV – rekomendowany SheerZinc SPF 30 TintedNude. Uwaga: nie stosuj w przypadku uczulenia na aspirynę (kwas acetylosalicylowy). Jeżeli korzystasz z zabiegów gabinetowych, serum powinno
być odstawione na 3-5 dni przed planowanym zabiegiem i wprowadzone do pielęgnacji po 3-5 dniach po zabiegu lub według zaleceń terapeuty.
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Antybakteryjno-enzymatyczny żel do mycia skóry z kwasem migdałowym
Unikalny żel do mycia twarzy z kwasem migdałowym [5%] i nordihydrogwajaretowym [1%]. Synergiczne działanie obu kwasów
wpływa na znaczące ograniczenie łojotoku, zmniejszenie ilości stanów zapalnych, krostek, grudek i zaskórników. Regularne stosowanie
żelu wpływa na zmniejszenie widoczności porów i wyrównanie powierzchni naskórka. Żel zawiera skuteczne enzymy proteolityczne:
bromelainę [3%] i papainę [3%] oraz ekstrakt Neem, które wpływają na prawidłową odnowę naskórkową i działają przeciwzapalnie.
Dzięki zastosowaniu witamin i olejku z liści drzewa herbacianego, żel dokładnie oczyszcza skórę bez efektu przesuszenia. Kosmeceutyk
polecany szczególnie osobom ze skórą tłustą, zanieczyszczoną oraz w przebiegu trądziku (trądzik różowaty i pospolity). Żel odpowiedni
do mycia cer wrażliwych, ze względu na zastosowanie amfoterycznych środków myjących. Może być stosowany w okresie letnim i po
inwazyjnych zabiegach gabinetowych uszkadzających naskórek.

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Kwas migdałowy [5%]
▪▪ Ekstrakt Neem [4%]
▪▪ Papaina [3%]
▪▪ Bromelaina [3%]
▪▪ Olejek z liści drzewa herbacianego [1.5%]
▪▪ Kwas nordihydrogwajaretowy (NDGA) [1%]
▪▪ Witamina A i E [1%]
▪▪ Ekstrakt z aloesu [1%]

▪▪ Ogranicza łojotok i powstawanie niedoskonałości
▪▪ Działa antybakteryjnie, łagodzi i koi podrażnienia
▪▪ Delikatnie usuwa martwe komórki bez widocznego łuszczenia,
zgodnie z naturalnymi procesami odnowy naskórka
▪▪ Pozostawia skórę dokładnie oczyszczoną i odświeżoną
▪▪ Działa keratolitycznie nie wysuszając skóry
▪ ▪ Wpływa na zwiększenie ilości przenikających substancji
aktywnych aplikowanych po oczyszczeniu
▪▪ Bez parabenów, substancji zapachowych i drażniących spc

Stosowanie:
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Nanieś żel na skórę w połączeniu z letnią wodą i delikatnie masuj. Spłucz obficie wodą i osusz skórę. Unikaj kontaktu z oczami. Produkt nie
rekomendowany dla osób uczulonych na orzechy.

160 PLN

DermaClear Pads

PH

3.25

SZ

50

Seboregulujący domowy peeling chemiczny
Seboregulujący domowy peeling chemiczny w formie płatków eksfoliacyjnych rekomendowany jest dla skóry z problemem
zaskórników, krostek, grudek i przebarwień. Zawiera kwas salicylowy [2%], który penetrując skórę, również przez warstwę lipidową,
pozbawia ją zaskórników, odblokowuje ujścia gruczołów łojowych oraz usuwa nadmiar sebum. Dodatkowe zastosowanie kwasu
glikolowego [5%] przyspiesza keratynizację naskórka i działa odmładzająco. Płatki zawierają olejek z liści drzewa herbacianego [1.5%]
o silnych właściwościach bakteriobójczych i seboregulujących. Regularne używanie DermaClear Pads znacząco ogranicza łojotok
i powstawanie krostek, grudek, zaskórników, ropnych stanów zapalnych oraz wpływa na zwężenie porów. Kosmeceutyk polecany
szczególnie osobom ze skórą tłustą, zanieczyszczoną oraz w przebiegu trądziku. Może być stosowany w okresie letnim, pod warunkiem
stosowania ochronnych kremów z filtrem.

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Kwas salicylowy [2%]
▪▪ Kwas glikolowy [5%]
▪▪ Olejek z liści drzewa herbacianego [1.5%]
▪▪ Ekstrakt z aloesu [1%]
▪▪ Alantoina [1%]

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Ogranicza łojotok i powstawanie zmian trądzikowych
Działa antybakteryjnie i seboregulująco
Działa keratolitycznie
Zmniejsza pory i odblokowuje je
Wpływa na zwiększenie ilości przenikanych substancji
aktywnych aplikowanych po oczyszczeniu
▪▪ Bez parabenów oraz substancji zapachowych

Stosowanie:
Produkt do stosowania na noc po wykonaniu demakijażu: 2-3 razy w tygodniu, jako preparat eksfoliacyjny. Po otworzeniu słoiczka należy zerwać
srebrną membranę. Wyjmij płatek ze słoiczka i przetrzyj nim skórę unikając okolic oczu. Po aplikacji odczuwalne jest szczypanie i pieczenie, nie zmywaj
preparatu. Po ustaniu pieczenia nałóż krem lub serum nawilżające z kolekcji Essentials. Stosowanie z innymi preparatami na bazie kwasu salicylowego
może powodować suchość skóry i widoczne złuszczanie. Uwaga: nie stosuj w przypadku uczulenia na aspirynę (kwas acetylosalicylowy).

176 PLN
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C infusion
lipofilowa witamina C dla skóry naczynkowej
Kolekcja C INFUSION bazuje na najnowszej formie witaminy C – tetraizopalmitynianie
askorbylu (INCI: Tetrahexyldecyl Ascorbate, handlowo nazywanej BV-OSC) oraz
stymulujących peptydach biomimetycznych. Ze względu na niską stabilność witaminy
C w postaci aktywnego kwasu L-askorbinowego biotechnolodzy zaczęli poszukiwać
jej aktywnych biologicznie form. Przełomem okazało się odkrycie nowej pochodnej
witaminy C - tetraizopalmitynianu askorbylu. Jest to forma lipofilowa o wysokim
powinowactwie do bariery lipidowej naskórka, przez co łatwo wnika w głąb skóry
właściwej. Obecnie jest to najskuteczniejsza i najdroższa forma witaminy C, która
może być stosowana wymiennie lub wspólnie z kwasem L-askorbinowym. Forma ta
jest odpowiednia dla osób o cerze delikatnej, które nie tolerują kwasu L-askorbinowego.
Kolekcja C INFUSION rekomendowana jest dla skóry wrażliwej i naczyniowej,
z oznakami starzenia i nierównym kolorytem. BV-OSC redukuje syntezę
melaniny o 80%, zwiększa syntezę kolagenu o 50%, zmniejsza zmiany
trądzikowe o 80%, a także jest efektywniejsza niż kwas askorbinowy i inne
estry witaminy C.

C Infusion Serum

PH

4.7

ML
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Z kwasem ferulowym

Przeciwstarzeniowe serum z lipofilową formą witaminy C: BV-OSC [10%], kwasem ferulowym [0.5%] oraz czystym retinolem [0.2%].
Pierwsze połączenie stabilnej formy witaminy C z kwasem ferulowym i czystym retinolem!
C Infusion Serum to kosmeceutyk zaprojektowany dla skóry wymagającej, która potrzebuje działania wielopłaszczyznowego. W formule
zastosowano lipofilową postać witaminy C: BV-OSC [10%], która w porównaniu z kwasem L-askorbinowym jest bardziej stabilna, nie utlenia
się, nie zostawia poświaty oraz zwiększa syntezę kolagenu o 50%. Poprzez lipofilową formę jest w stanie przeniknąć do skóry właściwej, gdzie
stymuluje syntezę białek podporowych skóry oraz uszczelnia naczynia krwionośne. Działanie serum zostało wzmocnione przez wprowadzenie
do formuły innowacyjnego kwasu ferulowego [0.5%], który ośmiokrotnie zwiększa właściwości fotoprotekcyjne skóry. Synergiczne działanie
witaminy C, kwasu ferulowego i czystego retinolu regeneruje uszkodzenia skóry właściwej i chroni komórki przed mutacją. Zastosowanie
niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego [5%], komórek macierzystych z pomarańczy [1%] oraz peptydu nowej generacji: RonaCare®
Cyclopeptide-5® [2%] wspomaga działanie przeciwstarzeniowe i rozjaśniające. Witamina E [1%] i fosfolipidy [1%] wzmacniają cement
międzykomórkowy, poprawiając nawilżenie i zdolność do regeneracji skóry. Serum polecane jako specjalistyczny kosmeceutyk przeciwstarzeniowy
dla każdego typu skóry skłonnej do rumienia, rozszerzonych naczynek oraz narażonej na działanie szkodliwych czynników środowiskowych:
promieniowanie UV, klimatyzacja, stres oksydacyjny.
Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Lipofilowa witamina C: BV-OSC [10%]
▪▪ Kwas ferulowy [0.5%]
▪▪ Czysty retinol [0.2%], 199 800 IU
▪▪ Kwas hialuronowy [5%]
▪▪ Hydrolizowane GAGs [1%]
▪▪ Witamina E [1%]
▪▪ Fosfolipidy [1%]
▪▪ Komórki macierzyste z pomarańczy [1%]
▪▪ Cyclotetrapeptide-24 (RonaCare® Cyclopeptide-5) [2%]
▪▪ TECHNOLOGIA LIPOSOMÓW

▪▪ Silnie skoncentrowana, stabilna lipofilowa forma witaminy
C chroni strukturalne elementy skóry w różnych jej
warstwach
▪▪ Czysty retinol działa przeciwzmarszczkowo i liftingująco
oraz wyrównuje powierzchnię naskórka
▪▪ Redukuje linie, zmarszczki, ujędrnia i wzmacnia skórę
▪▪ Poprawia wygląd i teksturę skóry oraz ujednolica jej koloryt
▪▪ Wysokoefektywnie nawilża skórę i uszczelnia naczynia
krwionośne łagodząc rumień
▪▪ Wspomaga rozjaśnianie przebarwień i chroni DNA komórek
▪▪ Hamuje aktywność metaloproteinaz w tym kolagenazy,
odpowiedzialnej za degradację kolagenu
▪▪ Technologia liposomów pozwala na działanie składników
aktywnych w głębszych warstwach skóry
▪▪ Bez parabenów i substancji zapachowych

