Czas znów jest po Twojej stronie
Kuracja Anti-Aging

50-60 LAT

40-50 LAT

30-40 LAT

20-30 LAT

Naukowe podejście do chronologicznego procesu
starzenia się skóry //

4 profesjonalne kuracje przeciwstarzeniowe

ETAP I

n
 asilenie procesów utleniania
w wyniku szkodliwego wpływu
wolnych rodników
s padek poziomu nawilżenia,
zwiększenie transepidermalnej
utraty wody
s padek poziomu produkcji przez
komórki aminokwasów i protein,
osłabienie ścian komórek

 chrona i działanie
o
przeciwrodnikowe
rozjaśnianie kolorytu
i rozświetlenie skóry
pierwsze
zmarszczki i linie

ETAP II

 padek metabolizmu fibroblastów
s
i w efekcie obniżenie poziomu
produkcji włókien
kolagenu i elastyny
spadek ilościowy i jakościowy
podstawowych elementów
strukturalnych odpowiadających
za utrzymywanie w dobrej kondycji
struktury skóry właściwej

 kóra wiotka, wymagająca
s
zagęszczenia i ujędrnienia
zmarszczki

ETAP III

z mniejszenie liczby komórek
produkujących różne elementy
strukturalne skóry
spowolnienie odnowy komórkowej
i pogorszenie stanu skóry
w wyniku spadku metabolizmu
i spowolnienia odnowy
komórkowej

r egeneracja
naprawa
głębokie zmarszczki

 szkodzenie połączeń pomiędzy
u
komórkami zewnętrznych warstw
naskórka

ETAP IV

z naczne spowolnienie aktywności
komórek skóry i metabolizmu
gruczołów łojowych
 iperkeratynizacja – nadmierne
h
rogowacenie naskórka
(staje się szorstki w dotyku)

w
 zmocnienie
r emodeling
b
 ardzo głębokie
zmarszczki

kuracja do użytku
profesjonalnego //
5 zabiegów profesjonalnych +
pielęgnacja domowa

energy C serum
5x3 ml

energy C
crystal fiber mask
5x40 ml

energy C
Intensywnie rozświetlający
krem do twarzy
krem podtrzymujący efekty terapii do użytku domowego.
Poj. 50 ml

serum //
Wysoko skoncentrowane serum

Kuracja o działaniu rozjaśniającym
i antyoksydacyjnym, zawierająca wysoko
skoncentrowaną witaminę C – stworzona
na podstawie doświadczeń medycznych

Intensywne działanie rewitalizujące i przeciwrodnikowe.
Chroni komórki, skutecznie wygładza drobne zmarszczki.

Substancje aktywne:
10% GLUKOZYD ASKORBYLU, stabilna forma witaminy C.
NAGIETEK: łagodzi podrażnienia, działa przeciwzapalnie.
Wzmacnia barierę ochronną skóry.

crystal fiber mask //
Maska z nanowłókien 3D
na twarz i szyję.
Wygładza zmarszczki
Maska przeznaczona do użytku
profesjonalnego. Włókna krystaliczne
to materiał stworzony do użytku
medycznego oparty na strukturze 3D
nanowłókien, w 100% naturalnych,
bezpiecznych i higienicznych. Maska
składa się z dwóch części, aby
jednocześnie pielęgnować twarz i szyję.
Maska przylegając do skóry, zapewnia
efekt okluzji, co wspomaga penetrację
substancji aktywnych w głąb skóry oraz
zwiększa ich biodostępność, dając
natychmiastowy efekt poprawy napięcia
skóry (efekt liftingujący).

