ПРО КОМПАНІЮ

СИСТЕМА ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я ШКІРИ
Зміни шкіри починаються з її здоров’я. Кожна клітина має свій власний (аутологічний) механізм відновлення пошкоджень від впливу екзогенних та ендогенних факторів, але генетично ця здатність у кожної
людини різна.
З моменту заснування компанії в 1990 році наша наукова команда працює над цими факторами і створює препарати для кожної
індивідуальної проблеми, для кожної окремої людини. Це не так легко, але сьогодні ми знаємо набагато більше, ніж раніше про аутологічні
механізми та ферментативні реакції, які відбуваються в клітинах.
Ці знання ми використовуємо для розробки і виробництва препаратів
на чотирьох різних заводах по всьому світу (Греція, Франція, США і
Іспанія).
Усі продукти сертифіковані за міжнародними та європейськими нормами.
Ми використовуємо інгредієнти, які, згідно останніх клінічних досліджень про роботу епідермісу
та дерми, покращують антиоксидантну активність і проліферацію клітин. Таким чином, ми можемо говорити про здоров’я шкіри. Ми створюємо формули, які працюють пліч-о-пліч із власними
механізмами клітин та їх здатністю до подолання ушкоджень, пов’язаних зі старінням.
Завдяки новітнім науковим досягненням ми створюємо препарати завтрашнього дня.
Angelos Kanakopoulos
- доктор превентивної медицини, Магістр Anti-Age медицини, власник косметологічних
клінік, які спеціалізуються на регенеративній медицині, спікер міжнародних
конференцій Preventive Medicine, Anti-Aging, Aesthetic Medicine, IMCAS, AMWC.
Розробник і власник лінії Dermagenetic, Греція
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ДОМАШНЯ/ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
ОЧИЩЕННЯ
BOT. FACIAL FOAM
ДЕНЬ

ОЧИЩУВАЛЬНА ПІНА ДЛЯ ВМИВАННЯ

Гель для очищення шкіри від будь-яких забруднень, зберігає її зволоженою та
підтримує оптимальний рН. Ідеальний продукт для підготовки шкіри до подальших
процедур догляду. Підходить для всіх типів шкіри. Рекомендується використовувати в домашньому та професійному догляді.
Застосування: нанести невелику кількість гелю та розподілити масажними рухами. Змити водою. Використовувати двічі на день.
Склад: вода, амонію лаурил сульфат, лаурет сульфат амонію, кокамідопропілбетаїн,
полісорбат 80, кокамід DEA, алантоїн, феноксиетанол, лимонна кислота, екстракт
портулаку городнього, екстракт папайї, екстракт алое, екстракт ромашки, екстракт
шовковиці білої, пропілен гліколь, гліцерин.
Об’єм: 1000 мл.

BOT. FACIAL FOAM EXO
ДЕНЬ-НІЧ

ОЧИЩУВАЛЬНА ПІНА ДЛЯ ВМИВАННЯ З ГРАНУЛАМИ

Піна для вмивання обличчя з абразивними частинками видаляє ороговілі клітини та
покращує текстуру шкіри. Містить мікрокапсули з олією жожоба, екстракт волошки та
ефірну олію грейпфрута, яке освіжає шкіру і залишає на ній натуральний, фруктовий
аромат. Володіє протизапальними та заспокійливими властивостями. Botanical facial
foam EXO здійснює мікровідлущування та видаляє глибокі забруднення, при цьому
зберігаючи гідроліпідний бар’єр шкіри, у результаті чого шкіра залишається м’якою,
гладкою і сяючою. Підтримує оптимальний рН.
Застосування: нанести невелику кількість гелю та розподілити масажними рухами.
Змити водою.
Склад: вода, коко-глюкозид, кокамідопропил, бетаїн, гліцерин, волошка синя,
поліетилен, лактитол, ксиліт, етилгексилгліцерин, карбомер, гідрогенізована олія жожоба, віддушка, олія грейпфрута.
Об’єм: 400 мл.

ВІДНОВЛЕННЯ МІКРОБІОМУ

ДЕНЬ-НІЧ

ЩОДЕННИЙ МІКРОЕКСФОЛІАНТ
ФЕРМЕНТАТИВНИЙ ПІЛІНГ

Особлива порошкова суміш шліфує епідерміс і миттєво робить шкіру більш гладкою, сяючою. Унікальна суміш ботанічних освітлювачів у поєднанні з алое допомагає підтримувати
рівень вологості шкіри, а активні інгредієнти регулюють вироблення меланіну. Ідеально
підходить для всіх типів шкіри, навіть для дуже чутливої. До складу препарату входить кальцій
у натуральній формі. Швидко сприймається клітинами шкіри і забезпечує кращий зв’язок між
ними. Як результат - моментальне відчуття підтягнутості шкіри.
Ефективно працює на трьох рівнях, забезпечує ефективне глибоке очищення і
пілінгувальну дію, стимулює кровообіг у шкірі, активізує власні ферменти шкіри.
Рекомендується використовувати для обличчя та тіла в домашньому і професійному догляді.
Домашнє використання: для всіх типів шкіри - застосування один раз на день (влітку –
ввечері, взимку – вранці), для жирної, проблемної шкіри - можливо залишати препарат на
ніч, не змиваючи (для контролю виділення себума, зменшення запалення).
Професійне використання: у будь-якій процедурі як етап передпілінгу, глибокого очищення,
підготовки до нанесення активних препаратів. Також рекомендується залишати препарат (не
змивати) під будь-який пілінг.
Застосування: нанести невелику порцію порошку на вологу шкіру, розподілити, масажувати до 5 хвилин. Змити
водою або залишити до повного висихання згідно з протоколом. Використовувати 1 раз на день.
Склад: екстракт кукурудзи, дісодіум лаурил сульфосукцинат, глюкоза, мальтодекстрин, діоксид кремнію, діоксид титану,
маннітол, сік папайї, олія бергамота, олія евкаліпта, пудра алое, лімонен, гліцерин, папаїн, вода, бромелаїн, екстракт деревію, екстракт манжетки звичайної, екстракт мальви, екстракт меліси, екстракт м’яти, екстракт примули, екстракт вероніки лікарської.
Об’єм: 80г, 200 г.
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ДОМАШНЯ/ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
АНТИОКСИДАНТИ
VITAMIN CS SERUM
ДЕНЬ

ВІТАМІН С ІЗ САЛІЦИЛОВОЮ КИСЛОТОЮ

Ця сироватка містить активну форму вітаміну С (L-аскорбінова кислота) і 2% саліцилову
кислоту. Призначена для щоденного застосування для пролонгування професійних процедур для жирної, комбінованої шкіри, а також із ознаками акне. Завдяки ліпофільній базі
сироватка легко розподіляється і розчиняє більш тверді жири, що входять до складу себума. Таким чином, відразу відбувається вплив на кілька основних факторів, що провокують
акне: надмірне утворення шкірного жиру, гіперкератоз і запалення.
Застосування: розподілити невелику кількість на попередньо очищену шкіру обличчя.
Використовувати вранці.
Склад: етоксидігліколь, ПЕГ-8, деіонізована вода, L-аскорбінова кислота, полісорбат-20,
аскорбіл пальмітат, саліцилова кислота, токоферолу ацетат.
Об’єм: 50 мл.

VITAMIN C SERUM PLUS
ДЕНЬ

СИРОВАТКА З ВІТАМІНОМ С ПЛЮС

Сироватка з вітаміном С посилює природні захисні механізми шкіри. Вітамін
С запобігає пошкодженню клітинних мембран, інактивуючи вільні радикали
та пероксиди. Використання сироватки запобігає передчасному старінню.
При щоденному використанні препарату шкіра виглядає наповненою,
поліпшується її текстура, підвищується еластичність. Відновлюється
бар’єрна функція шкіри, природна зволоженість. Використання у поєднанні з
амінокислотами (відновлювальний комплекс гель) збільшує вироблення колагену. Підходить для всіх типів шкіри (окрім дуже чутливої).
Застосування: розподіліть 4-5 крапель сироватки на обличчя та шию масажними рухами. Використовуйте один раз на день вранці.
Склад: вода, гліцерин, екстракт барбадоської вишні, аскорбіл фосфат
натрію, феноксиетанол, етилгліцерин, ксантанова камедь, лимонна кислота,
L-аскорбінова кислота 8%.
Об’єм: 50 мл.

ANTIOX CREAM
ДЕНЬ

АНТИОКСИДАНТНИЙ КРЕМ

Antiox cream підсилює захисний механізм шкіри, володіє м’якою бархатистою
текстурою. Антиоксидантну дію забезпечує формула з високою концентрацією
L-аскорбінової кислоти.
Стимулює клітинне дихання, бореться з вільними радикалами та сприяє стійкості
шкіри до зовнішніх чинників. День за днем відновлює тонус втомленої шкіри та
додає життєву силу, забезпечує більш молодий і сяючий вигляд. Підходить для всіх
типів шкіри, а також для чутливої та ніжної. Ідеальна база під макіяж.
Застосування: нанести крем масажними рухами на обличчя до повного вбирання.
Використовувати один раз на день, зранку.
Склад: вода, тригліцериди каприлової/капринової кислот, стеариловий спирт
Peg-6 стеарат, гліцерин, олія солодкого мигдалю, натрію аскорбіл фосфат, цетиловий спирт, стеарат гліколю, ПЕГ-32 стеарат, діетилциклогексан, пантенол, екстракт
плодів дині, гідролізований еластин, токоферол, ріпакова олія, пропіленгліколь, диметикон, віддушка, динатрієвої солі ЕДТА, ксантанова камедь, етилгексилгліцерин
біс-метоксифенол етилгексилоксифенол, триазин лімонен, ліналоол триетилцитрат, ВНА, цитраль, феноксиетанол, гексил ціннамол, гідроксицитронелаль.
Об’єм: 50 мл.
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ДОМАШНЯ/ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
АНТИОКСИДАНТИ
НОВИНКА