Stosowanie:
Serum do stosowania na dzień i na noc. Nałóż serum na skórę i wmasuj do wchłonięcia. Ze względu na zawartość czystego retinolu, w trakcie
kuracji i do 2 tygodni po jej zakończeniu należy stosować ochronę UV na dzień. Produkt nie rekomendowany dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji.
W okresie letnim sugerowane jest używanie serum tylko na noc

395 PLN
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C Infusion Cleanser

PH

6.0

ML

177

Wzmacniający żel do mycia z kwasem alfa-liponowym i witaminą C
C Infusion Cleanser to bardzo skuteczny kosmeceutyk do demakijażu i codziennego oczyszczania skóry wrażliwej, podrażnionej
i naczynkowej. Forma żelowa zmienia się w ultra delikatną piankę, aby dokładnie usuwać wszystkie zanieczyszczenia i pozostawiać skórę
odświeżoną. Stosowanie żelu wzmacnia procesy naprawcze skóry, zwłaszcza po ekspozycji na słońce oraz po inwazyjnych zabiegach
estetycznych. W formule zastosowano czystą lipofilową witaminę C [1%], kwas alfa-liponowy [1%] i prowitaminę B5 [5%], aby
przeciwdziałać oznakom starzenia się skóry, uszczelniać naczynia krwionośne i działać łagodząco. Kosmeceutyk polecany szczególnie
osobom ze skórą wrażliwą, suchą, naczynkową i skłonną do rumienia.

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Prowitamina B5 [5%]
▪▪ Olejek z pomarańczy [1%]
▪▪ Kwas alfa-liponowy [1%]
▪▪ Lipofilowa witamina C: BV-OSC [1%]

▪▪ Bardzo dobrze usuwa makijaż i zanieczyszczenia, również
z wrażliwych okolic oczu
▪ ▪ Synergiczne działanie czystej witaminy C i kwasu
alfa-liponowego niweluje oznaki starzenia się skóry,
przywracając jej blask i zdrowy wygląd
▪▪ Stymuluje skórę do odnowy
▪▪ Pozostawia skórę czystą i odświeżoną
▪▪ Bezpieczny dla skóry wrażliwej i silnie podrażnionej
▪▪ Nie zawiera parabenów i kompozycji zapachowych

Stosowanie:
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Nanieś żel z ciepłą wodą na dłonie i masuj do uzyskania konsystencji pianki. Rozprowadź piankę na twarz i szyję lekko masując, zmyj preparat ciepłą
wodą i osusz ręcznikiem. Używaj 2 razy dziennie. Preparat również do demakijażu oczu.

160 PLN

C Infusion Eye Cream

PH

4.0

ML

15

Przeciwstarzeniowy krem pod oczy z witaminą C i kwasem hialuronowym
Intensywnie działający krem na okolicę oczu, dla skóry z pierwszymi oznakami starzenia. Kosmeceutyk oparty jest na lipofilowej formie
witaminy C [5%], aby stymulować regenerację skóry właściwej, uszczelniać naczynia krwionośne oraz niwelować oznaki zmęczenia.
Połączenie witaminy C z silnie stężonym kwasem hialuronowym [10%] daje spektakularne rezultaty wygładzenia i rozświetlenia
okolicy oczu. Formuła zawiera peptydy biomimetyczne, jak Rigin™ i Matrixyl™, aby zwiększać gęstość skóry i niwelować głębokość
linii i zmarszczek. Dodatkowe zastosowanie witaminy A, E oraz bakuchiolu, wzmacnia efekt przeciwstarzeniowy i przyspiesza odnowę
komórkową. Aby zapewnić szybkie efekty, formuła oparta jest na technologii liposomów, która zwiększa absorpcję substancji aktywnych.

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy [10%]
▪▪ Lipofilowa witamina C: BV-OSC [5%]
▪▪ Kwas glikolowy [1%]
▪▪ Hydrolizowane GAGs [1%]
▪▪ Witamina E [1%]
▪▪ Fosfolipidy [1%]
▪▪ Palmitoyl Tetrapeptide-7 (Rigin™)
▪▪ Palmitoyl Pentapeptide-4 (Matrixyl™)
▪▪ Hesperydyna [0.5%]
▪▪ Witamina A
▪▪ Bakuchiol
▪▪ TECHNOLOGIA LIPOSOMÓW

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Rozświetla okolicę oczu
Wygładza linie i zmarszczki
Silnie nawilża i wygładza
Poprawia gęstość i elastyczność skóry
Niweluje lekkie zasinienia i obrzęki
Bez parabenów i substancji zapachowych

Stosowanie:
Krem do stosowania na dzień i na noc wokół oczu. Niewielką ilość preparatu nałóż na oczyszczoną, osuszoną okolicę oczu i delikatnie wmasuj.
Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów, stosuj przez 3 miesiące.

277 PLN
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C Infusion TX Mask

PH

6.0

ML

57

Przeciwstarzeniowa maska z kwasem alfa-liponowym [10%] i lipofilową formą witaminy C: BV-OSC [4%]
C Infusion TX Mask to kosmeceutyk oparty na synergicznym połączeniu silnych antyoksydantów z peptydami biomimetycznymi.
Maska rekomendowana jest dla każdego typu skóry, w szczególności naczynkowej, skłonnej do powstawania przebarwień i z oznakami
starzenia się. W bogatej, odżywczej formule zastosowano najbardziej skuteczną lipofilową postać witaminy C: BV-OSC [4%].
Wykazuje ona wysokie powinowactwo do bariery lipidowej naskórka, dzięki czemu jest w stanie przeniknąć do skóry właściwej, gdzie
stymuluje produkcję kolagenu i elastyny. BV-OSC hamuje także aktywność tyrozynazy ograniczając powstawanie przebarwień oraz
wzmacnia naczynia krwionośne, łagodząc tendencję do czerwienienia się skóry. Działanie antyoksydacyjne maski intensyfikuje kwas
alfa-liponowy [10%] oraz ubichinon [4%], dzięki czemu skóra jest gładka i jedwabista w dotyku. Zastosowanie niskocząsteczkowego
kwasu hialuronowego [5%] i ekstraktu z pomidora [3%] wpływa na lepsze nawilżenie i odżywienie skóry. Dodatkowo formuła zawiera
innowacyjny neuropeptyd - Argirelinę® [1.5%]. Substancja ta wykazuje działanie zbliżone do toksyny botulinowej, dzięki czemu redukuje
zmarszczki wywołane pracą mięśni. Zastosowanie peptydów biomimetycznych jak: Matrixyl™ [2%] oraz Rigin™ [1.5%], ujędrnia
i uelastycznia skórę. Infuzja rożnorodnych składników aktywnych oraz olejek z pomarańczy dają, nie tylko ponadprzeciętne efekty
terapeutyczne, ale również wprowadzają w głęboki stan odprężenia i relaksu.
Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Kwas alfa-liponowy [10%]
▪▪ Kwas hialuronowy [5%]
▪▪ Ubichinon [4%]
▪▪ Lipofilowa witamina C: BV-OSC [4%]
▪▪ Ekstrakt z pomidora [3%]
▪▪ Palmitoyl Pentapeptide-4 (Matrixyl™) [2%]
▪▪ Acetyl Hexapeptide -8 (Argireline®) [1.5%]
▪▪ Palmitoyl Tetrapeptide-7 (Rigin™) [1.5%]

▪▪ Wysokie stężenie antyoksydantów wzmacnia systemy naprawcze
i fotoprotekcyjne skóry
▪▪ Wygładza linie, zmarszczki, ujędrnia i zagęszcza skórę
▪▪ Wyrównuje koloryt skóry, poprawia jej ogólny wygląd
▪▪ Wspomaga redukcję przebarwień
▪▪ Wyraźnie rozświetla i rewitalizuje skórę
▪▪ Wzmacnia naczynia krwionośne łagodząc rumień
▪▪ Wysokoefektywnie nawilża skórę

Stosowanie:
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Niewielką ilość maski rozprowadź na oczyszczoną skórę twarzy (omijając okolice oczu), szyi i dekoltu oraz delikatnie wmasuj. Maskę należy pozostawić
na skórze na 5-10 min, a następnie zdjąć jej nadmiar chusteczką lub mokrym wacikiem. Maski nie należy zmywać w całości. Preparat należy stosować
1-2 razy w tygodniu. Przy skórze z wyraźnie zaznaczonymi oznakami starzenia rekomendowane jest aplikowanie maski na całą noc i zmycie jej rano.

199 PLN

skinbrite
walka z nierównym kolorytem i przebarwieniami
Kolekcja SKINBRITE bazuje na efektywnych składnikach skutecznie
rozjaśniających przebarwienia. Najważniejsze z nich to:
▪▪ ekstrakt z grzybów shiitake (INCI: Lentinus Edodes Mycelium Extract),
pierwszy składnik aktywny, który na drodze reakcji enzymatycznej
rozkłada melaninę
▪▪ heksylorezorcynol (INCI: Hexylresorcinol, nazwa handlowa Synovea®HR),
jeden z najsilniejszych inhibitorów tyrozynazy
▪▪ komórki macierzyste z lilii białej (INCI: Lilium Candidum Leaf Cell Extract),
bogate w antyoksydanty i substancje wybielające
Heksylorezorcynol jest to substancja czynna biologicznie, która inhibicjuje
proces melanogenezy na różnych etapach, dlatego jest tak efektywna
w walce z przebarwieniami skórnymi i naskórkowymi. Badania kliniczne
potwierdziły, że heksylorezorcynol w stężeniu 0.5% wykazuje działanie 2%
hydrochinonu, który mimo rewelacyjnych rezultatów nie jest dozwolony do
stosowania w Europie. Kolekcja SKINBRITE rekomendowana jest dla skór
z przebarwieniami w postaci ostudy, plam soczewicowatych, przebarwień
pozapalnych i posłonecznych. Kolekcja polecana również osobom chorym
na bielactwo w celu ujednolicenia kolorytu skóry.

