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l DOSSIER
HIALIQ EXPERT – DERMIKA
Najistotniejszym elementem zabiegu jest wykorzystanie przeciwzmarszczkowych własności kwasu hialuronowego na trzech poziomach skóry. Na powierzchni skóry wielkocząsteczkowy kwas hialuronowy zatrzymuje wodę w naskórku, zwiększa jego
nawilżenie i ogranicza transepidermalną utratę wody (TEWL). W naskórku – kwas hialuronowy wypełnia od wewnątrz zmarszczki i bruzdy, zapewniając
efekt wygładzenia i hydroredukcji zmarszczek, z kolei w głębszych warstwach skóry stymulator kwasu
hialuronowego ma za zadanie zwiększyć poziom jego fizjologicznej syntezy i dzięki temu przywróci jej
jędrność i elastyczność.
www.dermikasalony.pl

ANTI-AGING SKIN THERAPY – PURLES
Odmładzający zabieg, wykonywany z wykorzystaniem
urządzeń hi-tech lub metodą manualną, dostarcza skórze składników aktywnych niezbędnych do zachowania
młodzieńczej aktywności, spłyca zmarszczki oraz rewitalizuje cerę. Esencję terapii stanowi aplikacja MezoCocktailu bazującego na synergicznym działaniu kwasu hialuronowego, kwasu askorbinowego, tetrapeptydów i biotyny. Skóra po zabiegu jest napięta, jędrna, wygładzona
i promienieje młodzieńczym blaskiem.
www.purles.pl

SERUM CZYSTY KWAS
HIALURONOWY – YONELLE
MEDESTHETIC
Serum zawiera najwyższej jakości
kwas hialuronowy o trzech wielkościach cząsteczek, dzięki czemu działa na trzech poziomach skóry. Zapewnia efekt natychmiastowego, głębokiego nawilżenia, które utrzymuje się
przez długi czas. Serum przeznaczone jest do każdego rodzaju cery,
zwłaszcza suchej i odwodnionej, a także przy pierwszych objawach starzenia się skóry. Idealnie sprawdzi się też
w zabiegach mikronakłuwania.
www.medesthetic.yonelle.pl

LIQUID DREAM HYALURON CREAM
–YASUMI
Krem o lekkiej konsystencji do codziennej
pielęgnacji każdego rodzaju cery, szczególnie suchej i odwodnionej. Zawarty w kremie
kwas hialuronowy silnie nawilża, utrzymuje
prawidłowy poziom nawilżenia skóry i tworzy
ochronny film zapobiegający utracie wody.
Dodatek innowacyjnej substancji – DSH
CN ® 6%, będącej pochodną organicznego
krzemu i kwasu hialuronowego – poprawia
nawilżenie skóry poprzez zwiększenie ilości
wody w komórkach, a także przez stymulację
fibroblastów do odbudowy komórek.
www.yasumi.pl

AMPUŁKI Z KWASEM
HIALURONOWYM – LEIM
Ampułki z wysoką, 3,5 % zawartością
kwasu hialuronowego o działaniu przeciwzmarszczkowym i liftingującym. Przeznaczone dla każdego typu skóry dojrzałej, a w szczególności odwodnionej,
o obniżonej sprężystości, szarej oraz dotkniętej pierwszymi oznakami starzenia.
Polecane także dla cery wymagającej natychmiastowej regeneracji po opalaniu.
www.leim-and-more.pl
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FRAKCYJNA TERAPIA
INFUZYJNA
– DERMAFRAC
Zabieg łączący technikę mikronakłuwania z równoczesną próżniową, miejscową infuzją odpowiednio dobranego serum. Technika ta pozwala skutecznie wprowadzić roztwór substancji
aktywnych kwasu hialuronowego i antyoksydantów do skóry właściwej, co
zapewnia wysoką efektywność zabiegu i ogólną poprawę nawilżenia i jędrności skóry. Urządzenie wykorzystuje
igły o długości 0,25 mm oraz 0,5 mm,
których skuteczność potwierdzają badania kliniczne.
www.dermafrac.pl
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l NOWOŚCI
NAPRAWA DNA
Mediderma opracowała peeling zawierający
enzymy, które działając w głębi skóry, naprawiają jej DNA. Roztwór na bazie kwasu ferulowego neutralizuje wolne rodniki i wzmacnia działanie witamin C i E, chroni skórę
przed promieniowaniem UVB i UVA, wzmacnia działanie innych fotoprotektorów, chroniąc DNA komórkowe. DNA Recovery Peel
to krem zawierający enzymy naprawcze oraz
retinol, który stymuluje namnażanie keratynocytów, chroni i stymuluje kolagen oraz
kontroluje aktywność melanocytów.
www.sesderma.pl

KOMPLEKSOWE DZIAŁANIE

PERFEKCYJNE ROZJAŚNIANIE
System rozjaśniający od Epionce to serum
rozjaśniające, krem rozjaśniający MelanoTx
oraz krem intensywnie odżywczy. Program
jest opracowany na czteromiesięczną terapię, która umożliwia redukcję przebarwień
i reguluje pracę melanocytów.
www.epionce.pl

Marka Thalgo wprowadziła do oferty linię M-Ceutic – preparaty do zabiegów medycyny estetycznej. W linii: Peeling Solution, zawierający kwas salicylowy i kompleks Seve Bleue – doskonałe odświeża
i oczyszcza skórę; żel oczyszczający do jonoforezy regulujący wydzielanie sebum; żel
nawilżająco-dotleniający do jonoforezy
podnosi poziom nawilżenia i stymuluje metabolizm komórkowy; żel regenerująco-wypełniający o działaniu wygładzającym
do wprowadzenia za pomocą urządzeń
emitujących fale radiowe.
www.thalgo.pl

GŁĘBOKIE OCZYSZCZANIE
Urządzenie kosmetyczne AquaClean dzięki zastosowaniu zassania próżniowego fałdu skórnego oraz odpowiednio zaprojektowanym głowicom zabiegowym pozwala usunąć zanieczyszczenia z powierzchni skóry,
przygotowując ją do lepszej absorpcji substancji aktywnych. AquaClean wykorzystuje specjalne, promieniście zbudowane głowice, których wielkość dobiera się
do powierzchni zabiegowej. W zabiegach wykorzystuje się trzy roztwory Aqua Solution, które usuwają nadmiar sebum, łagodzą zmiany trądzikowe i zapewniają
działanie odżywcze oraz głęboko nawilżające.
www.yasumi.pl

LETNIE SOS
Ukojenie i nawilżenie podrażnionej skórze zapewni połączenie dwóch masek marki Repechage: łagodzącej Calcium & Calamine Calming and Soothing Mask o właściwościach
przeciwzapalnych oraz nawilżającej Hydro-Moisture Mask, bogatej m.in. w algi morskie, olej
canola, masło shea, azulen, kwas hialuronowy.
Po zabiegu skóra będzie nawilżona, gładka
i pełna zdrowego blasku.
www.repechagepolska.pl
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MIKROWIBRACYJNE WYSZCZUPLANIE
AK Body Endosphere Therapy to urządzenie do redukcji cellulitu i tkanki tłuszczowej,
w którym zastosowano szczególnego rodzaju mikrowibracyjną kompresję 55 obracających się sfer umieszczonych w głowicy
zabiegowej. Skuteczność terapii została
potwierdzona przez badania kliniczne.
www.surima.pl