BIOCI
ДЕНЬ

СИРОВАТКА З АНТИОКСИДАНТАМИ

Біосі містить активні інгредієнти антиоксидантної дії та проти почервоніння
шкіри. Захищає епідерміс проти негативної дії навколишнього середовища
та профілактує ознаки старіння шкіри. Також ефективно відбілює та підтягує
шкіру.
Спосіб застосування: нанести Біосі на очищену шкіру обличчя вдень. Можливо використання у комбінації з іншими продуктами лінії Dermagenetic за
рекомендацією косметолога.
АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
• Аскорбіл глюкозид
• Ектракт Епілобіум (Кипрій) вузьколистий
• Ніацинамід В3
• Екстракт ромашки
• Тартарова кислота
Аскорбіл глюкозид - стабільна форма вітаміну С, проникає через шкіру,
вбирається і перетворюється на чистий вітамін С. Демонструє всі три
антивікові властивості (антиоксидантний захист + підвищення рівня колагену
+ зникнення гіперпігментації), що робить чистий вітамін С. Добре поєднується з вітаміном В3
Вітамін B3 ніацинамід стимулює вироблення колагену, а також вироблення цих трьох важливих білків: кератин, філагрин та інволюкрін. Щоденне використання ніацинаміду протягом 8 тижнів призводить до значного
освітлення гіперпігментації. Він пригнічує перенесення меланосом від меланоцитів до кератиноцитів. Збільшує
синтез вільних жирних кислот, холестерину та керамідів, що призводить до більш здорового та сильного
шкірного бар’єра, зниження трансепідермальної втрати води та кращого зволоження шкіри. Має себорегулюючі
та протизапальні властивості, фотозахисні властивості, корисний при розацеа та атопічному дерматиті
Тартарова кислота – відлущувальна та зволожуюча дія. Стимулює відновлення епідермісу, забезпечуючи сяйво шкіри. Натуральний антиоксидант
Ектракт Епілобіум (Кипрій) вузьколистий - листя містить значну кількість вітаміну С, вітаміни – груп B і P,
мікроелементи. Чинить антиоксидантну дію, профілактує почервоніння
Екстракт ромашки –протизапальна, проти почервоніння, антимікробна, загоювальна дія.
Об’єм: 2 мл.

NZYME
ДЕНЬ

ЕНЗІМ СИРОВАТКА З ВІТАМІНОМ С
І ПРОТЕОГЛІКАНАМИ

НОВИНКА

Ензім містить 5% стабілізовану форму вітаміну С та протеоглікани. Потужна
комбінація захищає шкіру від сонячного пошкодження, надає антивіковий та
підтягувальний ефект.
Спосіб застосування: нанести Ензім на очищену шкіру обличчя до 2-х
разів вдень. Можливо використання у комбінації з іншими продуктами лінії
Dermagenetic за рекомендацією косметолога.
АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
• 3-0 -етил аскорбінова кислота
• Пантенол
• Водорозчині протеоглікани
3-0-етил аскорбінова кислота (Ethyl Ascorbic Acid 3-O-Ethyl Ascorbate) дуже
стабільна форма вітаміну С. Володіє антиоксидантною, протизапальною дією,
він здатний підвищувати вироблення колагену в шкірі. Сильною стороною є освітлення шкіри.
Провітамін B5 (Panthenol) зволоження шкіри, пантенол допомагає нашій шкірі виробляти більше ліпідів, які
важливі для сильного та здорового шкірного бар’єра. Має протизапальні та захисні властивості. Може зменшити роздратування, спричинене іншими інгредієнтами
ПРОТЕОГЛІКАНИ Основу протеогліканів становить білок – носій, до якого ковалентно приєднані різні ланцюги глюкозаміногліканів (GAGs):
• Гіалуронова кислота
• Хондроїтин сульфат
• Кератиновий сульфат та гепарансульфат (активізує фактор росту)
Основні ефекти протеогліканів:
• Регенерація найглибших шарів шкіри
• Потужне зволоження
• Підвищення пружності та еластичності
• Запобігання та зменшення ефектів фотостаріння.
Об’єм: 2 мл.
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ДОМАШНЯ/ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
АНТИОКСИДАНТИ

НОВИНКА

APOTOX WASH OFF MASK
ДЕНЬ-НІЧ

APOTOX МАСКА З ЕФЕКТОМ ЕТОКСУ
ТА ЕКСФОЛІАЦІЇ

Змивна маска для обличчя з активованим вугіллям ідеально підходить для глибокого очищення, оновлення та детоксикації. Активоване вугілля, у поєднанні з
молочною та саліциловою кислотами, видаляє мертві клітини та забруднення
зі шкіри, а алое вера, вітамін Е, алантоїн та пантенол забезпечують м’якість та
сяйво.
Застосування: нанести на чисту, суху шкіру, уникаючи області навколо очей і
губ. Залишити на 15-20 хвилин, до повного підсихання. Ретельно змити водою.
АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:
• Активоване вугілля
• Саліцилова кислота

• Молочна кислота
• Екстракт прополісу
• Пантенол
• Алое вера
• Вітамін Е
• Бісаболол
• Алантоїн
Активоване вугілля – детокс та очищення.
Саліцилова кислота – антибактеріальна, протизапальна дія.
Молочна кислота – зволоження, активізація фібробластів.
Пантенол - зволоження, регенерація.
Екстракт прополісу – природний антибіотик, антиоксидант.
Алое вера – регенерація, зволоження, антиоксидантна та протизапальна дія.
Вітамін Е – антиоксидант.
Бісаболол – зволоження, підтримка гідроліпідного бар’єру.
Алантоїн - антиоксидант, володіє зволожувальними і пом’якшувальними властивостями, особливо сприятливо впливає на суху і чутливу шкіру.
Об’єм: 100 мл.

BLACK MASK
ДЕНЬ-НІЧ

ЧОРНА МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ, ЩО ВІДЛУЩУЄ

Mаска для обличчя з активованим вугіллям, що відлущує, ідеально
підходить для глибокої детоксикації, оновлення шкіри, надає протинабрякову
дію, покращує мікроциркуляцію.
Пудра активованого вугілля має здатність до абсорбції, завдяки чому глибоко, але м’яко очищує забруднення, стимулює регенерацію та природне зволоження, нормалізує рН-баланс шкіри.
Прополіс насичує шкіру мінералами (кальцій, магній, калій, натрій, залізо,
цинк, фосфор), вітамінами групи B (В1, В2, В6), вітамінами А, С, Е, Н та
Р, незамінними амінокислотами, ферментами. Має бактерицидну дію,
прискорює загоєння шкірних запалень, відновлює клітинні мембрани та
підвищує еластичність шкіри.
Екстракт календули має протизапальний, антибактеріальний та антисептичний ефекти. Екстракт ромашки, алое та пантенол заспокоюють, відновлюють
шкіру, сприяють регенерації, тонізують, прискорюють обмінні процеси.
Застосування: нанести шпателем масажними лініями швидкими рухами, обходячи зони зростання брів, вій.
Через 5-6 хвилин маска застигає у плівку. Час експозиції до 20-25 хвилин.
Зняти маску можна двома способами:
• починаючи з підборіддя як маску плівку такий варіант підходить для щільної, жирної, нечутливої шкіри
• покласти теплий компрес і за 5 хвилин змити маску звичайним способом.
Об’єм: 200 мл.
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ДОМАШНЯ/ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
ПОКРАЩЕННЯ ФУНКЦІЙ КЛІТИНИ
ALPHA SERUM
НІЧ

АЛЬФА-СИРОВАТКА

(З РЕТИНОЛОМ)

Альфа-сироватка сповільнює процеси старіння шкіри, зменшує глибину зморшок, підвищує тургор. Містить чистий ретинол, вітаміни C + E + F, одні з найбільш
ефективних антивікових інгредієнтів. Підтримує вироблення колагену та еластину,
регулює процес кератинізації та стимулює оновлення клітин.
Ідеально підходить для всіх типів шкіри.
Застосування: розподіліть 4-5 крапель сироватки на обличчя та шию масажними
рухами до повного вбирання. Використовуйте один раз на день ввечері.
Склад: вода, гліцерин, полісорбат-20, аскорбіл фосфат натрію, ретиніл
пальмітат, глюкоза, пантенол, лецитин, собрітол, полиметилметакрилат, феноксиетанол, ПЕГ-20 стеарат, трикаприлін, динатрій ЕДТА, трилаурет-4 фосфат, етилгексилгліцерин, лінолева кислота, токоферол, каприлик тригліцерид,
діетилгексил сірінгіліденмалонат.
Об’єм: 50 мл.

ENRICHED SERUM
НІЧ

ЕНРИЧЕД СИРОВАТКА

(З РЕТИНОЛОМ)

Високоактивна сироватка з комбінацією альфа-гідроксикислот та активної форми вітаміну А (ретинол). Універсальна для застосування при різних косметичних
недоліках: гіперпігментації, акне, постакне, куперозі, зморшках, птозах, розтяжках.
Підходить для всіх типів шкіри і зони очей. Може бути доповненням до будь-якого
пілінгу в завершенні процедури. Не викликає ретиноєвий дерматит.
Застосування: наносити ввечері на очищену шкіру, у т.ч. шкіру навколо очей.
Склад: вода, гліколієва кислота, молочна кислота, октилстеарат, ретинол, ізопропіл
пальмітат, стеаринова кислота, цетіариловий спирт, поліакриламід, ізопарафін, сечовина, гідроксид калію.
Об’єм: 50 мл.