EyeBrite

PH

4.75

ML

15

Rozjaśniający krem pod oczy z tendencją do zasinień i opuchnięć
Działanie wysokoefektywnego kremu skierowane jest na główne problemy występujące na skórze wokół oczu: zasinienia, obrzęki,
przebarwienia i nierówny koloryt. Uporczywy problem zasinień i obrzęków pod oczami niwelują substancje aktywne poprawiające
mikrokrążenie, jak: Eyeseryl® [5%], lipofilowa forma witaminy C: BV-OSC [5%] oraz hesperydyna [0.75%]. Peptyd oraz witamina P
uszczelniają naczynia kapilarne, dając znakomite efekty gładkiej skóry bez oznak zmęczenia. Wyrównanie kolorytu i zmniejszenie przebarwień
jest gwarantowane przez szeroki wachlarz substancji hamujących aktywność tyrozynazy: dipalmitynian kwasu kojowego [5%], wyciąg
z mącznicy lekarskiej [5%], wyciąg z morwy białej [5%], heksylorezorcynol [0.5%], peptyd melanostatine-5® [0.5%] oraz
arbutyna [0.5%]. Dodatkowe zastosowanie niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego [5%] silnie nawilża i wygładza okolice wokół
oczu. Aby wzmocnić efektywność kremu, formuła została wzbogacona o ekstrakt z grzybów shiitake [1%], który rozpuszcza melaninę
zalegającą w naskórku.

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Lipofilowa forma witaminy C: BV-OSC [5%]
▪▪ Dipalmitynian kwasu kojowego [5%]
▪▪ Eyeseryl® [5%]
▪▪ Ekstrakt z mącznicy lekarskiej [5%]
▪▪ Ekstrakt z morwy białej [5%]
▪▪ Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy [5%]
▪▪ Hesperydyna® [0.75%]
▪▪ Biomimetyczny peptyd rozjaśniający Melanostatine-5® [0.5%]
▪▪ Arbutyna [0.5%]
▪▪ Heksylorezorcynol (4 razy silniejszy od hydrochinonu - Synovea®
HR) [0.5%]
▪▪ Ekstrakt z grzybów shiitake [1%]

▪▪ Niweluje oznaki zmęczenia skóry wokół oczu: zasinienie,
opuchnięcia
▪ ▪ Hamuje aktywność tyrozynazy, odpowiedzialnej za
powstawanie przebarwień i nierównego kolorytu
▪▪ Znacząco i widocznie rozjaśnia przebarwienia wokół oczu
▪▪ Wyrównuje koloryt i niweluje drobne zmarszczki
▪▪ Silnie nawilża skórę wokół oczu
▪▪ Nie roluje się pod makijażem
▪▪ Bez parabenów i substancji zapachowych

Stosowanie:
Krem do stosowania na dzień i na noc wokół oczu. Niewielką ilość preparatu nałóż na oczyszczoną, osuszoną okolicę oczu i delikatnie wmasuj. Dla
osiągnięcia najlepszych rezultatów stosuj przez 3 miesiące.
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SkinBrite Serum

PH

3.5

ML
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Intensywne serum rozjaśniające na przebarwienia skórne i naskórkowe
Wysokoefektywne serum na przebarwienia oparte na heksylorezorcynolu [0.5%] - substancji działającej 4 razy silniej niż hydrochinon.
Dodatkowe składniki hamujące aktywność tyrozynazy to: dwie stabilne formy witaminy C [5%], rozjaśniający peptyd biomimetyczny
melanostatine-5 [1.5%] oraz kwas kojowy [0.5%]. Kosmeceutyk zawiera kompleks 10 bioaktywnych ekstraktów roślinnych bogatych
w arbutynę oraz silne inhibitory tyrozynazy w postaci komórek macierzystych z lilii białej i róży alpejskiej. Serum oparte na technologii
liposomów pozwala dotrzeć do głębszych warstw skóry, dlatego polecane jest do wybielania przebarwień zarówno skórnych, jak
i naskórkowych. Synergiczne połączenie rozjaśniających składników aktywnych sprawia, że serum jest jednym z najskuteczniejszych
kosmeceutyków stosowanych w domowej terapii rozjaśniania przebarwień. Serum rekomendowane jest również jako obowiązkowy
kosmeceutyk po dermatologicznych zabiegach rozjaśniających przebarwienia, w tym peelingi i laseroterapia, w celu profilaktyki
powstawania przebarwień. Aby wzmocnić efektywność serum, formuła została wzbogacona o ekstrakt z grzybów shiitake [1%], który
rozpuszcza melaninę zalegającą w naskórku.

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Kompleks 10 rozjaśniających ekstraktów roślinnych bogatych
w arbutynę [10%], w tym: mącznica lekarska, morwa biała, lukrecja
▪▪ 2 stabilne formy witaminy C [5%]
▪▪ Biomimetyczny peptyd rozjaśniający
▪▪ Melanostatine-5 [1.5%]
▪▪ Kwas kojowy [0.5%]
▪▪ Komórki macierzyste z lilii białej i róży alpejskiej [1%]
▪▪ Chromabright® [0.5%]
▪▪ Heksylorezorcynol (4 razy silniejszy od hydrochinonu-Synovea®HR)
[0.5%]
▪▪ Ekstrakt z grzybów shiitake [1%]
▪▪ TECHNOLOGIA LIPOSOMÓW

▪▪ Hamuje aktywność tyrozynazy, odpowiedzialnej za powstawanie
przebarwień
▪▪ Znacząco i widocznie rozjaśnia przebarwienia skórne i naskórkowe
o podłożu hormonalnym, posłonecznym i pozapalnym
▪▪ Wyrównuje koloryt naskórka i poprawia jego strukturę
▪▪ Może być stosowane w okresie letnim
▪▪ W przypadku skóry z rozszerzonymi ujściami gruczołów łojowych
(porów) zmniejsza je i wyrównuje niedoskonałości
▪▪ Zaawansowana technologia liposomów pozwala na uzyskanie
najlepszych rezultatów, działając w głębszych warstwach skóry
▪▪ Bez parabenów i substancji zapachowych

Stosowanie:
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Serum do stosowania na dzień i na noc, również w okresie letnim. Niewielką ilość preparatu nałóż na oczyszczone i osuszone miejsca występowania
przebarwień i delikatnie wmasuj. Jeżeli masz tendencję do powstawania przebarwień, stosuj serum na całą twarz. Jeżeli serum stosowane jest na
dzień, niezbędna jest ochrona UV – SunArmor SPF 50. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów stosuj minimum przez 3 miesiące.
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Przeciwstarzeniowy krem rozjaśniająco-wybielający wykazujący działanie regeneracyjne dzięki zastosowaniu komórek macierzystych
z lilii białej [0.2%]
Został stworzony by rozjaśnić przebarwienia, wyrównać koloryt skóry oraz zniwelować efekty starzenia. Działanie wybielające
przebarwienia zostało osiągnięte poprzez innowacyjną substancję - heksylorezorcynol [0.5%], który w powyższym stężeniu wykazuje
działanie 2% hydrochinonu, bez ryzyka podrażnienia. Dodatkowe składniki aktywne to: lipofilowa forma witaminy C: BV-OSC [5%],
dipalmitynian kwasu kojowego [5%], peptyd melanostatine 5 [1%] oraz ekstrakty roślinne z mącznicy lekarskiej [5%] i morwy
białej [5%]. Specjalnie dobrane składniki ujednolicą koloryt skóry przy jednoczesnym działaniu przeciwstarzeniowym. Lipofilowa
postać wit. C: BV-OSC wykazuje 3-krotnie większą penetrację przez naskórek niż kwas L-askorbinowy o tym samym stężeniu, przez co
stymuluje fibroblasty oraz uszczelnia naczynia krwionośne. Działanie BV-OSC opiera się również na hamowaniu aktywności tyrozynazy,
dzięki czemu efektywnie przeciwdziała melanogenezie. Krem zawiera ekstrakt z korzenia z lukrecji bogatego w glicyryzynę i glabrydynę
o silnych właściwościach przeciwzapalnych i antyhistaminowych, dlatego jest obowiązkowym kosmeceutykiem do terapii domowej po
peelingach chemicznych i laseroterapii. Aby wzmocnić efektywność kremu, formuła została wzbogacona o ekstrakt z grzybów
shiitake [1%], który rozpuszcza melaninę zalegającą w naskórku.
Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Lipofilowa forma witaminy C: BV-OSC [5%]
▪▪ Dipalmitynian kwasu kojowego [5%]
▪▪ Ekstrakt z mącznicy lekarskiej [5%]
▪▪ Ekstrakt z morwy białej [5%]
▪▪ Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy [2%]
▪▪ Biomimetyczny peptyd rozjaśniający Melanostatine-5 [1%]
▪▪ Heksylorezorcynol (4 razy silniejszy od hydrochinonuSynovea® HR)
[0.5%]
▪▪ Bakuchiol [0.2%]
▪▪ Komórki macierzyste z lilii białej [0.2%]
▪▪ Ekstrakt z korzenia lukrecji
▪▪ Ekstrakt z grzybów shiitake [1%]

▪▪ Hamuje aktywność tyrozynazy, odpowiedzialnej za powstawanie
przebarwień
▪▪ Znacząco i widocznie rozjaśnia przebarwienia skórne i naskórkowe
o podłożu hormonalnym, posłonecznym i pozapalnym
▪▪ Wyrównuje koloryt i wygładza naskórek
▪▪ Stymuluje skórę właściwą przez co spłyca zmarszczki i poprawia
jędrność skóry
▪▪ Działa przeciwzapalnie i antyhistaminowo łagodząc podrażnienia
▪▪ Silnie regeneruje skórę po peelingach chemicznych i laseroterapii
▪▪ Bez parabenów i substancji zapachowych

Stosowanie:
Krem do stosowania na dzień i na noc. Niewielką ilość preparatu nałóż na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Krem również do
stosowania w okresie letnim dla skór z tendencją do powstawania przebarwień. Dermaquest rekomenduje dodatkową ochronę UV SheerZinc SPF 30
Tinted-Nude.