Substancje aktywne:
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EKSTRAKT Z ANANASA bogaty w witaminy A i C.
Stymuluje odnowę komórkową
KWAS SALICYLOWY: wygładza i rozjaśnia skórę
KWAS HIALURONOWY: intensywnie nawilżający, element strukturalny skóry
WYCIĄG Z OCZARU WIRGINIJSKIEGO: poprawia mikrokrążenie, ma
działanie przeciwzapalne
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pielęgnacja
domowa //

pielęgnacja
domowa //

Intensywnie
rozświetlający krem pod
oczy

Intensywnie
rozświetlający
krem do twarzy //

Energizujący krem
do pielęgnacji konturu oka

Rozjaśniający krem
zawierający wysoko
skoncentrowaną
witaminę C

Krem do pielęgnacji okolic oczu
polecany w przypadku pojawienia
się pierwszych oznak fotostarzenia.
Wysokie stężenie witaminy C rozjaśnia
cienie pod oczami, likwiduje oznaki
zmęczenia, dodając spojrzeniu
świeżości i blasku. Substancje
o działaniu napinającym pochodzenia
roślinnego stymulują syntezę kolagenu
i elastyny, dzięki czemu skóra staje się
gładka, zyskuje odpowiedni poziom
nawilżenia, a drobne zmarszczki wokół
oczu ulegają redukcji.

Inne substancje aktywne:

Inne substancje aktywne:

KRZEM ORGANICZNY: w naturalny sposób zwiększa poziom nawilżenia
i pobudza skórę do regeneracji (produkcja kolagenu i elastyny), zapobiega
powstawaniu wolnych rodników

OSILIFT: składnik pozyskiwany z owsa, bogaty w polisacharydy, posiada
intensywne właściwości napinające. Wygładza nierówności, redukuje
zmarszczki, daje efekt liftingu.

ELASTYNA: poprawia elastyczność i poziom nawilżenia skóry. Skutecznie
zapobiega powstawaniu zmarszczek

Sposób użycia:
Stosować codziennie rano i wieczorem na skórę wokół oczu, delikatnie
wklepać preparat opuszkami palców, aż do całkowitego wchłonięcia.

Pojemność: 15 ml
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Krem rozświetlający powstał
w odpowiedzi na pierwsze oznaki
fotostarzenia. Wysokie stężenie
aktywnej postaci witaminy C
rozjaśnia koloryt, dodaje skórze
blasku. Intensywne działanie
antyoksydacyjne neutralizuje
wolne rodniki, chroni przed
promieniowaniem słonecznym,
zapobiega przedwczesnemu
starzeniu się skóry. Dzięki
kombinacji substancji aktywnych
skóra staje się odpowiednio
nawilżona i gładka, zyskuje
naturalny blask, a drobne
zmarszczki ulegają spłyceniu.

WITAMINA E: silny antyoksydant, chroni skórę przed szkodliwym wpływem
promieniowania słonecznego, zapobiega utlenianiu błon komórkowych,
poprawia mikrokrążenie.

Sposób użycia:
Aplikować codziennie rano i wieczorem na skórę twarzy, szyi i dekoltu.
Delikatnie wmasować, aż do całkowitego wchłonięcia.

Pojemność: 50 ml
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pielęgnacja
domowa //

Intensywnie rozświetlające serum
z witaminą C //
Intensywna, 4-tygodniowa kuracja
antyoksydacyjna
O działaniu przeciwrodnikowym, nawilżającym i
napinającym. Preparat zwiększa naturalną odporność skóry
na działanie wolnych rodników i wpływ promieniowania
ultrafioletowego. Wysoko skoncentrowana witamina C
(10%) jest zamknięta w obrębie specjalnie skonstruowanej
nakrętki, co gwarantuje jej stabilność i niezwykle skuteczne
działanie. W momencie użycia preparatu należy połączyć
witaminę C z roztworem rewitalizującym.
Aby zapewnić optymalny efekt terapeutyczny, ampułkę
należy przechowywać w lodówce przez 7 dni kuracji. Każda
z czterech ampułek powinna być zużyta w ciągu siedmiu
dni, co daje miesiąc intensywnej kuracji. Dla zapewnienia jak
najlepszych rezultatów poprawy jakości skóry kurację należy
powtarzać co cztery miesiące.