KROKOS CREAM
НІЧ

KROKOS КРЕМ З РЕТИНОЛОМ І ПРОБІОТИКОМ

НОВИНКА

Спеціальний крем, який містить ретинол, похідну вітаміну А. Ретинол
прискорює клітинний обмін, освітлює пігментацію, звужує пори, відновлює
колаген і еластин, вирівнює тон шкіри. Також має ефект ліфтингу, викликаний стимуляцією клітинної енергії. Ензимні ексфоліанти сприяють оновленню
клітин. Ідеальне використання в поєднанні з Bioci.
Застосування:
1 спосіб - як домашній догляд - 1 раз на 3 дні застосувати 1/3 саше на ніч
для насичення шкіри вітаміном А. Посилюється дія будь-якого препарату
Dermagenetic, який призначається по проблемі, посилюється ексфоліація.
2 спосіб – процедура у кабінеті косметолога: використання як
ретиноєвого пілінгу, після пілінгу інтенсивно втирати.
АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:
• Ретинол 6%
• Bacillus фермент
Ретинол – підвищує природну здатність шкіри відновлюватись, зволожує, стимулює зростання клітин,
нормалізує процес ороговіння і оновлення. Запобігає появі зморщок та зменшує існуючі.
Bacillus фермент – регенерує шкіру, знімає подразнення, виконує протизапальну дію, нормалізує роботу сальних залоз. Містить у своєму складі сірку, необхідну для синтезу колагену.
Об’єм: 3 мл.
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ДОМАШНЯ/ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
ПОКРАЩЕННЯ ФУНКЦІЙ КЛІТИНИ
RATIN
НІЧ

СИРОВАТКА З РЕТІНОЛОМ

НОВИНКА

Ратін містить ретінол, який прискорює відновлення клітин, зменшує пігментацію,
звужує пори, омолоджує і оживляє шкіру. Для всіх типів шкіри. Призначають
лише спеціалісти.
Спосіб застосування: нанести Ратін на суху шкіру обличчя масажними рухами.
Використовувати на ніч. Можливо використання у комбінації з іншими продуктами лінії Dermagenetic по рекомендації косметолога.
АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:
• екстракт алое барбаденіс
• Токоферілацетат
• Ретінол
Ретінол
• освітлення
• підвищення пружності та еластичності
• згладжування зморшок
• відновлення колагенового матриксу
• прискорення загоєння
• пригнічення секреторної активності себоцитів
Екстракт алое барбаденсіс зволожує, пом’якшує та володіє протизапальними властивостями
Токоферілацетат перешкоджає передчасному старінню шкіри, пом’якшує і заспокоює шкіру, має виражену дію, що
розгладжує. Антиоксидантне, живлення шкіри, пом’якшення шкіри, омолодження, захист від ультрафіолету, протизапальне.
Об’єм: 2 мл.

MICROEXO
ДЕНЬ-НІЧ

ГЕЛЬ-ПІЛІНГ

Гель-пілінг Microexo містить оптимальну комбінацію інгредієнтів для контролю надлишку шкірного сала, очищення пор. Ідеальне застосування при жирній та схильній до
акне шкіри. Також Microexo рекомендується для всіх типів шкіри як ідеальний зволожувальний засіб.
Застосування: нанесіть одну дозу на обличчя та шию. Помасажуйте до повного вбирання. Використовуйте один раз на день (вранці). Відповідно до протоколу і призначення лікаря може змішуватися або застосовуватися в інший спосіб.
Склад: вода, гліцерин, ксантанова смола, мигдальна кислота, молочна кислота, фітікова
кислота, гідролізований колаген, гідролізований еластин, алантоїн, гідролізований глютен пшениці, мед, глюкоза, фруктоза, сечовина, гліцин, лимонна кислота, глюкуронолактон, ацетил глікозамін, лізин, віддушка, натрій ЕДТА, етилгексилгліцерин, дегідроацетова
кислота, феноксиетанол, deceth-7(емульгатор), ppg-26buteth-26(сурфактант), рицинова
олія, бутилфеніл.
Об’єм: 100 мл.

ERYTHROS GEL
ДЕНЬ

ГЕЛЬ ЕРІТРОС

Erythros gel - натуральний рослинний продукт. Він стимулює клітинні рецептори та покращує кровообіг у зонах, де застосовується. Має природний ефект
детоксикації та пропонує 100% аутологічної стимуляції.
Ерітрос гель підвищує, відновлює та регенерує здоров’я шкіри та волосся.
Застосування: використовувати відповідно до протоколу.
Склад: вода, ізопропіловий спирт, екстракт квіток ромашки аптечної, екстракт
меліси, екстракт квіток / листя / стовбурових клітин деревію, гліцерин, олія
евкаліпта кулястого, екстракт плодів перцю, екстракт листя омели білої, екстракт насіння фенхелю, екстракт хмелю, екстракт кореня валеріани лікарської,
ПЕГ-40 гідрогенізована рицинова олія, бензилнікотинат, гідроксид натрію, карбомер, ментол, віддушка, пропіленгліколь, фенілпропанол, метилізотіазолінон,
лімонен, бензоат натрію, лимонна кислота, сорбат калію, бензиловий спирт,
метил саліцилат, саліцилова кислота.
Об’єм: 250 мл.
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ДОМАШНЯ/ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
ПОКРАЩЕННЯ ФУНКЦІЙ КЛІТИНИ
BIOMAG
ДЕНЬ-НІЧ

КАРБОКСИТЕРАПІЯ, ЕФЕКТ БОРА

Спеціальний тонер для зволоження та оксигенації шкіри. Рекомендований для всіх типів шкіри.
Біомаг - це спеціальний продукт з лужним рН = 8.5.
Можливе використання в 2-х варіантах:
1. Карбокситерапія, ефект Бора
Після будь-якого пілінгу Dermagenetic, окрім Master Peel і Body Peel.
Згідно з протоколом:
• очищення піною;
• мікроексфоліант (не змивати);
• пілінг відповідно до типу шкіри, залишити на 5-10 хвилин;
• розподілити Biomag - 2 натискання спрея на кожну зону. Обережно використовувати навколо зони очей
(уникати попадання в очі). Відразу після нанесення виникає утворення піни і виділення вуглекислого газу.
Клієнт відчуває різке печіння протягом 2-3 хвилин. Можливе почервоніння. Відбувається реакція - зміна рН
з кислого на лужний, розширення судин, захоплення кисню. Залишити до повного вбирання.
На цьому може бути завершена процедура згідно з протоколом або продовжити нанесенням мезотерапевтичного коктейлю відповідно до типу шкіри.
2. Для домашнього використання.
При акне, розацеа, дерматиті, запаленні - використовувати щоденно як тонік.
Застосування: відповідно до протоколів Dermagenetic.
Склад: вода, гліцерин, бікарбонат натрію, аскорбінова кислота, магнію хлорид, фактори росту.
Об’єм: 50 мл.

ДОГЛЯД ДЛЯ ОЧЕЙ
MATI GENESIS
ДЕНЬ-НІЧ

ГЕЛЬ-КРЕМ МИТТЄВОЇ ДІЇ
ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ

Інноваційний гель-крем з надзвичайно шовковистою текстурою був розроблений
спеціально для того, щоб захистити ніжну шкіру навколо очей. Завдяки своєму багатому складу професійний гель-крем стимулює клітинний обмін речовин, усуває
зморшки, зміцнює та регенерує шкіру на клітинному рівні. Завдяки покращенню
мікроциркуляції в області повік значно зменшуються набряки і темні кола. Крем
покриває шкіру найтоншою матовою плівкою, ефективно захищаючи делікатну
шкіру від шкідливого впливу навколишнього середовища.
Застосування: наносити 1 порцію крему на шкіру навколо очей. Застосовувати
1-2 рази на день (вранці та ввечері). Можна змішувати і комбінувати з іншими засобами Dermagenetic.
Склад: вода, диметикон, циклопентасилоксан, гліцерин, гіалуронова кислота,
пантенол, глікозаміноглікани, ацетил глютаміл гептапептид-1, трипептид міді,
ПКК міді, ПКК цинку, ПКК кальцію, лаурет 12, сквален, екстракт сандалового
дерева, екстракт кори філодендрона амурського, екстракт ячменю дворядного, екстракт листя алое, гідролізований протеїн пшениці, фітинова кислота, олія
паростків пшениці, лінолева кислота, олія жожоба, пропілен гліколь, собрітол,
токоферол, екстракт кропиви дводомної, екстракт хвоща польового, екстракт
насіння огірка, екстракт центели азіатської, екстракт квіток ромашки, екстракт
хлорели звичайної, гідролізат альгіну, лецитин, феноксиетанол, каприл гліколь,
етилгексилгліцерин, етиленгліколь.
Об’єм: 30 мл.
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ДОМАШНЯ/ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
ЗМІЦНЕННЯ / ЗМЕНШЕННЯ ЗМОРЩОК / РОЗСЛАБЛЕННЯ М’ЯЗІВ

BOTOLIFT CREAM
ДЕНЬ-НІЧ

КРЕМ З ЕФЕКТОМ БОТОКСУ

У склад препарату входить сигнальний пептид, що стимулює відновлення
структурних елементів дерми - колагену, еластину, фібронектину та
глікозаміногліканів. При щоденному використанні, матриксіл помітно покращує
тонус і зовнішній вигляд вікової шкіри. Натуральний колаген зволожує та
моделює овал. олія бурачника, ріпаку, жожоба та вітамін Е відновлюють мембрани клітин, перешкоджають передчасному старінню.
Препарат рекомендований як денний зволожувальний крем з антивіковим
ефектом.
Застосування: використовувати вранці та/або ввечері для шкіри обличчя, у
т.ч. для шкіри навколо очей
Склад: вода, сік алое, морський екстракт (колаген), циклометикон, вітамін Е,
олія бурачника, пантенол, ріпакова олія, олія жожоба, пальмітоїл-пентапептид-4
(матриксіл).
Об’єм: 75 мл.