272 PLN
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GlycoBrite Hand and Body
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Rozjaśniająco-przeciwstarzeniowy krem do rąk i ciała
GlycoBrite Hand and Body to przeciwstarzeniowy krem do dłoni i ciała. Zawiera kwas glikolowy [10%] o właściwościach stymulujących
odnowę zarówno naskórka, jak i skóry właściwej. Wpływa na pojędrnienie skóry i wygładzenie jej powierzchni. Dodatkowe składniki
rozjaśniające ujednolicają koloryt skóry przy jednoczesnym działaniu przeciwzapalnym i antybakteryjnym. Kosmeceutyk ze względu na
działanie keratolityczne polecany jest przy problemie zmian trądzikowych na plecach, dekolcie i przedramionach oraz przy zapaleniu
okołomieszkowym. Preparat dedykowany jest również skórze z problemem hiperpigmentacji i fotostarzenia. Ekstrakt z grzybów shiitake
[1%], w reakcji enzymatycznej rozkłada melaninę odpowiedzialną za przebarwienia i plamy pigmentacyjne, ujednolica koloryt i niweluje
oznaki fotostarzenia. Wzmocnienie działania rozjaśniającego osiągnięto przez zastosowanie nowego peptydu Derma Pep Brightening
Peptide [1%] oraz opatentowanej substancji Chromabright® [0.5%].

34

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Kwas glikolowy [10%]
▪▪ Kwas hialuronowy [2%]
▪▪ Ekstrakt z grzybów shiitake [1%]
▪▪ Derma Pep Brightening Peptide [1%]
▪▪ Chromabright® [0.5%]

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Wygładza skórę i działa przeciwstarzeniowo
Rozjaśnia przebarwienia na skórze dłoni i ciele
Zmniejsza zmiany trądzikowe na plecach i przedramionach
Niweluje zapalenie okołomieszkowe
Niweluje hiperkeratynizację i nadmierną suchość skóry

Stosowanie:
Krem do stosowania na dzień i na noc. Nałóż krem na czystą i osuszoną skórę. Delikatnie wmasuj i pozostaw do wchłonięcia.
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Rozjaśniający żel do mycia twarzy
Skin Brite Facial Cleanser to żel myjący do twarzy wspomagający rozjaśnianie przebarwień. Specjalnie dobrane składniki kosmeceutyku
ujednolicą koloryt skóry przy jednoczesnym działaniu łagodzącym i przeciwzapalnym. Żel zawiera ekstrakt z grzybów shiitake [1%],
który w reakcji enzymatycznej rozkłada melaninę odpowiedzialną za przebarwienia i nierówny koloryt. Dodatkowe zastosowanie
lipofilowej witaminy C: BV-OSC [1%] hamuje aktywności tyrozynazy i działa przeciwzapalnie. Preparat dzięki zastosowaniu prowitaminy
B5 [1%], rekomendowany jest również do oczyszczania skóry wrażliwej, podrażnionej i w trakcie kuracji estetycznych.

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Ekstrakt z grzybów shiitake [1%]
▪▪ Prowitamina B5 [1%]
▪▪ Lipofilowa forma witaminy C: BV-OSC [1%]

▪▪ Bardzo dobrze usuwa makijaż i zanieczyszczenia
▪▪ Synergiczne działanie czystej witaminy C i ekstraktu z grzybów
shiitake wspomaga działanie rozjaśniające i przeciwzapalne
▪▪ Koi i łagodzi podrażnienia
▪▪ Pozostawia skórę czystą i odświeżoną
▪▪ Bezpieczny dla skóry wrażliwej i silnie podrażnionej
▪▪ Nie zawiera parabenów i kompozycji zapachowych

Stosowanie:
Nanieś żel z ciepłą wodą na dłonie i masuj do uzyskania konsystencji pianki. Rozprowadź piankę na twarz i szyję lekko masując, zmyj preparat ciepłą
wodą i osusz ręcznikiem. Używaj dwa razy dziennie.

160 PLN
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stem cell 3d
odmładzanie komórkami macierzystymi
Kolekcja STEM CELL 3D to ekskluzywny wymiar pielęgnacji skóry
wymagającej.
Swoje spektakularne właściwości zawdzięcza synergicznemu działaniu
roślinnych komórek macierzystych oraz najnowszemu peptydowi
biomimetycznemu - Neodermyl®. Został on ogłoszony beziniekcyjnym
wypełniaczem zmarszczek, ze względu na pobudzanie faktorów wzrostu
fibroblastów. Badania kliniczne potwierdziły niesamowitą efektywność
składnika, poprzez wzrost syntezy:
▪▪ kolagenu typu I o 179%
▪▪ kolagenu typu III o 194%
▪▪ elastyny o 190%
▪▪ tropokolagenu o 57%
Kolekcja STEM CELL 3D to nowatorski program pielęgnacji skóry stanowiący
alternatywę dla zabiegów medycyny estetycznej.

Stem Cell 3D Complex
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Kremowy eliksir z komórkami macierzystymi i peptydami biomimetycznymi. Niweluje 3 płaszczyzny oznak starzenia się skóry:
▪▪ Zmarszczki, linie, bruzdy będące efektem zarówno starzenia endogenicznego, mimicznego jak i fotostarzenia
▪▪ Utratę jędrności skóry
▪▪ Nierówny koloryt
Substancje czynne biologicznie:
▪▪ NEODERMYL® [2%] – beziniekcyjny wypełniacz zmarszczek,
który stymuluje odnowę kolagenu typu III - zwanego kolagenem
młodości, tropokolagenu oraz elastyny. Badania kliniczne
potwierdziły spłycenie zmarszczek o 15% już w trakcie pierwszych
20 dni kuracji.
▪▪ PERFLUORODEKALINA – substancja biomedyczna, doskonały
nośnik tlenu, wpływający na prawidłowy przebieg reakcji
biochemicznych w komórkach.
▪▪ PEPTIDE
BLEND
(ARGIRELIN
NP®/
DERMAXYL®/
INYLINE™) – połączenie najnowszych peptydów biomimetycznych,
z neuropeptydami, w walce z utratą jędrności skóry i starzeniem
mimicznym.
▪▪ IDEAL LIFT™ - specyficzny lipodipeptyd, który pobudza fibroblasty
do syntezy elastyny, przywracając w ten sposób jędrność
i elastyczność skóry. Przyczynia się także do zwiększenia
syntezy enzymów oraz białek niezbędnych do prawidłowego
ukształtowania macierzy zewnątrzkomórkowej skóry.
▪▪ BIOTECH MARINE® CIC 2 - komórki macierzyste z kopru morskiego,
działają rozjaśniająco, przeciwstarzeniowo i stymulująco.
▪▪ DISTINCTIVE® PHYTOSTEM EDELWEISS - komórki macierzyste
z kwiatu szarotki. Wykazują działanie przeciwzapalne,
antyoksydacyjne i nawilżające. Hamują aktywność hialuronidazy
odpowiedzialnej za rozpad kwasu hialuronowego w skórze oraz
kolagenazy, są również inhibitorem tyrozynazy.
▪▪ DISTINCTIVE® PHYTOSTEM GARDENIA - komórki macierzyste
z gardenii, są źródłem stabilnej formy kwasu ferulowego, który
jako silny antyutleniacz chroni DNA skóry przed uszkodzeniem
oraz pomaga poprawić wygląd skóry poprzez ujędrnienie
i wygładzenie.

▪▪ CHROMABRIGHT™ - bardzo stabilny środek wybielający
stosowany w terapii rozjaśniania przebarwień. Daje widoczne
rezultaty w walce z fotostarzeniem się skóry.
▪▪ BV-OSC – stabilna i lipofilowa forma witaminy C, która rozjaśnia,
chroni przed promieniowaniem UV, uszczelnia naczynia
krwionośne i bierze udział w syntetyzowaniu kolagenu.
▪▪ TECHNOLOGIA LIPOSOMÓW

Korzyści:
▪▪ Poprzez zastosowanie 3 rodzajów fitokomórek macierzystych
wpływa na szybką regenerację naskórka i skóry właściwej
▪▪ Stymuluje mechanizmy obronne skóry chroniąc ją przed
fotostarzeniem
▪▪ Skutecznie redukuje zmarszczki i efektywnie ujędrnia skórę
poprzez zastosowanie peptydów biomimetycznych
▪▪ Wpływa na gęstość skóry poprzez stymulację syntezy kolagenu
typu III, I, tropokolagenu oraz elastyny
▪▪ Neuropeptydy rozkurczają włókna kolagenowe, co prowadzi do
znacznego wygładzenia zmarszczek, bez stosowania toksyny
botulinowej
▪▪ Poprawia poziom nawilżenia skóry
▪▪ Bez parabenów i substancji zapachowych

Stosowanie:
Krem do stosowania rano i wieczorem. Niewielką ilość preparatu aplikuj na oczyszczoną twarz oraz okolice oczu rano i wieczorem. Pełne efekty
zastosowania preparatu widoczne są już w ciągu 4-12 tygodni. Dla zintensyfikowania efektów sugerowane jest kontynuowanie kuracji przez 3 miesiące.

1030 PLN
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Stem Cell 3D Eye Lift
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Liftingujący krem wokół oczu z komórkami macierzystymi i resweratrolem
▪▪ Liftinguje i napina okolicę oczu przy jednoczesnym silnym nawilżeniu
▪▪ Wygładza zmarszczki mimiczne i działa przeciwstarzeniowo
▪▪ Działa rozjaśniająco i antyoksydacyjnie
Substancje czynne biologicznie:
▪▪ NEODERMYL® [2%] – beziniekcyjny wypełniacz zmarszczek,
który stymuluje odnowę kolagenu typu III - zwanego kolagenem
młodości, tropokolagenu oraz elastyny. Badania kliniczne
potwierdziły spłycenie zmarszczek o 15% już w trakcie pierwszych
20 dni kuracji.
▪▪ MATRIXYL® synthe’6™ - peptyd o działaniu przeciwzmarszczkowym,
działa stymulująco na 6 najważniejszych elementów tworzących
macierz skóry oraz wzmacnia połączenie między naskórkiem,
a skórą właściwą. W efekcie zmarszczki stają się mniej widoczne,
a skóra jest bardziej jędrna.
▪▪ RESWERATROL - zmniejsza stres oksydacyjny komórek skóry
oraz wzmacnia ich potencjał ochronny. Badania kliniczne
nad resweratrolem potwierdziły wydłużenie życia komórki
nawet o 30% przez co jest uważany za przełomowy składnik
przeciwstarzeniowy. Przeprowadzone badania in vitro wykazały
również hamujący wpływ reswratrolu na aktywność kolagenazy,
elastazy i hialuronidazy, enzymów odpowiedzialnych za rozpad
białek podporowych skóry.
▪▪ BIOTECH MARINE® CIC 2 - komórki macierzyste z kopru morskiego,
działają rozjaśniająco, przeciwstarzeniowo i stymulująco.
▪▪ DISTINCTIVE® PHYTOSTEM EDELWEISS - komórki macierzyste
z kwiatu szarotki. Wykazuje działanie przeciwzapalne,
antyoksydacyjne i nawilżające. Hamują aktywność hialuronidazy
odpowiedzialnej za rozpad kwasu hialuronowego w skórze oraz
kolagenazy, są również inhibitorem tyrozynazy.