Inne substancje aktywne:
10% GLUKOZYD ASKORBYLU
OSILIFT: posiada intensywne właściwości napinające. Wygładza nierówności,
redukuje zmarszczki, daje efekt liftingu
WITAMINA E: odżywia skórę i poprawia jej elastyczność, zapobiega
powstawaniu zmarszczek

Sposób użycia:
Aplikować serum za pomocą pipety (1 ml) na skórę twarzy, szyi i dekoltu raz
dziennie na noc. Delikatnie wmasować preparat w skórę okrężnymi ruchami,
aż do całkowitego wchłonięcia.

Pojemność: 4x7 ml
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kuracja do użytku
profesjonalnego //
5 zabiegów profesjonalnych +
pielęgnacja domowa

collagen 360º serum
5x3 ml

collagen 360º
crystal fiber mask
5x40 ml

collagen 360º
Intensywnie ujędrniający
krem do twarzy
krem podtrzymujący efekty terapii do użytku domowego.
Poj. 50 ml

Kuracja o działaniu napinającym
i ujędrniającym, zawierająca wzbogacony
kolagen morski – stworzona na podstawie
doświadczeń medycznych

serum //
Wysoko skoncentrowane serum
Serum intensywnie ujędrniające. Wzmacnia mechaniczną
odporność skóry, zapobiega degradacji kolagenu i skutecznie
wygładza zmarszczki.

Substancje aktywne:
10% WZBOGACONY KOLAGEN MORSKI

crystal fiber mask //
Maska z nanowłókien 3D na
twarz
i szyję. Pobudza produkcję
kolagenu
Maska przeznaczona do użytku profesjonalnego
składająca się z nanowłókien 3D. W 100%
naturalna, bezpieczna i higieniczna. Zawiera
dwa oddzielne płaty, które idealnie dopasowują
się do fizjonomii twarzy i szyi. Zapewnia działanie
okluzyjne, poprawiając w ten sposób przenikalność
i skuteczność działania substancji aktywnych.
Daje natychmiastowy efekt poprawy napięcia skóry.

Substancje aktywne:
10% HYDROLIZOWANY KOLAGEN MORSKI
KWAS HIALURONOWY: intensywnie nawilżający, element strukturalny skóry
AMINOKWASY: przywracają skórze równowagę i jędrność
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pielęgnacja
domowa //

pielęgnacja
domowa //

Intensywnie ujędrniający
krem pod oczy //

Intensywnie ujędrniający
krem do twarzy //

Przeciwzmarszczkowy krem
pod oczy o działaniu
napinającym

Ujędrniający krem,
pobudza produkcję
kolagenu

Krem najnowszej generacji redukujący
oznaki starzenia się skóry wokół
oczu. Stymuluje fibroblasty do
syntezy komponentów tkanki łącznej
(kolagen I, III, IV) oraz polisacharydów
(glikozaminoglikany i kwas
hialuronowy). Wykazuje właściwości
napinające skórę, wygładza skórę
wokół oczu, widocznie redukuje
zmarszczki, stymulując regenerację
kolagenu. Zawiera wyjątkowe
pigmenty, które skutecznie maskują
cienie i opuchliznę wokół oczu.

Krem ujędrniający, zawierający
wzbogacony kolagen morski,
aby skutecznie przeciwdziałać
utracie obecnego w skórze
kolagenu oraz chronić
trójwymiarową strukturę skóry.

Inne substancje aktywne:

Inne substancje aktywne:

OSILIFT: aktywna substancja najnowszej generacji o działaniu napinającym skórę
MATRIXYL: drobne endogenne peptydy działające jako przekaźniki komórkowe
ARGIRELINA: heksapeptyd o działaniu przeciwstarzeniowym, redukujący
głębokość zmarszczek

RETINOL: aktywuje odnowę komórkową, wyrównuje kolory skóry

Sposób użycia:
Aplikować rano i wieczorem na skórę wokół oczu, delikatnie wklepując
opuszkami palców krem, aż do wchłonięcia.