OLIGO
ДЕНЬ-НІЧ

РЕГЕНЕРУВАЛЬНИЙ КРЕМ З ЕФЕКТОМ БОТОКСУ

Крем з дуже легкою текстурою, яка швидко вбирається. Призначений для обличчя, зони навколо очей, шиї, декольте, кистей рук. Використовуючи один препарат,
отримуємо різнобічну дію на шкіру. Олії жожоба, макадамії, оливкова та соняшникова дають необхідні насичені та ненасичені жирні кислоти для відновлення ліпідів
рогового шару і мембрани кожної клітини.
Також мають могутню антиоксидантну дію. Гідролізований еластин і колаген,
у поєднанні з гіалуроновою кислотою, забезпечують вологоутримувальну дію,
роблячи шкіру більш еластичною та підтягнутою. Екстракт грейпфрута і черешні
насичує вітамінами, мікроелементами, макроелементами, БАР, необхідними для
метаболічних реакцій в клітині. Ретиніл пальмітат, розщеплюючись у шкірі під
впливом власних ферментів, стимулює проліферацію клітин, покращує бар’єрну
функцію, зменшує фотопошкодження. Корична кислота пригнічує синтез меланіну,
сприяє регенерації клітин. Аргірелін, натуральна альтернатива ботулотоксину,
перешкоджає скороченню мімічних м’язів, тим самим запобігає появі зморшок.
Застосування: 1 - 2 рази на день масажними рухами до повного вбирання.
Склад: вода, каприлик тригліцерид, олія жожоба, гідролізований екстракт грейпфрута, гліцерин, пантенол, олія горіха макадамії, акрилат / С10-30 алкіл акрилатний кросполімер, гідрогенізована оливкова олія,
гідроксипропіл циклодекстрин, бензиловий спирт, пропілен гліколь, диметикон, екстракт черешні, гідроксид
натрію, гідролізований еластин, гіалуронат натрію, токоферол ацетат, лимонна кислота, ретиніл пальмітат,
корична кислота, олія соняшника, розчинний колаген, ацетил гексапептид-8.
Об’єм: 50 мл.
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ДОМАШНЯ/ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
ЗМІЦНЕННЯ / ЗМЕНШЕННЯ ЗМОРЩОК / РОЗСЛАБЛЕННЯ М’ЯЗІВ
ANAGIN LIFTING CREAM MASK
ДЕНЬ-НІЧ

ANAGIN КРЕМ-МАСКА З ЕФЕКТОМ ЛІФТИНГУ

НОВИНКА

Крем-маска для обличчя ідеально підходить для всіх типів та проблем шкіри. Містить
ферментований ресвератрол, ензими, амінокислоти та антиоксиданти. Анагін ефективний
для вирівнювання тону шкіри та зменшення зморщок. Надає потужний ефект ліфтингу.
Застосування: наносити тонким шаром на чисту, суху шкіру щодня вранці або
ввечері. Якщо використовувати вдень, варто наносити після маски крем з SPF захистом. Можна залишати маску на ніч для інтенсивного ліфтингу.
АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:
• Ферментований ресвератрол
• Екстракт листя звичайної малини
• Гамма орізанол
• Екстракт насіння звичайної малини
• Екстракт білого чаю
• Екстракт плодів сливи
• Екстракт фруктів папайї Каріка
• Екстракт плодів вишні
• Екстракт ананаса Сатівус
• Екстракт полуниці
• Екстракт огірка
Ферментований ресвератрол активізує спеціальні білки — сиртуїни, які в нашому організмі відповідають за
відновлення пошкоджених клітин. Із віком сиртуїни стають пасивнішими і не виконують своїх функцій. Ресвератрол змушує їх працювати у «молодому» режимі, тобто вчасно та якісно відновлювати клітини. Це потужний
антиоксидант, який уповільнює окислювальні процеси, захищає волокна епідермісу від руйнування і відновлює
пошкоджені клітини. Перешкоджає передчасному старінню шкіри і появі зморщок.
Гамма орізанол – сильний антиоксидант, захищає шкіру від передчасного старіння і негативного впливу
ультрафіолетових променів.
Екстракт білого чаю - потужний антиоксидант, має відбілювальні, антивікові та ліфтингові властивості.
Екстракт фруктів папайї Каріка - властивості екстракту входять до складу відлущувальних засобів та забезпечують якісне очищення шкіри.
Екстракт ананаса Сатівус - підсилює обмінні процеси, покращує пружність і тонус шкіри, відновлює
гідроліпідний бар’єр.
Екстракт огірка - омолоджувальна, протизапальна дії, зволоження та освітлення шкіри.
Екстракт листя звичайної малини - антивікова, антиоксидантна, протизапальна дії. Стимулює мікроциркуляцію,
звужує пори, тонізує та робить шкіру еластичною.
Екстракт насіння звичайної малини – антивіковий, відбілювальний, протизапальний ефект.
Екстракт плодів сливи – антиоксидант із протизапальною дією.
Екстракт плодів вишні – сприяє процесу регенерації шкіри, допомагає шкірі справлятися з негативними впливами навколишнього середовища. Має виражений омолоджувальний ефект, покращує колір шкіри, глибоко
зволожує.
Екстракт полуниці - антиоксидант із протизапальною дією.
Об’єм: 50 мл.

ВИРІВНЕННЯ ТОНУ ТА СЯЙВА ШКІРИ, ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ
A-MELA
ДЕНЬ-НІЧ
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АНТИОКСИДАНТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Крем середньої щільності, добре вбирається. Унікальна композиція з найпотужніших
природних антиоксидантів: карнозина, астаксантину, ніацінаміду. Забезпечує захист
від вільних радикалів, відновлює мембрану пошкоджених клітин, протидіє раку шкіри.
Освітлює шкіру та запобігає появі пігментних плям. Сприяє відновленню шкіри навіть
після перебування на сонці. Зволожує, зберігає пружність шкіри, попереджає старіння.
Застосування: 1 - 2 рази на день масажними рухами до повного вбирання.
Склад: вода, каприловий тригліцерид, олія соняшника, гліцерин, карнозин, ніацинамід
(вітамін В3), акрилат / С10-30 алкіл акрилатний кросполімер, бензиловий спирт, лецитин, віддушка, діацетат глутамата тетранатрію, токоферол, гідроксид натрію, саліцилова
кислота, олія евкаліпта, гліцин масла сої, неомилювальна фракція оливкової олії, ефірна
олія гвоздики, сорбінова кислота, Д-лімонен, екстракт кукурудзи, желатин, сахароза,
аскорбіл пальмітат, водорості гематококус плувіаліс.
Об’єм: 50 мл.

ДОМАШНЯ/ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
ВИРІВНЕННЯ ТОНУ ТА СЯЙВА ШКІРИ, ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ
BRIGHTENING FORTE GEL
ДЕНЬ-НІЧ

ВІДБІЛЮВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ FORTE

Легка сироватка спеціально розроблена для лікування і профілактики пігментних
плям обличчя та тіла.
Ліпосомальні технології, що використовуються для отримання активних інгредієнтів,
освітлюють шкіру, сприяють синтезу колагену та інгібують перекисне окислення
ліпідів. Рекомендується для підготовки до до відбілювальних процедур і профілактики
гіперпігментації у відповідь на пошкоджувальну дію пілінгів.
Застосування: рівномірно нанести на підготовлену шкіру обличчя, тіла масажними
рухами до повного вбирання 1-2 рази на день.
Склад: вода, арбутин, магнезіум аскорбіл фосфат, екстракт білої шовковиці, екстракт мучниці звичайної, екстракт винограду, екстракт білого чаю, поліакриламід,
ізопарафін, лецитин, екстракт гриба шиітаке, гіалуронова кислота, токоферолу ацетат.
Об’єм: 50 мл.

LEFKO
ДЕНЬ

ЛЕФКО

Новий препарат гель-крем Lefko з ефектом відбілювання. Унікальна формула препарату створена для освітлення вже наявних пігментних плям, а такоже для профілактики
гіперпігментації. Сучасний активний інгредієнт диметилметокси-хроманіла-пальмітат
є безпечним відбілювальним агентом, він пригнічує утворення меланіну шляхом
пригнічення тирозинази, його ефективність помітно вище, ніж арбутин, коєвая кислота
і магній аскорбіл фосфат. Вирішує проблему не лише гіперпігментації, але й додатково
зволожує, відлущує та проявляє антиоксидантну активність. Такоже у формулі препарату
включені 2 сучасних УФ-фільтри, які дозволяють захищати шкіру від сонця і попереджати
його негативний вплив.
Застосування: на попередньо очищену шкіру рівномірно розподіляти 1-2 рази на день
(не втирати).
Склад: пантенол, етилгексилметоксицинамат, гідролізовані глікозаміноглюкани,
диметилметокси-хроманіла-пальмітат, гідролізований колаген, папаїн, гліцин, кальцію
пантелонат, мед, токоферол, екстракт мучниці звичайної, екстракт солодки, екстракт
білого чаю, аланін, лізин гідрохлорид, пролін, серин, діоксид титану (наночастинки), лактат магнію, кремній, фруктоза, глюкоза, глюкоронолактон.
Об’єм: 50 мл.

РЕГЕНЕРАЦІЯ
LIPID RECOVERY COMPLEX (LRC)
ДЕНЬ-НІЧ

ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ

Попередній етап лікування LRC:
Для чутливої шкіри або підготовка до стресових професійних процедур.
Регулює ліпідний бар’єр шкіри, знижує ризик подразнення шкіри і вирівнює пористу шкіру.
Зволоження LRC:
Використовують після подразнювальних процедур при перших ознаках дискомфорту. Для зволоження, заспокоєння, регенерації.
Склад: ізододекан, фенілтриметикон, ізостеаріл пальмітат, диметикон, кукурудзяна олія (oxidized corn oil), токоферолу ацетат, гліцин сої, церамід-3.
Об’єм: 100 мл.
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ДОМАШНЯ/ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
РЕГЕНЕРАЦІЯ
REPAIR COMPLEX GEL
ДЕНЬ-НІЧ

ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ

Відновлювальний комплекс-гель поєднує в собі гіалуронову кислоту, амінокислоти
(GF комплекс) і вісім форм вітаміну В. Відновлює здоров’я шкіри, зменшує почервоніння
і плями, покращує колір обличчя. Підтримує природний гідроліпідний бар’єр шкіри.
Сприяє швидкому відновленню та загоєнню після агресивних процедур. Після 40 років
рекомендується призначати в щоденний домашній догляд у поєднанні з вітаміном С. Без
кольору і запаху.
Застосування: наносити на очищену шкіру обличчя в якості відновлювального препарату
після пошкоджувальних процедур кілька разів на день.
Склад: вода, гліцерин, екстракт алое, бета-глюкан, ретинол, пантенол, гідролізовані
овочеві протеїни, мальтодекстрин, гіалуронова кислота, екстракт огірка, фолієва кислота, ніацинамід, карнітин, ціанокобаламін, піридоксин, рибофлавін, тіамін, біотин, лейцин,
ізолейцин, валін, лізин, треонін, метіонін, фенілалалин, триптофан, аргінін, цистин, аланін,
аспарагінова кислота, глутамінова кислота, гліцин, гістидин, пролін, серин, тирозин.
Об’єм: 50 мл.