▪▪ DISTINCTIVE® PHYTOSTEM GARDENIA - komórki macierzyste
z gardenii, są źródłem stabilnej formy kwasu ferulowego, który
jako silny antyutleniacz chroni DNA skóry przed uszkodzeniem
oraz pomaga poprawić wygląd skóry poprzez ujędrnienie
i wygładzenie.

Korzyści:
▪▪ Poprzez zastosowanie 3 rodzajów fitokomórek macierzystych
wpływa na szybką regenerację naskórka i skóry właściwej
▪▪ Skutecznie redukuje zmarszczki mimiczne i efektywnie ujędrnia
skórę wokół oczu
▪▪ Wpływa na gęstość skóry poprzez stymulację syntezy kolagenu
typu III, I, tropokolagenu oraz elastyny
▪▪ Neuropeptydy rozkurczają włókna kolagenowe, co prowadzi do
znacznego wygładzenia zmarszczek, bez stosowania toksyny
botulinowej
▪▪ Widocznie niweluje oznaki zmęczenia w postaci zasinień
i opuchnięć pod oczami
▪▪ Bez parabenów i substancji zapachowych

Stosowanie:
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Krem do stosowania na dzień i na noc wokół oczu (również na górną powiekę wzdłuż występowania mięśnia okrężnego oka). Niewielką ilość preparatu
nałóż na oczyszczoną, osuszoną okolicę oczu i delikatnie wmasuj. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów stosuj przez 3 miesiące.
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Przeciwzmarszczkowy krem wyrównujący koloryt i zapobiegający fotostarzeniu się skóry z komórkami macierzystymi – formuła BB
Pierwsze stabilne połączenie kremu przeciwstarzeniowego z neuropeptydami i technologią barwionych filtrów mineralnych.
▪▪ Dzięki zastosowaniu pochodnej toksyny botulinowej wygładza zmarszczki mimiczne
▪▪ 3 rodzaje komórek macierzystych wraz z lipofilową formą witaminy C stymulują syntezę kolagenu i elastyny
▪▪ Barwiony filtr mineralny natychmiastowo wyrównuje koloryt i działa fotoprotekcyjnie
Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ TLENEK CYNKU [18.6%] – filtr mineralny
▪▪ PEPTIDE BLEND (ARGIRELIN NP®/ DERMAXYL®/ INYLINE™)
– połączenie najnowszych peptydów biomimetycznych
z neuropeptydami w walce z utratą jędrności skóry i starzeniem
mimicznym.
▪▪ BIOTECH MARINE® CIC 2 - komórki macierzyste z kopru
morskiego, działają rozjaśniająco, przeciwstarzeniowo
i stymulująco.
▪▪ DISTINCTIVE® PHYTOSTEM EDELWEISS - komórki macierzyste
z kwiatu szarotki. Wykazują działanie przeciwzapalne,
antyoksydacyjne i nawilżające. Hamują aktywność hialuronidazy
odpowiedzialnej za rozpad kwasu hialuronowego w skórze oraz
kolagenazy, są również inhibitorem tyrozynazy.
▪▪ DISTINCTIVE® PHYTOSTEM GARDENIA - komórki macierzyste
z gardenii, są źródłem stabilnej formy kwasu ferulowego, który
jako silny antyutleniacz chroni DNA skóry przed uszkodzeniem
oraz pomaga poprawić wygląd skóry poprzez ujędrnienie
i wygładzenie.
▪▪ BV-OSC – stabilna i lipofilowa forma witaminy C, która rozjaśnia,
chroni przed promieniowaniem UV, uszczelnia naczynia
krwionośne i bierze udział w syntetyzowaniu kolagenu.

▪▪ Poprzez zastosowanie 3 rodzajów fitokomórek macierzystych
wpływa na szybką regenerację naskórka i skóry właściwej
▪▪ Stymuluje mechanizmy obronne skóry chroniąc ją przed
fotostarzeniem
▪▪ Neuropeptydy rozkurczają włókna kolagenowe, co prowadzi do
sukcesywnego wygładzania zmarszczek
▪▪ Poprawia poziom nawilżenia skóry
▪▪ Wyrównuje koloryt i zapobiega powstawaniu przebarwień
▪▪ Bez parabenów i substancji zapachowych

Stosowanie:
Preparat do codziennego stosowania przez cały rok. Produkt nałóż na skórę i delikatnie wmasuj. W celu maksymalnej ochrony, przy dłuższej ekspozycji
na promieniowanie UV, sugerowane jest powtarzanie aplikacji co 1.5 godziny. W celu profilaktyki fotostarzenia się skóry krem powinien być stosowany
codziennie niezależnie od pory roku.

305 PLN
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Stem Cell 3D Lip Enhancer
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Przeciwstarzeniowe serum powiększające usta z roślinnymi komórkami macierzystymi
▪▪ Powiększa i uwydatnia naturalny kształt ust
▪▪ Silnie nawilża, regeneruje oraz nadaje delikatny połysk
▪▪ Działa przeciwstarzeniowo poprzez stymulację komórek czerwieni wargowej

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ DISTINCTIVE® PHYTOSTEM EDELWEISS - komórki macierzyste
z kwiatu szarotki - wykazują działanie przeciwzapalne,
antyoksydacyjne i nawilżające. Hamują aktywność hialuronidazy
odpowiedzialnej za rozpad kwasu hialuronowego w skórze oraz
kolagenazy, są również inhibitorem tyrozynazy.
▪▪ DISTINCTIVE® PHYTOSTEM GARDENIA - komórki macierzyste
z gardenii, są źródłem stabilnej formy kwasu ferulowego, który
jako silny antyutleniacz chroni DNA skóry przed uszkodzeniem
oraz pomaga poprawić wygląd skóry poprzez ujędrnienie
i wygładzenie.
▪▪ NEODERMYL® [0.5%] – beziniekcyjny wypełniacz zmarszczek,
który stymuluje odnowę kolagenu typu III - zwanego kolagenem
młodości, tropokolagenu oraz elastyny. Badania kliniczne
potwierdziły spłycenie zmarszczek o 15% już w trakcie pierwszych
20 dni kuracji.
▪▪ BV-OSC – lipofilowa, najbardziej stabilna forma witaminy C
o silnych właściwościach przeciwstarzeniowych i poprawiających
mikrokrążenie.
▪▪ DERMAXYL™ wraz z miętą i kamforą - substancje poprawiające
mikrokrążenie, silnie wygładzają i uwypuklają czerwień wargową,
dając efekt subtelnie powiększonych ust.

▪▪ Poprzez zastosowanie 3 rodzajów fitokomórek macierzystych
wpływa na szybką regenerację czerwieni wargowej
▪▪ Stymulując reakcje naprawcze wpływa na odmłodzenie czerwieni
wargowej
▪▪ Przy regularnym stosowaniu spłyca tzw. „zmarszczki palacza”
występujące w obrębie ust
▪▪ Wygładza, uwypukla i powiększa usta
▪▪ Znacząco poprawia poziom nawilżenia czerwieni wargowej
▪▪ Intensyfikuje naturalny kolor ust
▪▪ Nadaje lekki połysk
▪▪ Bez parabenów

Stosowanie:

40

Serum w formie błyszczyka. Rozprowadź serum na usta za pomocą aplikatora. Po aplikacji serum może powodować uczucie lekkiego szczypania
i mrowienia, lecz szybko ustępuje. Na produkt mogą być aplikowane inne produkty kolorowe. Aby utrzymać efekt pełnych ust aplikację należy
powtarzać co 2 godziny.
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Z kwasem ferulowym

Ekskluzywne serum liftingująco-napinające
Stem Cell 3D HydraFirm aktywnie ujędrnia skórę poprzez:
▪▪ Zastosowanie stymulatorów skóry właściwej, które zwiększają syntetyzowanie kolagenu średnio o 194% oraz kwasu hialuronowego o 150%
▪▪ Aktywowanie syntezy lamininy, odpowiadającej za integralność naskórka ze skórą właściwą
▪▪ Hamowanie aktywności hialuronidazy i kolagenazy
Formuła wzbogacona o kwas ferulowy, silny antyoksydant o właściwościach fotoprotekcyjnych i wzmacniających działanie innych
składników aktywnych.
Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ NEODERMYL® [2%] – beziniekcyjny wypełniacz zmarszczek,
który stymuluje odnowę kolagenu typu III - zwanego kolagenem
młodości, tropokolagenu oraz elastyny. Badania kliniczne
potwierdziły spłycenie zmarszczek o 15% już w trakcie pierwszych
20 dni kuracji.
▪▪ CYCLOTETRAPEPTIDE-24
(RonaCare®
Cyclopeptide-5)
– peptyd biomimetyczny, pobudzający syntezę kolagenu,
elastyny, lamininy i kwasu hialuronowego. Znacząco wpływa na
polepszenie elastyczności i jędrności skóry.
▪▪ TETRAPEPTIDE-30 (TEGO® Pep 4-Even) - peptyd biomimetyczny
ujednolicający koloryt skóry. Hamuje aktywność hialuronidazy
i kolagenazy przyczyniając się do polepszenia jędrności skóry.
▪▪ NISKOCZĄSTECZKOWY KWAS HIALURONOWY [30%] –
uelastycznia naskórek, silnie nawilża i wygładza. Wspomaga
wnikanie innych substancji aktywnych.
▪▪ PROWITAMINA B5 [5%] – substancja silnie kojąca i nawilżająca.
Bierze udział w regeneracji mikrouszkodzeń naskórka, nawilża
i wzmacnia odporność skóry.
▪▪ KWAS FERULOWY [0.5%] - silny antyoksydant o właściwościach
fotoprotekcyjnych i hamujących aktywność hialuronidazy
i kolagenazy, przez co pojędrnia i uelastycznia skórę.
▪▪ 8 rodzajów komórek macierzystych – komórki macierzyste
o właściwościach przeciwstarzeniowych i stymulujących. Chronią
macierz skóry i wspomagają system immunologiczny.
▪▪ TECHNOLOGIA LIPOSOMÓW

▪▪ Skutecznie redukuje zmarszczki i efektywnie ujędrnia skórę
▪▪ Wpływa na gęstość skóry poprzez stymulację syntezy kolagenu
typu III, I, tropokolagenu oraz elastyny
▪▪ Zwiększa syntezę naturalnego kwasu hialuronowego
▪▪ Poprawia integralność komórek naskórka i skóry właściwej
▪▪ Poprawia owal twarzy i zwiększa elastyczność skóry
▪▪ Znacząco zwiększa poziom nawilżenia skóry
▪▪ Wzmacnia efekty peelingów chemicznych, mikrodermabrazji
i zabiegów laserowych
▪▪ Bez parabenów i substancji zapachowych

Stosowanie:
Serum do stosowania na dzień i na noc. Niewielką ilość preparatu nałóż na oczyszczoną i osuszoną skórę i delikatnie wmasuj. Dla osiągnięcia
najlepszych rezultatów, stosuj przez 3 miesiące.