Pojemność: 15 ml

12

Wykazuje podwójne działanie:
podtrzymuje główny profil
aminokwasów naturalnego kolagenu
(glicyna-prolina-hydroksyprolina)
w połączeniu z retinolem
i witaminą C jeszcze skuteczniej
stymuluje odnowę tkankową,
wykazując intensywne działanie
ujędrniające i przeciwzmarszczkowe

KWAS ASKORBINOWY: zwiększa liczbę włókien elastyny, aktywuje
fibroblasty, poprawia jakość macierzy pozakomórkowej, dzięki czemu
zagęszcza skórę i poprawia jej elastyczność

Sposób użycia:
Stosować rano i wieczorem na skórę twarzy, szyi i dekoltu, delikatnie
wmasowując produkt do wchłonięcia.

Pojemność: 50 ml
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kuracja do użytku
profesjonalnego //
5 zabiegów profesjonalnych +
pielęgnacja domowa

stem Cell serum
5x3 ml

stem Cell
crystal fiber mask
5x40 ml

stem Cell
Krem rewitalizująco-odżywczy na dzień
krem podtrzymujący efekty terapii do użytku domowego.
Poj. 50 ml

serum //
Wysoko skoncentrowane serum

Kuracja regenerująca, zawierająca wyciąg
z roślinnych komórek macierzystych
– stworzona na podstawie doświadczeń
medycznych

Serum intensywnie regenerujące. Działa silnie przeciwstarzeniowo
i przeciwzmarszczkowo. Stymuluje procesy regeneracyjne
macierzy skóry.

Substancje aktywne:
10% wyciąg z roślinnych komórek macierzystych.

crystal fiber mask //
Maska z nanowłókien 3D
na twarz i szyję. Intensywnie
regeneruje skórę
Maska przeznaczona do użytku profesjonalnego
składająca się z nanowłókien 3D. W 100%
naturalna, bezpieczna i higieniczna. Zawiera
dwa oddzielne płaty, które idealnie dopasowują
się do fizjonomii twarzy i szyi. Zapewnia
działanie okluzyjne, poprawiając w ten sposób
przenikalność i skuteczność działania substancji
aktywnych. Daje natychmiastowy efekt poprawy
napięcia skóry.

Substancje aktywne:
WYCIĄG Z ROŚLINNYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH
WITAMINY C I E: działają antyoksydacyjne
ALOE VERA: stymuluje fibroblasty, bierze udział w tworzeniu nowych komórek
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pielęgnacja
domowa //

pielęgnacja
domowa //
Krem rewitalizująco
-odżywczy
na dzień //
Krem regenerujący
z wyciągami z komórek
macierzystych
i czynnikami wzrostu

serum rewitalizująco-odżywcze //
Intensywna regeneracja komórek skóry
Ultraskoncentrowane serum o intensywnym działaniu
regenerującym.
Zawiera 10% wyciągu z komórek macierzystych, wykazuje
silne działanie przeciwstarzeniowe, spowalniając proces
starzenia się skóry.

Krem regenerujący – łączy
działanie wyciągów z roślinnych
komórek macierzystych
z czynnikami wzrostu, aby
regenerować skórę od wnętrza
komórki. Czynniki wzrostu
to małe fragmenty biologicznie
czynnych protein należących
do grupy cytokin. Stanowią one
kluczowy element komunikacji między komórkami oraz
zewnętrznej kontroli mechanizmów reprodukcji.
Są w stanie przyciągać komórki do obszarów, w których
są one niezbędne. Biorą udział w tworzeniu nowych
komórek poprzez podział komórkowy.

Inne substancje aktywne:

Inne substancje aktywne:

WITAMINY A I E: intensywne działanie antyoksydacyjne, nawilżające
i regenerujące

DEXPANTENOL: stymuluje fibroblasty, wzmacniając strukturę macierzy skóry
właściwej

Sposób użycia:

MATRIXYL: połączenie małych, syntetycznych peptydów, które działają
synergicznie, stymulując procesy regeneracyjne macierzy skóry

Stosować raz w tygodniu na noc, aplikując zawartość całej fiolki.
Masować okrężnymi ruchami, aż do wchłonięcia.