НОВИНКА

ENEFOS
ДЕНЬ-НІЧ

ЕНЕФОС СИРОВАТКА
ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ БАР’ЄРНОЇ ФУНКЦІЇ ШКІРИ

Енефос регулює функцію шкірного бар’єра, знижує риск роздратування шкіри та
вирівнює пористість шкіри. Спеціально розроблений для відновлення шкіри після
процедур лазера, хімічних пілінгів, АНА кислот, абразивних скрабів, фракційної
терапії, Fraxpeel. Також можливо використання як інтенсивна терапія для сухої
та чутливої шкіри. Можливо використання з різними процедурами для обличчя
для підвищення зволоження та збільшення проникнення активних компонентів.
Енефос регулює, зволожує, заспокоює та відновлює бар’єр шкіри.
Спосіб застосування: нанести Енефос негайно після будь-якої агресивної процедури
для зниження почервоніння та дискомфорту. Нанесення відбувається стільки скільки
необхідно разів для комфорту. Можливо використання щоденно для удосконалення стану
сухої шкіри та будь-яких проявів роздратування шкіри на фактори зовнішнього середовища
– сонце, вітер, мороз тощо. Перед кожним використанням ретельно збовтати.
АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:
• Олія оливи
• Олія паростків пшениці
• Олія троянди мускусної
• Токоферілацетат
• Олія Бораго
• Фосфоліпіди
Олія паростків пшениці - рослинна олія, підтримує свіжість і пружність шкіри, уповільнює процеси старіння, блокує
потрапляння ультрафіолетових променів і виводить шкідливі шлаки.Дія - антиоксидантна, антисептична, омолоджуюча, очищуюча, підвищує пружність, пом’якшення шкіри, захисна функція, тонізує шкіру, зволоження шкіри.
Олія троянди мускусної - сприяє регенерації клітин, зволоженню і відновленню шкіри. Покращує зовнішній
вигляд шкіри з вугровим висипанням, рубцями, розтяжками, ознаками старіння, сухістю, свербежем і після
дерматологічних процедур і пілінгу
Олія Бораго це органічне джерело жирних поліненасичених кислот, дубильних речовин, сапонінів, мінералів,
каротиноїдів і вітамінів. Вона високо цінується в косметології в першу чергу за свої протизапальні і омолоджуючі
властивості. найкраще його властивості проявляються на сухій, зневодненій і роздратованій шкірі. Цю олію використовують навіть при лікуванні розацеї, оскільки вона здатна впливати на синтез простагландинів, які стимулюють скорочення кровоносних судин. При цьому зменшуються запалення і почервоніння уражених ділянок шкіри.
Олія оливи - пом’якшення шкіри, живлення шкіри, знімає подразнення шкіри, омолоджуюча, протизапальна, загоююча
Фосфоліпіди складаються з двох типів жирних кислот. Це ставить їх в сімейство ліпідів, широку групу природних молекул, які включають жири, воски, стерини, жиророзчинні вітаміни (такі як вітаміни A, D, E і K). Основні
біологічні функції ліпідів включають накопичення енергії як структурні компоненти клітинних мембран і як
важливі сигнальні молекули. Фосфоліпіди є важливим компонентом для підтримки зволоженості шкіри. Вони
можуть поліпшити і захистити клітини і мембрани, пошкоджені вільними радикалами
Токоферілацетат перешкоджає передчасному старінню шкіри, пом’якшує і заспокоює шкіру, має виражену дію,
що розгладжує. Антиоксидантне, живлення шкіри, пом’якшення шкіри, омолодження, захист від ультрафіолету,
протизапальне
Об’єм: 2 мл.
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ДОМАШНЯ/ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
ПЕРСОНАЛІЗОВАНІ ПРОДУКТИ

ENRICHED SERUM PLAT
НІЧ

ЕНРИЧЕД СИРОВАТКА ПЛАТ. АУТОЛОГІЧНИЙ КРЕМ

Збагачена вітамінами та антиоксидантами сироватка рекомендується для
всіх типів шкіри. Омолоджує, зволожує, оживляє шкіру. На базі сироватки
може бути одержаний індивідуальний продукт з особистим генетичним кодом
(процедура AUTOSOMA -біоідентічний метод, альтернатива PRP-технології).
Застосування: наносити ввечері на очищену шкіру, у т.ч. шкіру навколо очей.
Склад: вода, ізопентилдіол, диметикон, ретинол, токоферолу ацетат,
гідролізований шовк, D–пантенол, цетіариловий метикон, лінолева кислота,
гліцин сої, стерол, фосфоліпіди, амоній акрилоїлдиметилтаурат ВП сополімер,
циклопентаксилоксан, циклогексасилоксан, цетіариловий спирт, цетіариловий
глюкозид, помаранчевий квітковий віск, рожевий квітковий віск, масло ши, екстракт сандалу, екстракт кори філодендрона, екстракт ячменя, феноксиетанол, каприліл гліколь, етилгексилгліцерин.
Об’єм: 40 мл.

PHYLIC
ДЕНЬ-НІЧ

БАЗА ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
КРЕМУ

Крем - база розроблена для створення індивідуального косметичного препарату. Підходить для всіх типів шкіри.
Такий препарат - ексклюзивний інструмент у руках фахівця та дозволяє створити крем з індивідуальним підходом шляхом додавання в основний препарат різних біологічно активних компонентів - мінералів, вітамінів, екстрактів,
коензимів, факторів росту - для оптимальної дії та ефективного вирішення
різних естетичних недоліків.
Спосіб приготування: на підставі зібраного анамнезу, візуальної або цифрової
діагностики, фахівець додає необхідний мезококтейль із лінії Dermagenetic
(або комплекс із мезококтейлів) у максимальному обсязі 5 мл у флакон крембази PHYLIC, перемішує шляхом струшування до повної гомогенізації препарату.
Застосування: нанести 1-2 порції препарату на обличчя та шию, масажувати
до повного вбирання. Використовувати 1 раз в день (вранці або ввечері) за призначенням фахівця. Можливе поєднання з іншими препаратами лінії.
Склад: есцин, пантенол, гидроиодид триэтаноламин, токоферол, олія
евкаліпта, лімонен, екстракт листя камелії китайської, олія розмарину, олія
шавлії лікарської, лецитин, олія шкірки лимона, олія лаванди.
Об’єм: 45 мл.
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ДОМАШНЯ/ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
СОНЦЕЗАХИСНІ КРЕМИ

ELIOS 30 MAT
ДЕНЬ

КРЕМ 3 В 1 - ЗАХИСТ SPF 30 з матуючим ефектом

Рекомендований для 2-4 фототипу жирної та комбінованої шкіри. Унікальна
формула в сучасних препаратах з розширеною фотопротекціей. Кожен препарат
одночасно виконує три функції: захист від UVA і UVB променів, вільних радикалів
і зволожує шкіру. Завдяки розумному бустері, що входить до складу, який містить
вітамін С і вітамін Е при попаданні УФ-променів на шкіру, відбувається вивільнення
вітамінів безпосередньо при впливі вільних радикалів.
Застосування: наносити вранці на очищену шкіру обличчя, шиї та декольте. Можна використовувати як самостійний крем.
Склад: октакрілен, тіносорб-М, етілгексілметоксіціннамат, тіносорб-S, увінул А +,
екстракт касії, екстракт граната, пантенол, пудра алое, токоферол ацетат, ретинол,
ниацинамид, екстракт звіробою, екстракт обліпихи.
Об’єм: 75 мл, вакуумний дозатор.

ELIOS 50 MAT
ДЕНЬ

КРЕМ 3 В 1 - ЗАХИСТ SPF 50 з тоном та матуючим ефектом

Рекомендований для 1-2 фототипу. Ідеально підходить для жирної та комбінованої
шкіри. Кожен препарат з розширеною фотопротекціею одночасно виконує три функції:
захист від UVA і UVB променів, вільних радикалів і зволожує шкіру. Завдяки розумному
бустері, що входить до складу, який містить вітамін С і вітамін Е при попаданні УФпроменів на шкіру, відбувається вивільнення вітамінів безпосередньо при впливі вільних
радикалів.
Застосування: наносити вранці на очищену шкіру обличчя, шиї та декольте. Можна
використовувати як самостійний крем.
Склад: октокрилен, тіносорб-М, етілгексілметоксіціннамат, тіносорб-S, увінул А+,
крохмаль тапиоки, поліметілсілсесквіоксан, етилгексил салицилат, етилгексил тріазон,
авобензон, діоксид титану, пантенол, гіалуронова кислота, пудра алое барбаденіс,
екстракт граната, олія гвоздики, олія апельсина, токоферол ацетат.
Об’єм: 75 мл, вакуумний дозатор.
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ДОМАШНЯ/ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
СОНЦЕЗАХИСНІ КРЕМИ

ELIOS 20
ДЕНЬ

КРЕМ 3 В 1 - ЗАХИСТ
SPF 20 З ТОНОМ

Рекомендований для 3-4 фототипу.
Застосування: наносити вранці на очищену шкіру обличчя, шиї та декольте. Можна використовувати як самостійний крем.
Склад: октакрилен, тіносорб-М, етилгексилметоксициннамат, тіносорб-S, увінул А+,
екстракт касії, екстракт гранату, пантенол, пудра алое, токоферол ацетат, ретинол,
ніацинамід, екстракт звіробою, екстракт обліпихи.
Об’єм: 75 мл, вакуумний дозатор.

ELIOS 30
ДЕНЬ

КРЕМ 3 В 1 - ЗАХИСТ
SPF 30

Рекомендований для 2-3 фототипу.
Застосування: наносити вранці на очищену шкіру обличчя, шиї та декольте. Можна використовувати як самостійний крем.
Склад: октакрилен, тіносорб-М, етилгексилметоксициннамат, тіносорб-S, увінул
А+, екстракт касії, екстракт гранату, пантенол, пудра алое, токоферол ацетат, ретинол,
ніацинамід, екстракт звіробою, екстракт обліпихи.
Об’єм: 75 мл, вакуумний дозатор.