1030 PLN
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advanced therapy
zaawansowana terapia
ADVANCED THERAPY to specjalistyczna kolekcja terapeutyczna przeznaczona
do szybkiej poprawy wyglądu skóry. Oparta jest na różnorodnych składnikach
biologicznie czynnych, które synergicznie wpływają na efekt terapeutyczny.
Kolekcja ADVANCED THERAPY rekomendowana jest dla każdego rodzaju
skóry, w celu polepszenia jej wyglądu, struktury i kolorytu.

Perfecting Primer
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Terapeutyczno-antyoksydacyjna baza pod makijaż
Perfekcyjny makijaż przestał być marzeniem, dzięki zastosowaniu wygładzającej bazy pod makijaż. Dermaquest Perfecting Primer to
profesjonalna baza pod podkład płynny, sypki i w kamieniu. Baza idealnie wygładza skórę dzięki zastosowaniu niskocząsteczkowego
kwasu hialuronowego, który wnika w głąb naskórka i wiąże wodę w jego głębszych warstwach. Dzięki silnemu nawilżeniu skóra
jest idealnie przygotowana do przyjęcia pudru i stworzenia z nim stabilnego kompleksu mineralnego. Dodatkowe zastosowanie
najsilniejszych antyoksydantów jak resweratrol, ergotioneina i lipofilowa forma witaminy C niweluje efekty starzenia się skóry i chroni
ją przed stresem oksydacyjnym. Baza natychmiastowo wygładza nierówną powierzchnię naskórka niwelując widoczność rozszerzonych
porów i zmarszczek. Makijaż rozprowadza się równomiernie nawet na skórze chwilowo zmienionej przez działanie terapii estetycznych.
Zastosowanie bazy pozwala uzyskać nieskazitelny makijaż o wydłużonej trwałości.

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy
▪▪ Lipofilowa witamina C: BV - OSC
▪▪ Resweratrol
▪▪ Ergotioneina
▪▪ Olejek z pomarańczy

▪▪ Silnie nawilża i wiąże wodę w naskórku
▪▪ Matuje skórę utrzymując optymalny poziom nawilżenia
▪▪ Widocznie niweluje linie, zmarszczki i pory
▪▪ Przedłuża trwałość makijażu do kilkunastu godzin
▪▪ Naturalne składniki aktywne zapewniają bezpieczeństwo
najbardziej wymagającej skórze
▪▪ Kompatybilna z pudrami mineralnymi oraz tradycyjnym
makijażem
▪▪ Bez parabenów i substancji zapachowych

Stosowanie:
Niewielką ilość bazy nałóż na oczyszczoną skórę i delikatnie wmasuj. Następnie nałóż swój ulubiony puder DermaMinerals.

190 PLN
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Terapeutyczny olejek myjący do twarzy i oczu
Terapeutyczny olejek myjący do twarzy i oczu to specjalistyczny kosmeceutyk przeznaczony do dogłębnego oczyszczania skóry.
W subtelny, a zarazem efektywny sposób usuwa zanieczyszczenia i makijaż (również wodoodporny), nie uszkadzając naturalnej bariery
hydrolipidowej skóry. Rekomendowany jest jako pierwszy etap myjący w codziennej pielęgnacji porannej i wieczornej. W kosmeceutyku
wykorzystano naturalne oleje tłoczone na zimno, bogate w witaminy oraz NNKT, aby wzmacniały cement międzykomórkowy
i hamowały transepidermalną ucieczkę wody (TEWL). Olejek szczególnie rekomendowany do skóry wrażliwej, skrajnie suchej, atopowej
z tendencją do egzemy, ale również dla skóry tłustej z nadmiarem sebum w gruczołach łojowych.

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Olej ze słodkich migdałów [10%]
▪▪ Olej abisyński [8%]
▪▪ Olej jojoba [1%]
▪▪ Ubichinon [1%]
▪▪ Witamina E [1%]
▪▪ Witamina A [1%]

▪▪ Bardzo dobrze usuwa zanieczyszczenia i makijaż, również
wodoodporny
▪▪ Nie uszkadza naturalnego płaszcza hydrolipidowego skóry
▪▪ Nawilża, odżywia i wygładza
▪▪ W przypadku skóry tłustej balansuje równowagę lipidową
▪▪ Bezpieczny dla skóry wrażliwej, uszkodzonej, atopowej, silnie
podrażnionej, skłonnej do egzemy
▪▪ Nie zawiera parabenów i kompozycji zapachowych

Stosowanie:
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Nanieś olejek na suchą skórę dłońmi lub za pomocą wacików. Rozprowadź preparat na twarz i oczy a następnie wmasuj. Przystąp do zmywania olejku
wodą za pomocą dłoni lub mokrych wacików (w przypadku stosowania make-upu).

161 PLN
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Terapeutyczna maska dyniowa
Terapeutyczna maska dyniowa to kosmeceutyk normalizujący pracę gruczołów łojowych przeznaczony dla skóry mieszanej,
z problemem krostek, grudek, zaskórników oraz dla skóry przetłuszczającej się i z rozszerzonymi porami. Kosmeceutyk oparty jest
na naturalnym miąższu z dyni [40%], źródle czystej witaminy C [10%] oraz witamin z grupy B. Zawiera dużą ilość beta-karotenu,
który po przejściu przez naskórek działa seboregulująco, zmniejszając łojotok, tworzenie się zaskórników i zmian zapalnych, przez co
efekt czystej skóry osiągany jest w bardzo krótkim czasie. Maska wzbogacona jest o nisko stężony kwas migdałowy [4%] o silnym
działaniu antybakteryjnym. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie probiotyków [2%] w postaci enzymów proteolitycznych
otrzymywanych w procesie organicznego rozkładu dyni. Probiotyki zapobiegają namnażaniu się szkodliwych bakterii, przez co niwelują
ryzyko infekcji oraz problemów skórnych. Maska polecana jest również jako kontynuacja terapii profesjonalnym Peelingiem Dyniowym
oraz Terapeutycznym Zabiegiem Dyniowym Dermaquest. Maska oprócz właściwości przeciwtrądzikowych wykazuje silne działanie
przeciwstarzeniowe dzięki zawartości witaminy C i fitoretinolu w postaci beta-karotenu.

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Miąższ z dyni [40%]
▪▪ Kwas migdałowy [4%]
▪▪ Kwas mlekowy [3%]
▪▪ Probiotyki [2%]
▪▪ Witamina E [1%]

▪▪ Ogranicza łojotok
▪▪ Niweluje problem krostek, grudek i zaskórników
▪▪ Przyspiesza gojenie się stanów zapalnych
▪▪ Reguluje pracę gruczołów łojowych
▪▪ Zwęża pory i niweluje przebarwienia pozapalne
▪▪ Przy regularnym stosowaniu matowi skórę
▪▪ Niweluje skutki fotostarzenia się skóry i działa przeciwstarzeniowo
▪▪ Bez parabenów

Stosowanie:
Niewielką ilość preparatu rozprowadź za pomocą pędzelka na oczyszczoną twarz i szyję. Unikaj okolic oczu i bezpośredniego kontaktu z oczami. Nie
aplikuj maski na skórę skaleczoną i z otarciami. Maskę pozostaw na skórze ok. 5 minut, a następnie zmyj ciepłą wodą i osusz skórę. Peeling należy
stosować 1-2 razy w tygodniu, natomiast u osób z silnymi zmianami trądzikowymi 3-4 razy. Zbyt częste stosowanie peelingu może powodować
złuszczanie naskórka, w takiej sytuacji należy zmniejszyć częstotliwość stosowania.
*od drugiego trymestru

210 PLN
45

Glyco Gel Cleanser

PH

3.5

ML

177

Terapeutyczny żel do mycia z kwasem glikolowym [15%]
Terapeutyczny żel do mycia twarzy i ciała opracowany tak, aby dokładnie i głęboko oczyszczać skórę. Nie powoduje wysuszenia
i podrażnienia. Zapobiega i odwraca skutki starzenia się skóry jak: zmarszczki, linie, bruzdy oraz nierówny koloryt. Żelowa formuła
zmieniająca się w delikatną piankę bogata jest w alfahydroksykwasy i ekstrakty roślinne. Idealnie usuwa zanieczyszczenia i nadmiar
sebum. Zawiera kwas glikolowy [15%] i kwas mlekowy [1%], które przyspieszają procesy keratynizacji i wyrównują powierzchnię
naskórka. Poprzez zastosowanie optymalnego stężenia AHA preparat znacząco polepsza procesy absorpcji składników aktywnych,
dlatego polecany jest jako niezbędny preparat oczyszczający w codziennej pielęgnacji. Zwiększa przenikanie innych preparatów
pielęgnacyjnych, przyspieszając efektywność kuracji estetycznych. Idealny dla każdego rodzaju skóry z oznakami starzenia się, nierówną
powierzchnią i przebarwieniami oraz dla skóry tłustej i skłonnej do powstawania zmian trądzikowych. Może być stosowany w okresie
letnim, pod warunkiem stosowania ochrony UV na dzień.

