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Epionce – marka zdrowej skóry
Rewitalizacja
w terapii anti-aging

Dr Carl THORNFELDT

WYWIAD

Aby nasza skóra funkcjonowała optymalnie, musi
być odpowiednio odżywiona. Dlatego też w marce
Epionce duży nacisk kładziemy na programy rewitalizujące. Sekret ich skuteczności zdradza dr Carl
Thornfeldt, wybitny dermatolog i twórca Epionce.

Jak działa witamina A zawarta w Intensywnym Serum Regenerującym? Czy ma działanie złuszczające?
Witamina A w serum pomaga znormalizować rozmiar komórek
oraz wspomóc naturalne złuszczanie starszych komórek, czego
rezultatem jest wygładzenie i ujędrnienie skóry. Ponadto, witamina A stymuluje tu syntezę kolagenu, co wzmacnia barierę
skóry i normalizuje wydzielanie sebum. Nie mamy tu do czynienia z typowym procesem złuszczania.
Dlaczego retinoidy na receptę są niewskazane dla kobiet
w okresie ciąży, a mogą one stosować witaminę A zawartą
w Intensywnym Serum Regenerującym?
Każda komórka, by normalnie funkcjonować, wykorzystuje
określone dawki witamin, w tym witaminy A. Intensywne Serum Regenerujące zapewnia dokładnie tą niezbędną ilość, zatem nie są to nadmierne dawki, z którymi kojarzone są produkty z retinolem lub retinoidy na receptę.
Witamina D, zażywana w formie suplementu diety, ma korzystny wpływ na kości oraz zapobiega niektórym nowotworom, w jaki sposób pomaga ona naszej skórze?
Witamina D bierze udział w kontroli procesu odnawiania naskórka – czyli dojrzewania nowych komórek oraz ich przenikania do zewnętrznych warstw skóry. Zapewnia ochronę przed
promieniowaniem UV i zwiększa odporność komórek, co po-
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Codzienne stosowanie kremów rewitalizujących z serii Odnawiającej – takich jak krem Rewitalizujący krem lub emulsja
do twarzy – jest jak stosowanie doskonale zbilansowanej diety każdego dna.

Codzienne stosowanie Intensywnego Serum Regeneracyjnego jest jak zażywanie preparatu multiwitaminowego, uzupełniającego składniki odżywcze, których brakuje w naszej diecie.
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maga zapobiegać nowotworom skóry. Jest także istotna
w procesach naprawczych tkanek oraz w gojeniu się ran.
Jak możemy się upewnić co do rezultatów, zmieniając serum z 15% kwasem L-askorbinowym na Intensywne Serum
Regenerujące?
Procentowa zawartość składników aktywnych mówi nam
niewiele o kosmetyku. Podczas zażywania preparatów multiwitaminowych, przyswajamy tylko część witamin, reszta
jest wypłukiwana z organizmu. Dokładnie tak samo jest ze
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składnikami kosmetyków. Komórki skóry mogą efektywnie
wykorzystać tylko określony procent składnika aktywnego.
Opracowując kosmetyki Epionce, dobraliśmy optymalną
dawkę składników, która jest najlepiej przyswajana przez komórki skóry, a wyjątkowy sposób transportu przez skórę
gwarantuje, że trafiają one bezpośrednio do odpowiednich
receptorów. Intensywne Serum Regenerujące zawiera dwa
rodzaje witaminy C, które są o wiele bardziej aktywne od jej
tradycyjnych postaci.
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Beata PETROWA

Zabieg odświeżający, wzmacniający zdrowie skóry
6 zabiegów w serii
1.
2.
3.
4.
5.

Wykonujemy demakijaż Łagodną Pianką Oczyszczającą
Zmywamy twarz, szyję i dekolt Litycznym Żelem Oczyszczającym
Osuszamy skórę chusteczkami jednorazowymi
Dokładnie odtłuszczamy skórę roztworem przygotowującym Prep
Nakładamy peeling Refresh na twarz, szyje i dekolt. Pozostawiamy
na 3-10 minut. Na 30 sek. przed upływem wymaganego czasu nakładamy
peeling pod oczy i na powieki
6. Usuwamy peeling wodą i neutralizujemy Łagodną Pianką Oczyszczającą
7. Nakładamy Maskę Ultra Kojąca i wykonujemy 15 minutowy masaż hydrofilny
8. Na Maskę Ultra Kojącą nakładamy kompresy nasączone zimną wodą
i pozostawiamy na ok. 10 minut
9. Zmywamy maskę i w przypadku skóry suchej nakładamy Medyczny Krem
Barierowy, a w przypadku skóry normalnej i mieszanej stosujemy
Krem Rewitalizujący z serii Odnawiającej
10. Na zakończenie zabiegu nakładamy mineralny puder SPF50
z linii Coloresience.
11. Zalecamy klientowi kurację pozabiegową Epionce.
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Marta MENDEL

Terapia Epionce + DermaFrac dla skóry dojrzałej
3–6 zabiegów w serii
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Wykonujemy demakijaż oczu Delikatnym Mleczkiem Oczyszczającym
Zmywamy twarz, szyję i dekolt Litycznym Żelem Oczyszczającym
Osuszamy skórę chusteczkami jednorazowymi
Wykonujemy dokumentacje fotograficzną
Wykonujemy medyczną mikrodermabrazję korundową bezkryształową
AccelaFuze™
6. Wykonujemy zabieg DermaFrac odpowiednio dobraną długością igieł
(0,5 bądź 0,25 mm) z prawidłowo dobranym serum, które zawiera 11 ml
aktywnego kwasu hialuronowego lub peptydy lub kwas kojowy lub składniki
przeciwtrądzikowe oraz przeciwzapalne.
7. Po wykonaniu mikronakłuć przeprowadzamy 15 minutową terapię
głowicami LED. W zależności od typu cery, dobieramy lampę czerwoną,
żółta lub niebieską.
8. Za pomocą zdezynfekowanego pędzelka nakładamy Maskę Ultra Kojącą,
a po 20 minutach wykonujemy krótki masaż głaskający na masce.
9. Zmywamy maskę i na suchą skórę nakładamy Medyczny Krem Barierowy
10. Na zakończenie zabiegu wykonujemy kamuflaż mineralny Colorescience.
11. Wykonujemy dokumentacje fotograficzną
12. Zalecamy klientowi kurację pozabiegową Epionce
(najczęściej Krem Intensywnie Odżywczy).
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