ELIOS 50
ДЕНЬ

КРЕМ 3 В 1 - ЗАХИСТ
SPF 50 З ТОНОМ

Рекомендований для 1-2 фототипу.
Застосування: наносити вранці на очищену шкіру обличчя, шиї та декольте. Можна використовувати як самостійний крем.
Склад: октакрилен, тіносорб-М, етилгексилметоксициннамат, тіносорб-S, увінул
А+, екстракт касії, екстракт гранату, пантенол, пудра алое, токоферол ацетат, ретинол,
ніацинамід, екстракт звіробою, екстракт обліпихи, діоксид титану, етилгексил саліцилат.
Об’єм: 75 мл, вакуумний дозатор.
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ПРОТОКОЛИ ДОГЛЯДУ. ДОМАШНЯ ТЕРАПІЯ
ЧОМУ НАША ШКІРА ПОТРЕБУЄ ДОГЛЯДУ?

Організм людини - велика група клітин. Клітина - автономний живий організм, який складається з ядра
та цитоплазми. Клітини не тільки передають генетичні параметри, але й відповідають за функціонування
організму в цілому. У цитоплазмі протікають процеси обміну речовин, синтезуються амінокислоти, вітаміни,
жирні кислоти, цукри, тому клітина може функціонувати належним чином.
Під дією зовнішніх (сонячне випромінювання, забруднення навколишнього середовища, радіація) та
внутрішніх (куріння, алкоголь, хронічні захворювання) факторів клітини втрачають енергію, гинуть. Це призводить до зниження регенерації шкіри та її зволоженості. Так наша шкіра стає тьмяною, сухою, з пігментними
плямами, зморшками та висипом вугрів.

Процес відновлення

Система Dermagenetic заснована на тому, що шкіра є живим організмом зі складною функцією. Вона
потребує регулярного, щоденного догляду, щоб відновити та зберегти свій здоровий стан. Для вирішення
проблеми потрібно:
- Звуження пор
- Лікування акне
- Врегулювання вироблення шкірного сала
- Скорочення зморшок
- Підвищення еластичності
- Поліпшення кольору обличчя
- Відбілювання плям
- Підвищення зволоження
- Підвищення стійкості до зовнішніх подразників.
Система Dermagenetic містить гіпоалергенні продукти, що мають у своєму складі такі активні інгредієнти
як ретинол, вітамін С, альфа- і бета-гідроксикислоти, екстракт солодки, коєва кислота, фітинова кислота
(освітлювальна лінія) і фактори росту в поєднанні з ліпосомальними засобами, які сприяють ефективному проникненню. Біодоступність активних інгредієнтів робить лікування більш ефективним, ніж звичайні продукти.

Застосування

Протокол догляду може бути м’яким, регулярним або інтенсивним. Це буде залежати від професійного догляду, від стану шкіри та від способу життя.
Для шкіри з ознаками фотостаріння застосовується м’який, регулярний або інтенсивний догляд спільно з
хімічними пілінгами. Весь процес разом може бути таким же ефективним, як і лазер.

ПРОГРАМА ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ з мелазмою \ лентіго \ фотостаріння.
ПРЕПАРАТИ ПЕРЕДПІЛІНГОВОГО ТА ПІСЛЯПІЛІНГОВОГО ДОГЛЯДУ
РАНОК
1. BOT. FACIAL FOAM. Очищувальна піна для вмивання. Використовуючи невелику кількість препарату,
умити обличчя та очі. Змити водою.

2. ERYTHROS GEL. Невелику кількість розподілити. Використовувати 1 раз на тиждень.
3. DAILY MICROEXFOLIANT. Щоденний мікроексфоліант. Нанести невелику порцію порошку на
вологу шкіру, розподілити масажними рухами, залишити на 5 хвилин. Змити водою або залишити до повного
висихання. Використовувати 1 раз на день: влітку – ввечері, взимку – вранці.

4а. VIT CS SERUM. Вітамін С з саліциловою кислотою. Декілька крапель розподілити на все обличчя.
Дати увібратися 5 хвилин.

4b. LEFKO. ЛЕФКО. Розподілити тонким шаром на обличчя та шию.
4с. ANTIOX CREAM. АНТИОКСИДАНТНИЙ КРЕМ. Розподілити тонким шаром на обличчя та шию.
4d. BOTOLIFT CREAM. КРЕМ З ЕФЕКТОМ БОТОКСУ. Розподілити тонким шаром на обличчя та шию.
4e. OLIGO. РЕГЕНЕРУВАЛЬНИЙ КРЕМ З ЕФЕКТОМ БОТОКСУ. Розподілити тонким шаром на обличчя та шию.

4f. REPAIR COMPLEX GEL. ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ. Розподілити тонким шаром на

обличчя та шию.

4g. A-MELA. АНТИОКСИДАНТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ. Розподілити тонким шаром на обличчя
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ПРОТОКОЛИ ДОГЛЯДУ. ДОМАШНЯ ТЕРАПІЯ
та шию.

5. MATI GENESIS. ГЕЛЬ-КРЕМ МИТТЄВОЇ ДІЇ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ. Розподілити тонким

шаром на обличчя та шию.

6. Крем ELIOS SPF 20, 30, 50. Розподілити тонким шаром на обличчя та шию. При знаходженні на сонці
тривалий час повторювати нанесення кожні 2-3 години.

ВЕЧІР
1. BOT. FACIAL FOAM. Очищувальна піна для вмивання. Використовуючи невелику кількість препарату, умити обличчя та очі. Змити водою.

2. BRIGHTENING FORTE GEL. ВІДБІЛЮВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ FORTE або A-MELA. АНТИОКСИДАНТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ. Наносити невелику кількість на обличчя та шию відповідно до інструкцій,
2-3 рази на тиждень, чергуючи з ENRICHED SERUM ЕНРИЧЕД СИРОВАТКА. Якщо ви відчуваєте подразнення, яке не можете терпіти, рекомендується використовувати REPAIR COMPLEX GEL. ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ.

3. BOX MICROEXO. ГЕЛЬ-ПІЛІНГ. Розподілити тонким шаром на обличчя та шию.
4. ENRICHED SERUM ЕНРИЧЕД СИРОВАТКА. Нанесіть невелику кількість на обличчя та шию відповідно
до інструкцій, 2-3 рази на тиждень, чергуючи з BRIGHTENING FORTE GEL. ВІДБІЛЮВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ FORTE
або A-Mela. Після закінчення тижня спочатку нанесіть освітлювальний гель Forte або A-mela, і, коли повністю
вбереться - нанесіть ENRICHED SERUM ЕНРИЧЕД СИРОВАТКУ.

ПРОГРАМА БАЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ.
ПРЕПАРАТИ ПЕРЕДПІЛІНГОВОГО ТА ПІСЛЯПІЛІНГОВОГО ДОГЛЯДУ.
РАНОК
1. BOT. FACIAL FOAM. Очищувальна піна для вмивання. Використовуючи невелику кількість препарату, умити обличчя та очі. Змити водою.

2. ERYTHROS GEL. Невелику кількість розподілити. Використовувати 1 раз на тиждень.
3. DAILY MICROEXFOLIANT. Щоденний мікроексфоліант. Нанести невелику порцію порошку на вологу шкіру, розподілити масажними рухами, залишити на 5 хвилин. Змити водою або залишити до повного
висихання. Використовувати 1 раз на день: влітку – ввечері, взимку – вранці.

4а. VIT CS SERUM. Вітамін С з саліциловою кислотою. Декілька крапель розподілити на все обличчя.
Дати увібратися 5 хвилин.

4b. LEFKO. ЛЕФКО. Розподілити тонким шаром на обличчя та шию.
4с. ANTIOX CREAM. АНТИОКСИДАНТНИЙ КРЕМ. Розподілити тонким шаром на обличчя та шию.
4d. BOTOLIFT CREAM. КРЕМ З ЕФЕКТОМ БОТОКСУ. Розподілити тонким шаром на обличчя та шию.
4e. OLIGO. РЕГЕНЕРУВАЛЬНИЙ КРЕМ З ЕФЕКТОМ БОТОКСУ. Розподілити тонким шаром на обличчя та шию.

4f. REPAIR COMPLEX GEL. ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ. Розподілити тонким шаром на
обличчя та шию.

4g. A-MELA. АНТИОКСИДАНТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ. Розподілити тонким шаром на обличчя

та шию.

5. MATI GENESIS. ГЕЛЬ-КРЕМ МИТТЄВОЇ ДІЇ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ. Розподілити тонким
шаром на шкіру навколо очей.

6. КРЕМ ELIOS SPF 20, 30, 50. Розподілити тонким шаром на обличчя та шию. При знаходженні на сонці
тривалий час повторювати нанесення кожні 2-3 години.
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ВЕЧІР
1. BOT. FACIAL FOAM. Очищувальна піна для вмивання. Використовуючи невелику кількість препарату, умити обличчя та очі. Змити водою.

2а. BRIGHTENING FORTE GEL. ВІДБІЛЮВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ FORTE.
2b. OLIGO. РЕГЕНЕРУВАЛЬНИЙ КРЕМ З ЕФЕКТОМ БОТОКСУ.
2c. REPAIR COMPLEX GEL. ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ. Нанесіть невелику кількість на

обличчя та шию відповідно до інструкцій, 2-3 рази на тиждень, чергуючи з ENRICHED SERUM ЕНРИЧЕД СИРОВАТКА. Якщо ви відчуваєте подразнення, яке не можете терпіти, рекомендується використовувати REPAIR
COMPLEX GEL. ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ.

2d. BOX MICROEXO. ГЕЛЬ-ПІЛІНГ. Розподілити тонким шаром на обличчя та шию.
3. ENRICHED SERUM ЕНРИЧЕД СИРОВАТКА. Нанесіть невелику кількість на обличчя та шию відповідно

до інструкцій, 2-3 рази на тиждень, чергуючи з вище зазначеними препаратами. Після закінчення тижня спочатку нанесіть один із запропонованих у пункті 2 препаратів, і, коли повністю вбереться – нанесіть ENRICHED
SERUM ЕНРИЧЕД СИРОВАТКА.