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Kwas glikolowy [15%]
▪▪ Kwas mlekowy [1%]
▪▪ Ekstrakt z liści aloesu [1%]

▪▪ Ogranicza łojotok
▪▪ Niweluje problem krostek, grudek i zaskórników
▪▪ Przyspiesza gojenie się stanów zapalnych
▪▪ Reguluje pracę gruczołów łojowych
▪▪ Zwęża pory i niweluje przebarwienia pozapalne
▪▪ Przy regularnym stosowaniu matowi skórę
▪▪ Niweluje skutki fotostarzenia się skóry i działa przeciwstarzeniowo
▪▪ Bez parabenów

Stosowanie:
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Nanieś żel na wilgotną skórę i delikatnie wmasuj. Pozostaw preparat na 1-2 minuty, a następnie zmyj wodą. Unikaj kontaktu z oczami. Produkt nie
rekomendowany dla osób uczulonych na kwas glikolowy.
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Specjalistyczne serum z kwasem glikolowym [5%], retinolem [1%] i heksylorezorcynolem [1%]
Intensywne, kremowe serum łączące właściwości wygładzające, silnie ujędrniające i rozjaśniające. Dzięki zastosowaniu czystego
retinolu [1%], serum wpływa na odbudowę włókien kolagenowych i elastynowych widocznie redukując głębokość zmarszczek oraz
poprawiając jędrność skóry. Optymalne stężenie kwasu glikolowego [5%] wyrównuje strukturę naskórka i wpływa na prawidłową
keratynizację. Serum zawiera heksylorezorcynol [1%] – intensywny inhibitor tyrozynazy, aby ujednolicić koloryt, rozjaśnić przebarwienia
i zapobiegać powstawaniu nowych. Dodatkowe zastosowanie komórek macierzystych z lilii białej i bluszczu pospolitego w połączeniu
z technologią liposomów, zapewnia szybki efekt terapeutyczny. Serum polecane zarówno dla skóry normalnej, suchej, mieszanej jak
również w przebiegu trądziku pospolitego. Kosmeceutyk jest idealnym preparatem przygotowującym skórę do peelingów chemicznych
oraz terapii opartych na retinolu w wysokich stężeniach.

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Kwas glikolowy [5%]
▪▪ Czysty retinol [1%], 999 000 IU
▪▪ Heksylorezorcynol [1%]
▪▪ Kwas hialuronowy [1%]
▪▪ Komórki macierzyste z lilii białej i bluszczu pospolitego [1%]
▪▪ Kompleks 15 przeciwzapalnych ekstraktów roślinnych
▪▪ TECHNOLOGIA LIPOSOMÓW

▪▪ Przygotowuje skórę do peelingów chemicznych i kuracji opartych
na wysokich stężeniach retinolu
▪▪ Znacząco rozjaśnia przebarwienia skórne i naskórkowe
▪▪ Spłyca zmarszczki i linie
▪▪ Wyrównuje koloryt naskórka i poprawia jego strukturę
▪▪ Silnie ujędrnia i przywraca skórze gęstość
▪▪ Zmniejsza ujścia gruczołów łojowych i ogranicza wytwarzanie
sebum
▪▪ Niweluje zmiany trądzikowe i zapobiega powstawaniu nowych
▪▪ Zaawansowana technologia liposomów pozwala na uzyskanie
najlepszych rezultatów, działając w głębszych warstwach skóry
▪▪ Bez parabenów i substancji zapachowych.

Stosowanie:
Serum do stosowania wyłącznie na noc. Na oczyszczoną skórę nałóż kremowe serum i delikatnie wmasuj. Umyj ręce po aplikacji serum. Z powodu
wysokiego stężenia retinolu preparat może zwiększyć wrażliwość na słońce. W trakcie trwania kuracji i 2 tygodnie po jej zakończeniu obowiązkowo
stosuj krem na dzień z filtrem o faktorze min. SPF 30 (SheerZinc SPF 30 lub SunArmor SPF 50) i powtarzaj aplikację w razie potrzeby. Stosowanie
serum może powodować złuszczanie się naskórka. Jeśli złuszczanie wystąpi, zwiększ odstępy między aplikacjami. Przeciwskazania: stosowanie
w okresie ciąży i laktacji, na okolice oczu, w przypadku skóry wrażliwej, eksponowanie skóry na promieniowanie UV. Jeżeli korzystasz z zabiegów
gabinetowych, serum powinno być odstawione na 5 dni przed planowanym zabiegiem i wprowadzone do pielęgnacji po 5 dniach po zabiegu lub
według zaleceń terapeuty.
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Odmładzające serum z witaminą B3 dla skóry naczynkowej i bardzo wrażliwej
Serum o silnych właściwościach przeciwzapalnych zawiera 5% witaminy B3, która w powyższym stężeniu wykazuje efekt terapeutyczny.
Witamina B3 rekomendowana jest do skóry bardzo wrażliwych, z atopowym zapaleniem, jak również dla skóry uwrażliwionej przez
czynniki środowiskowe, leki lub retinoidy doustne. Jej zewnętrzne stosowanie zwiększa produkcję ceramidów w naskórku oraz ogranicza
odwodnienie skóry. Wykazuje działanie hamujące glikację poprawiając jędrność i elastyczność skóry. Serum działa przeciwzapalnie,
dlatego polecane jest jako kosmeceutyk wspomagający terapię skóry w przebiegu trądziku różowatego i pospolitego. Rozjaśnia
przebarwienia naskórkowe oraz niweluje żółtawy odcień skóry, towarzyszący różnym stanom chorobowym. Efekt przeciwstarzeniowy
został wzmocniony przez witaminę C [4%] oraz heksapeptyd-52, aby nadać skórze świeży i promienny wygląd. Dzięki zastosowaniu
kwasu hialuronowego [4%], serum silnie nawilża skórę i przyspiesza proces regeneracji. Kosmeceutyk szczególnie polecany po
zabiegach estetycznych, dla skóry bardzo wrażliwej i uwrażliwionej przez leki i kuracje farmakologiczne.

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Niacynamid (witamina B3 lub PP) [5%]
▪▪ Kwas hialuronowy [4%]
▪▪ Witamina C [4%]
▪▪ Palmitoyl Hexapeptide-52 [1%]

▪▪ Niweluje dyskomfort związany ze skórą suchą i atopowym
zapaleniem
▪▪ Silnie nawilża i wspomaga gojenie się skóry
▪▪ Przywraca witalność skóry po kuracjach farmakologicznych
▪▪ Niweluje stan zapalny i towarzyszący mu rumień
▪▪ Wzmacnia barierę naskórkową, przez co koi i łagodzi
podrażnienia
▪▪ Rozjaśnia przebarwienia naskórkowe i pozapalne
▪▪ Niweluje żółtawy odcień skóry
▪▪ Pojędrnia i uelastycznia skórę
▪▪ Wspomaga leczenie trądziku różowatego i pospolitego
▪▪ Bez parabenów i substancji zapachowych

Stosowanie:
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Serum do stosowania na dzień i na noc. Niewielką ilość preparatu nałóż na oczyszczoną skórę i delikatnie wmasuj. Aby w pełni wykorzystać
właściwości serum stosuj preparat przed nałożeniem kolejnych produktów. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów stosuj przez 3 miesiące.
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Retinaldehyde Renewal Cream

PH

5.5

ML
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Przeciwstarzeniowy krem do skóry naczynkowej, z rumieniem i trądzikiem różowatym
Pierwszy intensywny krem o działaniu przeciwstarzeniowym dedykowany skórze wrażliwej, silnie unaczynionej, skłonnej do
teleangiektazji i w przebiegu trądziku różowatego. Formuła bazuje na najwyższym stężeniu retinaldehydu [0.05%], nie powodującym
podrażnienia skóry. Jest to aktywna forma witaminy A, która po przejściu przez warstwę rogową przekształca się w kwas retinowy.
Retinal jest retinoidem stymulującym odnowę i przebudowę skóry właściwej, przez co poprawia gęstość i owal twarzy. Jest to forma
witaminy A dużo lepiej tolerowana niż retinol, przy jednoczesnym silniejszym działaniu aktywnym, dlatego występuje w małej dawce.
Bezpośrednio wpływa na unaczynienie skóry, jak również na pracę gruczołów łojowych, przynosząc spektakularne efekty w terapii
trądziku różowatego i pospolitego. Efekt przeciwstarzeniowy został wzmocniony przez roślinny odpowiednik retinolu – Bakuchiol [1%].
Dzięki zastosowaniu kompleksu Sepicalm™, krem łagodzi podrażnienia i wycisza zaczerwienienie skóry. Krem wpływa na prawidłową
pigmentację, wyrównuje koloryt oraz niweluje efekty fotostarzenia się skóry.

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Retinal (retinaldehyd) [0.05%]
▪▪ Sepicalm™ [3%]
▪▪ Bakuchiol [1%]
▪▪ Ekstrakt z lukrecji
▪▪ Witamina E

▪▪ Alternatywa dla stosowania czystego retinolu przy skórze
bardzo wrażliwej
▪▪ Silnie pojędrnia i uelastycznia skórę
▪▪ Uszczelnia naczynia krwionośne, zmniejsza rumień,
zaczerwienienie i teleangiektazje
▪▪ Poprawia koloryt i niweluje przebarwienia
▪▪ Niweluje zmiany skórne zarówno w zaawansowanym
trądziku różowatym, jak i pospolitym
▪▪ Wyrównuje koloryt naskórka i poprawia jego strukturę,
niwelując głębokie zmarszczki
▪▪ Bez parabenów i substancji zapachowych

Stosowanie:
Krem do stosowania wyłącznie na noc. Na oczyszczoną skórę nałóż krem i delikatnie wmasuj. Umyj ręce po aplikacji kremu. W trakcie trwania kuracji
i 2 tygodnie po jej zakończeniu obowiązkowo stosuj krem na dzień z filtrem o faktorze min. SPF 30 (SheerZinc SPF 30 lub SunArmor SPF 50)
i powtarzaj aplikację w razie potrzeby. Nie używaj: w okresie ciąży i laktacji, na okolice oczu. Jeżeli korzystasz z zabiegów gabinetowych, krem powinien
być odstawiony na 2 dni przed planowanym zabiegiem i wprowadzony do pielęgnacji po 2 dniach po zabiegu lub według zaleceń terapeuty.
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dermamineralsTM
terapeutyczny makijaż mineralny
DERMAMINERALS™ z laboratorium Dermaquest to dużo więcej niż
makijaż mineralny. DERMAMINERALS™ zostały stworzone na bazie
wysokoefektywnych substancji aktywnych, aby odmładzać i regenerować
skórę podrażnioną i niezwykle wrażliwą. Zawierają najbardziej pożądane
substancje biologicznie czynne, jak peptydy, resweratrol, lipofilową
witaminę C, ekstrakty roślinne oraz kwas hialuronowy. Wszystkie pudry
zawierają mineralne pigmenty i filtry przeciwsłoneczne, przez co chronią
skórę przed rumieniem, fotostarzeniem, powstawaniem przebarwień oraz
przyspieszają gojenie się stanów zapalnych. DERMAMINERALS™ zawierają
bawełniane włókna powlekane miką, dzięki czemu formuły są niezwykle
jedwabiste i kompatybilne ze skórą najbardziej wymagającą. Kompleks
EpiRepair™ tworzy płynny, oddychający „bandaż”, który chroni i wspomaga
leczenie skóry, dlatego dermokosmetyki mogą być stosowane bezpośrednio
na skórę poddaną silnym eksfoliacjom, zabiegom laserowym i mezoterapii
mikroigłowej.
Formuły DERMAMINERALS™ nie zawierają parabenów, talku oraz
syntetycznych pigmentów. Są beztłuszczowe, bardzo odporne na wodę
i niekomedogenne.

