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AKSAMITNY PEELING ENZYMATYCZNY
Z JEDWABIEM – DERMIKA SALON & SPA
Preparat party na mechanizmie eksfoliacji enzymatycznej. Opracowany z myślą o cerze suchej i delikatnej wykorzystuje enzymy proteolityczne, które
w łagodny sposób eliminują komórki zewnętrznych
warstw naskórka, pozostawiając skórę gładką, odświeżoną, przywracając jej blask i promienność.
Preparat doskonale sprawdza się również w obrębie skóry wokół ust i na obszarze kurzych łapek.
www.dermikasalony.pl

LUMI-CREAM FACE & EYELID PEELING
– CHATARELLE LABORATORY DERM
AESTHETICS
Enzymatyczny krem peelingujący dla skóry twarzy oraz delikatnej skóry pod oczami i na powiekach. Preparat skutecznie wygładza i rozjaśnia,
wyrównuje koloryt i redukuje plamy o różnej etiologii. Zawiera enzym z papai, saponarię oraz ekstrakt z rabarbaru i egzotycznej rozjaśniającej rośliny indyjskiej Punarnava. Przeznaczony dla każdego typu skóry, także wrażliwej.
www.chantarelle.pl

DERMAXID FACE PEELING
– ERICSON LABORATOIRE
Preparat idealnie wygładza skórę. Podobnie jak zabieg mikrodermabrazji złuszcza
martwe komórki i usuwa zanieczyszczenia.
Zawiera kompleks kwasów owocowych
AHA i BHA o właściwościach wygładzających i regenerujących oraz kuleczki tlenku
aluminium, które skutecznie usuwają martwe komórki naskórka. Idealny dla skóry
z powierzchniowymi niedoskonałościami.
www.ericson-laboratoire.pl

GOMMAGE BIOLOGIQUE – GUINOT
Kosmetyk o wyjątkowym, lekko słodkim zapachu
i perlistej konsystencji, która pod wpływem masażu
zamienia się w olejek. Zawarte w preparacie naturalne kwasy owocowe AHA delikatnie złuszczają naskórek aktywując regenerację komórkową, a ekstrakt z zielonej herbaty nawilża, zmiękcza i poprawia teksturę skóry. Peeling może być stosowany
na twarz, szyję, dekolt i biust.
www.guinot.pl

PEELING ENZYMATYCZNY
W PROSZKU – DR. BELTER
Profesjonalny, sproszkowany peeling nie zawiera cząsteczek ścierających, tylko złuszczający kompleks enzymów roślinnych, kaolin,
ziemię leczniczą (naturalny less), naturalną
glinkę mineralną, kredę z wyspy Rugia oraz
benetonit. Odpowiedni do wszystkich typów
skóry. Głęboko oczyszcza i pomaga usunąć
z powierzchni skóry zrogowaciałe komórki
naskórka.
www.belter.pl

NANO PEEL SILVER – NANO MEDIC
Aksamitny peeling keratolityczny z nanosrebrem. Dzięki wykorzystaniu nanotechnologii
głęboko oczyszcza i wygładza skórę rozluźniając warstwę rogową naskórka. Rozpuszcza
i usuwa obumarłe, zrogowaciałe komórki
i doskonale przygotowuje skórę do dalszych
zabiegów zwiększając jej chłonność. Przeznaczony szczególnie do cery mieszanej
i przetłuszczającej się.
www.nanomedic.pl

www.lne.pl
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MĘSKA PIELĘGNACJA
Linia MEN zapewnia kompleksową pielęgnację skóry mężczyzn. W serii: łagodzący
balsam po goleniu, antyseptyczny lotion po goleniu, krem przeciwzmarszczkowy,
krem nawilżająco-matujący oraz żele pod prysznic do ciała, twarzy i włosów. Produkty opracowano na bazie naturalnych składników aktywnych, dostosowanych do potrzeb męskiej skóry.
www.kozmetika-afrodita.pl

ANTYBAKTERYJNA MAŚĆ

ROZŚWIETLANIE I OCHRONA

Maść Multibiotic® stosuje się w celu zapobiegania zakażeniom wtórnym drobnych ran
ciętych, zadrapań, otarć i oparzeń oraz
na pierwotne i wtórne bakteryjne zakażenia
skóry (np. niewielkie rany czy zakażenia bakteryjne skóry w oparzeniach i odmrożeniach,
wywołane przez bakterie Gram-dodatnie
i Gram-ujemne). Wśród składników aktywnych: siarczan neomycyny, bacytracynę cynkową oraz siarczan polimyksyny B.
www.chema.rzeszow.pl

Rozświetlający krem SPF 30 ma lekką formułę, jest doskonale chroni skórę po zabiegach w gabinecie, ale sprawdza się też
doskonale w codziennej pielęgnacji m.in.
skóry naczyniowej. W recepturze wykorzystano filtr nowej generacji – tinosorb, który
optymalnie zabezpiecza skórę przed promieniami UVA i UVB oraz przed powstawaniem zmian barwnikowych.
www.vedara.pl