ПРОГРАМА ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ для жирної та шкіри с акне.
ПРЕПАРАТИ ПЕРЕДПІЛІНГОВОГО ТА ПІСЛЯПІЛІНГОВОГО ДОГЛЯДУ.
РАНОК
1. BOT. FACIAL FOAM. Очищувальна піна для вмивання. Використовуючи невелику кількість препарату, умити обличчя та очі. Змити водою.

2. ERYTHROS GEL. Невелику кількість розподілити. Використовувати 1 раз на тиждень.
3. DAILY MICROEXFOLIANT. Щоденний мікроексфоліант. Нанести невелику порцію порошку на вологу шкіру, розподілити масажними рухами, залишити на 5 хвилин. Змити водою або залишити до повного
висихання. Використовувати 1 раз на день: влітку – ввечері, взимку – вранці.

4а. VIT CS SERUM. Вітамін С з саліциловою кислотою. Декілька крапель розподілити на все обличчя.
Дати увібратися 5 хвилин.

4b. OLIGO. РЕГЕНЕРУВАЛЬНИЙ КРЕМ З ЕФЕКТОМ БОТОКСУ. Розподілити тонким шаром на обличчя та шию.

4c. REPAIR COMPLEX GEL. ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ. Розподілити тонким шаром

на обличчя та шию.

4d. BRIGHTENING FORTE GEL. ВІДБІЛЮВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ FORTE.
4e. A-MELA. АНТИОКСИДАНТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ. Розподілити тонким шаром на обличчя

та шию.

5. MATI GENESIS. ГЕЛЬ-КРЕМ МИТТЄВОЇ ДІЇ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ. Розподілити тонким

шаром на шкіру навколо очей.

6. Крем ELIOS SPF 20, 30, 50. Розподілити тонким шаром на обличчя та шию. При знаходженні на сонці
тривалий час повторювати нанесення кожні 2-3 години.

ВЕЧІР
1. BOT. FACIAL FOAM. Очищувальна піна для вмивання. Використовуючи невелику кількість препарату, умити обличчя та очі. Змити водою.

2а.BRIGHTENING FORTE GEL. ВІДБІЛЮВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ FORTE.
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ПРОТОКОЛИ ДОГЛЯДУ. ДОМАШНЯ ТЕРАПІЯ

2b. REPAIR COMPLEX GEL. ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ. Нанесіть невелику кількість

на обличчя та шию відповідно до інструкцій, 2-3 рази на тиждень, чергуючи з ENRICHED SERUM ЕНРИЧЕД СИРОВАТКА. Якщо ви відчуваєте подразнення, яке не можете терпіти, рекомендується використовувати
REPAIR COMPLEX GEL. ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ.

3. BOX MICROEXO. ГЕЛЬ-ПІЛІНГ. Розподілити тонким шаром на обличчя та шию.
ENRICHED SERUM ЕНРИЧЕД СИРОВАТКА. Нанесіть невелику кількість на обличчя та шию відповідно до
інструкцій, 2-3 рази на тиждень, чергуючи з вище зазначеними препаратами. Після закінчення тижня спочатку нанесіть один із запропонованих у пункті 2 препаратів, і, коли повністю вбереться - нанесіть ENRICHED
SERUM ЕНРИЧЕД СИРОВАТКА.

ТРИ ФАЗИ ЗДОРОВ’Я ШКІРИ
1. Етап реакції - пілінг

Ви можете помітити, як нові поверхневі шари замінюють старі. За програмою ця фаза триває 8-16 тижнів і
більше. Ви можете зіткнутися з одним із наступних симптомів:
- м’яке лущення
- суха шкіра
- почервоніння
- свербіж
- чутлива шкіра
- відчуття печіння
- збільшення кількості висипань
- зморшки стануть більш помітними
Це дуже важливо знати і не припиняти лікування на цьому етапі. Ця реакція очікувана і говорить про те,
що відновлення шкіри вже почалося. Якщо немає почервоніння, лікування не буде успішним. Ця фаза вкрай
важлива для тих, у кого чутлива шкіра. Шкіра стане менш чутливою та вимогливою, буде виглядати чистіше
та гладкіше.

2. Фаза толернатності

На цьому етапі шкіра стала більш стійкою до лікування. Вона виглядає краще І краще, тиждень за тижнем.
Збільшується вироблення колагену й еластину, зморшки зникають, а пори звужуються. Шкіра виглядає більш
гладкою, чистою та зволоженою. Ця фаза триває 6-24 тижні.

3. Фаза відновлення

Фаза триває 8-10 тижнів. Шкіра отримала повну толерантність до продуктів. Немає жодної шкірної реакції.
Шкіра знову стала здоровою.

ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ. ПІЛІНГИ
Процедура пілінгу складається з 3-х етапів:
1. Передпілінгова підготовка 2-4 тижні до початку курсу пілінгів дозволяє вирівняти товщину рогового
шару, підготувати шкіру до кислот і зробити її більш витривалою, запустити процеси регенерації та репарації,
скоротити кількість процедур, отримати кращий результат.
2. Пілінг підбирається відповідно до зібраного анамнезу та показань до проведення процедури.
3. Постпілінговий догляд починається відразу після пілінгу та ділиться на 2 етапи. Перші 3-4 дні - використовуються спеціальні препарати для безпечного відновлення, наступні дні до наступного пілінгу - відповідно
до протоколів домашнього догляду Dermagenetic.
Пілінги Dermagenetic - кислоти повільного вивільнення. Технологи компанії домоглися такого ефекту за
рахунок гелевої безспиртової основи пілінгу, а також за рахунок різниці молекулярної маси інгредієнтів,
що входять у склад. Така технологія дозволяє безпечно, м’яко впливати й отримувати результати в більш
короткі терміни. Результат пілінгу «вимірюється» не рясністю лущення, а змінами якісних показників шкіри
(еластичність, тургор, шкірний малюнок, колір, ступінь зволоженості і т.д.).
Для безпечного відновлення перші 3-4 дні після процедури обов’язкове використання одного з двух запропонованих препаратів: REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC
(ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ) у поєднанні з сонцезахисним кремом ELIOS 20, 30, 50.
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ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
ПІЛІНГИ
ANSSOL PEEL

АНСОЛЬ ПІЛІНГ

Ансоль пілінг являє собою поєднання саліцилової та азелаїнової кислот.
Саліцилова кислота зменшує зчеплення між корнеоцитами, викликає
відлущування мертвих і пошкоджених клітин, проникає глибоко в фолікули та
очищає їх. Ефективна для лікування акне.
Азелаїнова кислота - інгібітор тирозинази. Блокує синтез меланіну в шкірі. Має
бактеріостатичну дію стосовно Propionibacterium acnes і Staphylococcus epidermidis.
Зменшує фракцію вільних жирних кислот у поверхневих ліпідах шкіри. Ідеально
підходить для лікування акне і розацеа.
Дія:
• видаляє мертві клітини та контролює вироблення шкірного сала
• бореться з гіперпігментацією та плямами
• допомагає регулювати синтез меланіну
• бореться з вільними радикалами
Показання:
• постакне пігментація, інфільтрати, застійні явища
• акне 2-3 стадія
• жирна, проблемна шкіра
• купероз
• розацеа
Протипоказання:
• індивідуальна непереносимість
• герпес у стадії загострення
• порушення цілісності шкіри
• вагітність та період лактації
• активний запальний процес

Протокол процедури

Передпілінгова підготовка:
Відповідно до протоколів домашнього догляду підібрати пацієнтові програму на 14-28 днів перед процедурою пілінгу. Вона ж буде і післяпілінговим доглядом з 4 дня після процедури пілінгу.
Процедура пілінгу:
1. Очистити шкіру за допомогою BOT. FACIAL FOAM (Очищувальна піна для вмивання).
2. Нанести невелику порцію порошку DAILY MICROEXFOLIANT (Щоденний мікроексфоліант) на вологу
шкіру, розподілити, масажувати до 5 хвилин. Не змивати. Залишити до повного висихання.
4.Ватною паличкою або віяловим пензликом нанести 0,5-1 мл пілінгу в наступному порядку: лоб, щоки,
підборіддя, верхня губа, ніс, повіки, шия, декольте. Експозиція 10-15 хвилин. На цьому етапі можливе використання фотодинамічної маски.
5. Не змиваючи пілінг, розподіляємо по всій поверхні мезококтейль, відповідно до показань:
• Гіперпігментація - мезокотейль MELA;
• Вікова шкіра, профілактика старіння - мезокотейль ZOI PLUS;
• Мімічні зморшки - мезококтейль BOTOLIFT;
• Зона очей - мезококтейль OPHTALMOS;
• Відновлення колагену - мезококтейль RAVDOS.
1 – 1,5 мл (в розведенні 1:1 з фізіологічним розчином) розподілити до повного вбирання.
6. Заспокійлива альгінатна маска з чорною смородиною на 15-20 хвилин.
7. Рівномірно розподілити на всю поверхню невелику кількість REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ).
8. Завершити процедуру кремом ELIOS з SPF.
9. Не вмиватися 10-12 годин.
Післяпілінговий догляд:
Перші 3 дні після процедури REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) + крем
ELIOS з SPF.
З 4 дня пацієнт починає користуватися препаратами передпілінгового догляду.
Курс пілінгу - 5-10 процедур з інтервалом у 14 днів.
Склад: саліцилова кислота 20% + азелаїнова кислота 20%, рH=1,75.
Об’єм: 50 мл, 10 мл.
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ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
ПІЛІНГИ
FERSSAL PEEL