Mineral Foundation SPF 30

PH

4.0

ML

Mineralny podkład w kremie, pozwalający skórze swobodnie oddychać
Terapeutyczny podkład kryjący SPF 30 to płynny podkład wielozadaniowy. Dzięki silnie skoncentrowanym pigmentom mineralnym
podkład doskonale wyrównuje koloryt skóry i ukrywa jej niedoskonałości. Formuła bogata w substancje nawilżające, jak kwas
hialuronowy, ekstrakt z alg i aloesu zapewnia optymalny poziom nawilżenia, przez co skóra jest niezwykle wygładzona i jedwabista
w dotyku. Właściwości terapeutyczne podkładu zostały osiągnięte poprzez wprowadzenie substancji uzupełniających cement
międzykomórkowy naskórka oraz przyspieszających jego regenerację. W formule zastosowano filtry przeciwsłoneczne o współczynniku
SPF 30 oraz silne antyoksydanty, aby w pełni chronić skórę przed fotostarzeniem, przebarwieniami i rozszerzonymi naczynkami.
Synergiczne działanie antyoksydantów chroni podkład przed utlenianiem się, dzięki czemu nie zmienia on koloru po kontakcie ze skórą.
Beztłuszczowa konsystencja zapewnia komfort i jest polecana dla każdego typu skóry, również dla skóry wrażliwej, podrażnionej,
w przebiegu trądziku różowatego i pospolitego. Rekomendowany po inwazyjnych zabiegach estetycznych, jak eksfoliacja, mezoterapia
i laseroterapia. Nie zawiera parabenów, substancji zapachowych, syntetycznych barwników oraz komedogennego talku.

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Kompleks EpiRepair™
▪▪ Fosfolipidy
▪▪ Witamina E
▪▪ Ekstrakt z drzewa sandałowego
▪▪ Kwas hialuronowy
▪▪ Ekstrakt z drożdży
▪▪ Proteiny
▪▪ Ekstrakt z alg
▪▪ Ekstrakt z czarnej herbaty
▪▪ Ekstrakt Centella Asiatica
▪▪ Lipofilowa forma witaminy C
▪▪ Ekstrakt z aloesu
▪▪ Tlenek cynku [4.4%]
▪▪ Ditlenek tytanu [5.5%]

▪▪ Idealnie kryje niedoskonałości skóry
▪▪ Przyspiesza regenerację i łagodzi podrażnioną skórę
▪▪ Aktywnie zapobiega fotostarzeniu się skóry
▪▪ Matuje skórę utrzymując optymalny poziom nawilżenia
▪▪ Chroni skórę przed szkodliwym promieniowaniem UV
▪▪ Przyspiesza regenerację skóry po inwazyjnych zabiegach
estetycznych
▪▪ Przyspiesza gojenie się stanów zapalnych
▪▪ Chroni skórę przed powstawaniem przebarwień i rumieniem
▪▪ Naturalne składniki aktywne zapewniają bezpieczeństwo
najbardziej wymagającej skórze
▪▪ Zawartość antyoksydacyjnych witamin wzmacnia skórę
i zapobiega utlenianiu się pudru
▪▪ Nie zatyka ujść gruczołów łojowych
▪▪ Może być stosowany na skórę zmienioną chorobowo
▪▪ Bez parabenów, substancji zapachowych i talku

Dostępne odcienie:

30

Stosowanie:
Nałóż podkład na twarz za pomocą dłoni, pędzla lub gąbeczki. Jeżeli skóra posmarowana podkładem nie miała styczności z wodą, potem lub nie była
wycierana, makijaż pozostaje na skórze do 8 godzin, zapewniając wysoką ochronę fotoprotekcyjną.

2W

3N

4N

W - warm - odcień ciepły (wpada w brzoskwiniowy)
N - neutral - odcień neutralny
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Pressed Mineral Powder SPF 15

G

Mineralny puder prasowany dzięki zastosowaniu technologii liposomów nie tylko wygładza skórę, ale aktywnie niweluje skutki
fotostarzenia
Peptydowo-mineralny puder prasowany SPF 15 to innowacyjna generacja pudru zawierającego włókna bawełniane powlekane miką.
Naturalne pigmenty, wzbogacone o peptydy i witaminy zamknięte w liposomach, tworzą na skórze jedwabisty film mineralny, który
wyrównuje koloryt i przeciwdziała starzeniu się skóry. Puder zawiera ceramidy i morskie minerały zapewniając odpowiedni poziom
nawilżenia. W formule zastosowano mineralne filtry przeciwsłoneczne o współczynniku SPF 15 oraz silne antyoksydanty, aby
w pełni chronić skórę przed fotostarzeniem, przebarwieniami i rozszerzonymi naczynkami. Rekomendowany po inwazyjnych zabiegach
estetycznych, jak eksfoliacja, mezoterapia i laseroterapia. Nie zawiera parabenów, substancji zapachowych, syntetycznych barwników
oraz komedogennego talku. Kompakt zawiera lusterko i gąbkę, które ułatwiają szybką aplikację.

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Aminokwasy
▪▪ Ceramid-2
▪▪ Oligopeptyd palmitylu
▪▪ Alantoina
▪▪ Witamina A, E i C
▪▪ Ekstrakt z zielonej herbaty
▪▪ Minerały morskie
▪▪ Tlenek cynku [7%]
▪▪ TECHNOLOGIA LIPOSOMÓW

▪▪ Aktywnie zapobiega fotostarzeniu się skóry
▪▪ Matuje skórę utrzymując optymalny poziom nawilżenia
▪▪ Chroni skórę przed szkodliwym promieniowaniem UV
▪▪ Przyspiesza regenerację skóry po inwazyjnych zabiegach
estetycznych
▪▪ Chroni skórę przed powstawaniem przebarwień i rumieniem
▪▪ Naturalne składniki aktywne zapewniają bezpieczeństwo
najbardziej wymagającej skórze
▪▪ Zawartość antyoksydacyjnych witamin wzmacnia skórę
i zapobiega utlenianiu się pudru

Stosowanie:
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Dostępne odcienie:

9.1

Nałóż puder na twarz za pomocą gąbeczki lub pędzla. Jeżeli skóra nie miała styczności z wodą, potem lub nie była wycierana, makijaż pozostaje na
skórze do 8 godzin, zapewniając wysoką ochronę fotoprotekcyjną.

2W

3W

3N

4N

W - warm - odcień ciepły (wpada w brzoskwiniowy)
N - neutral - odcień neutralny

216 PLN

On-the-Go Finishing Powder SPF 30

G

6.7

Mineralno-peptydowy puder z wysokim filtrem UV stworzony, aby chronić, matowić i odmładzać skórę. Kolor transparentny idealny
dla każdego typu karnacji
Peptydowo-mineralny puder matujący SPF 30 to profesjonalny produkt, zapewniający wysoką fotoprotekcję i w pełni zmatowioną skórę.
Puder może zastąpić krem z filtrem, ponieważ w tym samym stopniu chroni skórę przed fotostarzeniem i powstawaniem przebarwień.
Zawiera wodoodporne minerały, które gwarantują trwałość makijażu, pozostawiając skórę świeżą i matową, bez efektu przesuszenia.
Technologia liposomów pozwala na aktywne działanie witamin i peptydów zawartych w pudrze. Transparentna formuła jest idealna
dla każdego typu karnacji. Puder rekomendowany bezpośrednio po inwazyjnych zabiegach estetycznych, jak eksfoliacja, mezoterapia
i laseroterapia. Nie zawiera parabenów, substancji zapachowych, syntetycznych barwników oraz komedogennego talku.
Wygodne opakowanie pozwala na dyskretną aplikację pudru i poprawę wyglądu skóry w bardzo krótkim czasie.

Substancje czynne biologicznie:

Korzyści:

▪▪ Aminokwasy
▪▪ Witamina E
▪▪ Minerały morskie
▪▪ Ceramid-2
▪▪ Oligopeptyd palmitylu
▪▪ Olej jojoba
▪▪ Tlenek cynku [15%]
▪▪ Ditlenek tytanu [15%]
▪▪ TECHNOLOGIA LIPOSOMÓW

▪▪ Zapewnia wysoką fotoprotekcję skórze podrażnionej i zmienionej
▪▪ Aktywnie zapobiega fotostarzeniu się skóry
▪▪ Idealnie matuje skórę utrzymując optymalny poziom nawilżenia
▪▪ Chroni skórę przed szkodliwym promieniowaniem UV
▪▪ Chroni skórę przed powstawaniem przebarwień i rumieniem
▪▪ Naturalne składniki aktywne zapewniają bezpieczeństwo
najbardziej wymagającej skórze
▪▪ Zawartość antyoksydacyjnych witamin wzmacnia skórę
i zapobiega utlenianiu się pudru
▪▪ Nie zatyka ujść gruczołów łojowych
▪▪ Może być stosowany na skórę zmienioną chorobowo
▪▪ Bez parabenów, substancji zapachowych i talku

Stosowanie:
Nałóż puder na twarz za pomocą pędzla. Jeżeli skóra nie miała styczności z wodą, potem lub nie była wycierana, makijaż pozostaje na skórze
do 8 godzin, zapewniając wysoką ochronę fotoprotekcyjną. W trakcie użytkowania aplikatora pamiętaj o myciu pędzla.
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Dermomedica Cosmeceuticals Sp. z o.o.
ul. Altowa 8, 02-386 Warszawa
tel. 664 060 535 / 22 734 27 96
mail: biuro@dermomedica.pl
www.dermaquest.pl
facebook.com/dermaquest.poland
instagram.com/dermaquestpolska
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