Pojemność: 5x3 ml

LIPOCHROMAN-6: antyoksydant najnowszej generacji, chroni komórki

Sposób użycia:

Stosować rano na skórę twarzy, szyi i dekoltu, delikatnie wmasowując produkt
ruchami okrężnymi, aż do całkowitego wchłonięcia.

Pojemność: 50 ml
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kuracja do użytku
profesjonalnego //
5 zabiegów profesjonalnych +
pielęgnacja domowa

serum
5x3 ml

crystal fiber mask
5x40 ml

Krem remodelujący
na dzień SPF 15

krem podtrzymujący efekty terapii.
Poj. 50 ml

serum //
Wysoko skoncentrowane serum

Kompleksowa kuracja odmładzająca,
odwraca zmiany w DNA komórek,
zawiera unikalny [meso]recovery
complex® – stworzona na bazie
doświadczeń medycznych

Głęboko odbudowuje i zagęszcza skórę. Modeluje
kontur twarzy.
Stymuluje metabolizm komórek skóry.

Substancje aktywne:
10% [meso]recovery complex®

crystal fiber mask //
Maska z nanowłókien 3D
na twarz i szyję.
Odbudowuje, zagęszcza
i odmładza skórę
Maska przeznaczona do użytku profesjonalnego
składająca się z nanowłókien 3D. W 100%
naturalna, bezpieczna i higieniczna. Zawiera dwa
oddzielne płaty, które idealnie dopasowują się
do fizjonomii twarzy i szyi. Zapewnia działanie
okluzyjne, poprawiając w ten sposób
przenikalność i skuteczność działania substancji
aktywnych. Daje natychmiastowy efekt poprawy
napięcia skóry.

Substancje aktywne:
ACETYL HEXAPEPTIDE: działa przeciwstarzeniowo
WYCIĄG Z MALACHITU: oczyszcza, drenuje i detoksykuje skórę
WYCIĄG Z WODOROSTÓW MORSKICH: poprawia elastyczność skóry
KOENZYM Q10: działa silnie antyoksydacyjnie
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pielęgnacja
domowa //

pielęgnacja
domowa //

Serum remodelujące //

Krem remodelujący
na dzień SPF 15 //

Modeluje kontur twarzy
i skutecznie zmniejsza
zmarszczki
Skoncentrowane serum, którego
formuła pozwala na odnowę
i odbudowę skóry głęboko
od wewnątrz. Zapewnia spójność
komórek, ma silne właściwości
odmładzające. Unikalny
[meso]recovery complex®
w synergii z substancjami aktywnymi działa
intensywnie przeciwstarzeniowo. Znacząco poprawia
napięcie skóry, pobudza produkcję kolagenu
i wzmacnia macierz skóry właściwej, przywracając
prawidłowe połączenie pomiędzy naskórkiem a skórą
właściwą. Zagęszcza skórę i przywraca owal twarzy,
skóra staje się grubsza, a zmarszczki wyraźnie
wygładzone.

Globalna kuracja
przeciwstarzeniowa,
podtrzymująca
integralność DNA
Krem o kompleksowym działaniu
przeciwstarzeniowym stworzony
w celu pobudzenia podstawowych
funkcji życiowych komórek skóry.
Preparat wzmacnia naturalną
barierę ochronną skóry.
Intensywny w działaniu kompleks
[meso]recovery complex® pobudza
fibroblasty do syntezy kolagenu
i kwasu hialuronowego,ma właściwości
antyoksydacyjne. Skóra odzyskuje elastyczność
i jędrność, jest jaśniejsza i promienna, a zmarszczki
ulegają stopniowej redukcji.