PEŁNA OCHRONA
Linia wyjątkowo delikatnych, lekkich
preparatów nawilżających o szerokim
spektrum ochrony przed promieniowaniem UVA/UVB zapobiega zniszczeniom skóry wywoływanym przez wolne
rodniki i chroni przed szkodliwymi skutkami ekspozycji na czynniki środowiskowe. Kosmetyki zawierają m.in. roślinne
komórki macierzyste, są odpowiednie
dla skóry po zabiegach kosmetycznych
i medycyny estetycznej.
www.imageskincare.pl

W NOWEJ ODSŁONIE
Zaawansowaną technologicznie linię
Bel-energen wzbogacono o nowe
produkty, które mają doskonalszy
skład i nowe opakowania. Do linii dołączył tonik odświeżający w sprayu,
serum rewitalizujące, wybielający eliksir, krem SPF 30, maska peel-off oraz
puder do masażu hydrofilnego.
Wszystkie produkty zawierają składniki pochodzenia organicznego oraz
detoksykujący kompleks fitopeptydowy zamknięty w Belisomach® AP.
www.belter.pl

LNE & spa

CYTRYNOWA TRAWA NA CELLULIT
Olejek antycellulitowy Masters Cosmetics
do masażu ciała wyraźnie redukuje cellulit.
Zawarte w preparacie substancje aktywne
– witamina A, E oraz B3 – odżywiają i uelastyczniają skórę. Kofeina usuwa nadmiar
wody, trawa cytrynowa dodaje skórze
energii. Polecany dla kobiet mających problem z cellulitem, w okresie poporodowym, także dla tych karmiących piersią.
www.miralex.pl
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ZIOŁOWA SÓL DO KĄPIELI STÓP Z LAWENDĄ –
GEHWOL
Sól regeneruje zmęczone i piekące stopy. Relaksująca
kąpiel zmiękcza zrogowaciały naskórek, modzele oraz
odciski. Działa też dezodoryzująco i dezynfekująco, jednocześnie pobudzając ukrwienie naskórka. Uwalniane
podczas kąpieli naturalne olejki aromatyczne doskonale
relaksują nie tylko stopy, ale całe ciało.
www.gehwol.pl

WYGŁADZAJĄCA DŁONIE CEREMONIA
Z RÓŻĄ – KURLAND®
Relaksujący rytuał pielęgnacyjny dla dłoni. Intensywnie
odżywiająca kąpiel w kozim mleku, maska enzymatyczna
oraz wygładzająca mieszanka soli i płatków róż przywracają komfort i aksamitną miękkość nawet bardzo suchej
skórze, a delikatny i zmysłowy zapach róż pozostaje na
niej przez cały dzień. Dodatek cennych olejków odżywia
dłonie i pozostawia je jedwabiście gładkie.
www.kurland.pl

MINERALNY KREM DO RĄK
– ANNA LOTAN

ESSIE SPA MANICURE I PEDICURE – ESSIE
Rewolucyjny program nawilżająco-wygładzający, który
oczyszcza, złuszcza, zmiękcza i nawilża skórę, przywracając
jej elastyczność i nawilżenie. Essie przygotowało dwie profesjonalne linie do pielęgnacji spa – dla dłoni i osobną dla
stóp. W pierwszej znajdziemy peeling, maskę i balsam,
drugą tworzy musująca kąpiel, peeling, maska, olejek do
masażu oraz krem. Kosmetyki zawierają szereg cennych
składników pielęgnacyjnych.
www.essiepolska.pl

Krem do rąk idealnie nawilżający i odbudowujący barierę skóry. Dodatek soli
morskiej dostarcza minerałów niezbędnych do regeneracji delikatnej skóry dłoni, ekstrakt rdestu ptasiego przyspiesza
regenerację, goi rany i oparzenia, a olej
z nagietka skutecznie łagodzi przesuszoną, popękaną i swędzącą skórę. Krem polecany jest do zabiegów regenerujących
oraz do pielęgnacji domowej.
www.AnnaLotan.pl

DŁONIE OTULONE PIANKOWĄ
CHMURKĄ – DR. BELTER
Zabieg rozpoczyna się peelingiem
z soli morskiej oraz cukru trzcinowego. Następnie wykonywany
jest masaż, manicure, a na koniec
nakładana jest gruba warstwa kremu regenerującego. Najważniejszym punktem zabiegu jest piankowy kokon, który podnosi temperaturę skóry i zwiększa oddziaływanie substancji czynnych, otulając dłonie piankową chmurką. Po
zabiegu skóra rąk jest silnie odżywiona i gładka.
www.belter.pl

manicurepedicure

MANUCARE – ERICSON LABORATOIRE
Wyjątkowa linia trzech preparatów do pielęgnacji skóry
dłoni, w skład której wchodzą kremy: wybielający, nawilżający oraz odżywczy. Bogate konsystencje produktów
umożliwiają regenerację skóry nawet bardzo suchej
i uszkodzonej, zapewniając jej długotrwały komfort. Likwidują przesuszenie skóry, zwalczają widoczne oznaki starzenia się oraz zapobiegają powstawaniu nowych przebarwień.
www.ericson-laboratoire.pl