Inne substancje aktywne:

Inne substancje aktywne:

DMAE: zapewnia widoczny i natychmiastowy efekt napięcia i liftingu

SPF 15

ELASTYNA: poprawia elastyczność i poziom nawilżenia skóry

FOSFOLIPIDY LAMELARNE: taka forma fosfolipidów tworzy na powierzchni
skóry ochronną warstwę, która zapobiega transepidermalnej utracie wody

HYDROVITON: zapewnia długotrwały efekt nawilżenia

Sposób użycia:
Aplikować codziennie rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy,
szyi i dekoltu. Następnie nałożyć odpowiedni krem z gamy DNA Radiance.

Pojemność: 30 ml

KWAS HIALURONOWY: intensywnie nawilżający, strukturalny element skóry

Sposób użycia:
Aplikować na skórę twarzy, szyi i dekoltu codziennie rano, jako drugi krok
kuracji przeciwstarzeniowej po uprzednim zastosowaniu DNA Radiance serum
remodelującego,
ze szczególnym uwzględnieniem owalu twarzy, bruzd nosowo-wargowych,
konturu ust i obszaru lwiej zmarszczki.

Pojemność: 50 ml
20
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pielęgnacja
domowa //

pielęgnacja
domowa //

Krem remodelujący
na noc //

Krem remodelujący
okolice oka //

Kuracja na noc.
Synchronizuje procesy
odnowy skóry

Całkowita odnowa
okolicy oczu

Krem w naturalny sposób
wykorzystuje spadek
metabolizmu komórkowego
w nocy podczas odpoczynku
i stymuluje aktywność genów
odpowiedzialnych za odnowę
skóry w czasie snu. Unikalny
[meso]recovery complex®
i chronogen umożliwiają
zrównoważenie procesów
aktywności i odpoczynku,
ponadto naprawiają uszkodzenia
w DNA, które zachodzą w komórkach
w ciągu dnia. Skóra zyskuje wypoczęty wygląd, staje
się gęsta i gładka, a zmarszczki ulegają wygładzeniu.

Wyjątkowa formuła stworzona dla
kompleksowej korekcji konturu
oka o potrójnym działaniu:
przeciwzmarszczkowym, redukującym
obrzęki i rozjaśniającym cienie pod
oczami. Unikalny [meso]recovery
complex® intensywnie rewitalizuje
skórę, ma działanie drenujące
i pobudza mikrokrążenie. Zapewnia
długotrwały efekt poprawy napięcia
skóry i zmniejsza głębokie zmarszczki.
Skóra pod oczami staje się gładka,
jednolita, rozjaśniona, worki pod
oczami i cienie ulegają wyraźnej redukcji.

Inne substancje aktywne:

Inne substancje aktywne:

CHRONOGEN: tetrapeptyd najnowszej generacji, synchronizuje zegar
biologiczny komórek skóry, wzmacnia ochronę DNA oraz pobudza procesy
naprawcze

DMAE: zapewnia widoczny i natychmiastowy efekt napięcia i liftingu

FOSFOLIPIDY LAMELARNE: taka forma fosfolipidów tworzy na powierzchni
skóry ochronną warstwę, która zapobiega transepidermalnej utracie wody
KWAS HIALURONOWY: intensywnie nawilżający, strukturalny element skóry

Sposób użycia:

Aplikować na skórę twarzy, szyi i dekoltu codziennie wieczorem, jako drugi
krok kuracji przeciwstarzeniowej po uprzednim zastosowaniu DNA Radiance
serum remodelującego. Wmasować ruchami unoszącymi od środka twarzy
na zewnątrz.

EYE SERYL: tetrapeptyd o właściwościach przeciwobrzękowych
i rozjaśniających skutecznie redukuje worki i cienie pod oczami zmniejsza
obrzęki pod oczami, ma właściwości drenujące, usprawnia mikrokrążenie
w skórze

Sposób użycia:
Stosować codziennie rano i wieczorem na skórę wokół oczu, delikatnie
wklepać preparat opuszkami palców, aż do całkowitego wchłonięcia.

Pojemność: 15 ml

Pojemność: 50 ml
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