ФЕРСАЛЬ ПІЛІНГ

Пілінг нового покоління із повільним вивільненням активних інгредієнтів до
12 годин, без нейтралізації. Знижує накопичення корнеоцитів у роговому шарі,
нормалізує клітинний цикл. Комбінація кислот і антиоксидантів підходить для
жирної шкіри з висипом вугрів і жирної шкіри з надмірним роговим шаром. Склад
пілінгу взаємодіє зі шкірним салом і очищає закупорені пори, покращуючи стан
шкіри, схильної до акне, зменшує подразнення. У складі пілінгу представлені
класичні інгредієнти – молочна та саліцилова кислота, які доповнені флоретином,
ресвератолом, ретинолом, лінолевою та ліноленовою кислотами. Флоретин ефективно впливає на комедони, виявляючи антимікробну дію та пригнічує ріст P. acnes,
P. granulosum та S. epidermidis. Лінолева кислота нормалізує процес відлущування
та очищає пори. Ліноленова кислота відіграє значну роль у механізмі дозрівання та
диференціювання кератиноцитів, що робить її ефективною у засобах проти акне.
Ресвератрол – антиоксидант, що запобігає перебігу окислювальних процесів.
Дія:
• нормалізація клітинного циклу епідермісу
• очищує пори
• зменшує гіперпродукцію шкірного сала
• профілактика фолікулярного гіперкератозу
• протизапальна дія
• антиоксидантна дія
Показання:
Протипоказання:
• жирна, комбінована шкіра
• індивідуальна непереносимість
• себорея
• активний запальний процес
• акне
• вагітність та період лактації
• гіперкератоз
• порушення цілісності шкірного покриву
• постакне пігмент

Протокол процедури

Передпілінгова підготовка:
Відповідно до протоколів домашнього догляду підібрати пацієнтові програму на 14-28 днів перед процедурою пілінгу. Вона ж буде і післяпілінговим доглядом з 4 дня після процедури пілінгу.
Процедура пілінгу:
1. ОЧИЩУЮЧА ПІНА ДЛЯ УМИВАННЯ BOTANICAL FOAM АБО BOTANICAL FOAM EXO
2. ЕРІТРОС (не змивати) * 0,5 -1мл
3. МІКРОЕКСФОЛІАНТ 0,3 г спінити між долонями, масажними рухами пропрацювати всю зону 3-5 хвилин
(не змивати, дати підсохнути)
4. FERSSAL 0,5 -1 мл експозиція 5 хвилин (не змивати)
5. 0,5 мл Abvitabe **+ 0,5 мл фіз. розчин
6. АЛЬГІНАТНА МАСКА *
7. LRC кілька крапель
8. SPF КРЕМ
НЕ ВМИВАТИСЯ ВІД 8 ДО 12 ГОДИН
* На розсуд косметолога
** Можна замінити Mela, Zoi plus, Abvitabe або створити індивідуальний коктейль.
Післяпілінговий догляд:
Перші 3 дні після процедури REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC
(ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ) + крем ELIOS з SPF. Курс пілінгу - 5-10 процедур з інтервалом у
14 днів. Після пілінгу можлива еритема, яка зберігається від 20 хвилин до декількох годин, очікується легке
лущення на 3-4 добу.
Увага: піровиноградна кислотамає дуже специфічний запах і може мати дратівливу дію на верхні дихальні
шляхи. Тому процедуру необхідно проводити в добре вентильованих приміщеннях або з відкритим вікном.
Підвищена обережність із клієнтами, схильними до бронхоспазму.
Склад: молочна 16,2%, саліцилова 2%, флоретин 2%, ретинол 0,3%, лінолева кислота 0,08%, ресвератол
0,025%, ліноленова кислота 0,001%.
Об’єм: 50 мл, 10 мл.
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ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
ПІЛІНГИ
JESSOL PEEL

ДЖЕСОЛЬ ПІЛІНГ

Джесоль - комбінований поверхнево-серединний пілінг. Ефективно працює
зі зморшками, пігментацією, контролює виділення шкірного жиру та покращує
колір обличчя. Потужний ефект ліфтингу. Пілінг ущільнює шкіру, надає шкірі високий рівень гідратації та еластичності.
У склад пілінгу входять:
Саліцилова кислота має кератолітичний та комедолітичний ефект. Очищає та
звужує пори, знижує вироблення шкірного сала й усуває запалення.
Молочна кислота відлущує шкіру, усуваючи тонкі зморшки, зморшки провисання та темні плями, покращує текстуру шкіри, зменшує сонячні пошкодження та
передчасне старіння.
Лимонна кислота прискорює злущування епідермісу, покращує колір обличчя
і м’якість шкіри. Допомагає утримувати воду, збільшуючи гідратацію. Потужний
антиоксидант.
Дія:
• видаляє мертві клітини та контролює вироблення шкірного сала, зменшує
помітні ознаки старіння
• сприяє здоровому кольору обличчя
• бореться з гіперпігментацією та плямами
• допомагає регулювати синтез меланіну
• забезпечує інтенсивне зволоження
Показання:
Противопоказания:
• гіперпігментація
• індивідуальна непереносимість
• антиоксидантний захист
• герпес у стадії загострення
• фотостаріння
• порушення цілісності шкіри
• гіперкератоз
• вагітність та період лактації
• в’януча шкіра
• активний запальний процес

Протокол процедури

Передпілінгова підготовка:
Відповідно до протоколів домашнього догляду підібрати пацієнтові програму на 14-28 днів перед процедурою пілінгу. Вона ж буде і післяпілінговим доглядом з 4 дня після процедури пілінгу.
Процедура пілінгу:
1. Очистити шкіру за допомогою BOT. FACIAL FOAM (Очищувальна піна для вмивання).
2. Для покращення периферійного кровообігу можливе використання препарату ERYTHROS GEL (ГЕЛЬ
ЕРІТРОС), який через декілька хвилин викликає рівномірну еритему. На суху шкіру розподілити 0,5 – 1мл,
не змивати.
3. Нанести невелику порцію порошку DAILY MICROEXFOLIANT (Щоденний мікроексфоліант) на вологу
шкіру, розподілити, масажувати до 5 хвилин. Не змивати. Залишити до повного висихання.
4.Ватною паличкою або віяловим пензликом нанести 0,5-1 мл пілінгу в наступному порядку: лоб, щоки,
підборіддя, верхня губа, ніс, повіки, шия, декольте. Експозиція 5-15 хвилин. На цьому етапі можливе використання фотодинамічної маски.
5. Не змиваючи пілінг, розподіляємо по всій поверхні мезококтейль, відповідно до показань:
• Гіперпігментація - мезокотейль MELA;
• Вікова шкіра, профілактика старіння - мезокотейль ZOI PLUS;
• Мімічні зморшки - мезококтейль BOTOLIFT;
• Зона очей - мезококтейль OPHTALMOS;
• Відновлення колагену - мезококтейль RAVDOS.
1 – 1,5 мл (в розведенні 1:1 з фізіологічним розчином) розподілити до повного вбирання.
6. Заспокійлива альгінатна маска з чорною смородиною на 15-20 хвилин.
7. Рівномірно розподілити на всю поверхню невелику кількість REPAIR COMPLEX GEL ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ).
8. Завершити процедуру кремом ELIOS з SPF.
9. Не вмиватися 10-12 годин.
Післяпілінговий догляд:
Перші 3 дні після процедури REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC
(ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ) + крем ELIOS з SPF. З 4 дня пацієнт починає користуватися препаратами передпілінгового догляду. Курс пілінгу - 5-10 процедур з інтервалом у 14 днів.
Склад: саліцилова кислота 14%, молочна кислота 14%, лимонна кислота 8%, рH=1,85.
Об’єм: 50 мл, 10 мл.
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ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
ПІЛІНГИ
JESSOL PEEL GEL

ДЖЕСОЛЬ НОВА ФОРМУЛА

Антиоксидантний збагачений пілінг нового покоління із повільним вивільненням
активних інгредієнтів до 12 годин, без нейтралізації. Ефективно працює проти
зморшок, контролює виділення шкірного жиру та покращує колір обличчя,
бореться з гіперпігментацією. Відбувається ущільнення дермального шару виразний ліфтинг. Підвищується рівень зволоження та еластичності шкіри.
Молочна кислота не агресивно впливає на епідерміс, відлущує ороговілі клітини,
підтримує оптимальний рівень зволоження, відновлюючи рівень церамідів та
натурального зволожуючого фактора шкіри.
Аскорбінова кислота – антиоксидантна активність, зменшує прояви ознак
фотостаріння, протизапальну активність, стимулює вироблення колагену.
Лимонна кислота – антиоксидантна дія, освітлення меланіну у кератиноциті.
Саліцилова кислота - має кератолітичну, антисептичну та протизапальну дію.
Пригнічує секрецію сальних залоз.
Аргінін - амінокислота з універсальними властивостями: бере участь у синтезі
колагену, служить будівельним матеріалом для білків, позитивно впливає
на стінки судин, активує мікроциркуляцію, гальмує процеси старіння шкіри,
справляється навіть з глибокими зморшками, гояться і регенерує, бореться має протипігментну дію.
Поєднання аргініну та молочної кислоти дає найкращий ефект від процедури.
Дія:
• нормалізація клітинного циклу епідермісу
• очищує пори
• зменшує гіперпродукцію шкірного сала
• профілактика фолікулярного гіперкератозу
• протизапальна дія
• антиоксидантна дія
• зменшення глибини зморшок
• освітлювальна дія
Показання:
Противопоказания:
• ознаки хроно та фотостаріння
• індивідуальна непереносимість
• суха шкіра
• активний інфекційний процес
• ознаки дегідратації
• вагітність та період лактації
• гіперпігментація
• порушення цілісності шкірного покриву
• гіперкератоз
• постакне пігмент
• антиоксидантний захист

Протокол процедури

Передпілінгова підготовка:
Відповідно до протоколів домашнього догляду підібрати пацієнтові програму на 14-28 днів перед
процедурою пілінгу. Вона ж буде і післяпілінговим доглядом з 4 дня після процедури пілінгу.
Процедура пілінгу:
1. ОЧИЩУЮЧА ПІНА ДЛЯ УМИВАННЯ BOTANICAL FOAM АБО BOTANICAL FOAM EXO
2. ЕРІТРОС (не змивати) * 0,5 -1мл
3. МІКРОЕКСФОЛІАНТ 0,3 г спінити між долонями, масажними рухами пропрацювати всю зону 3-5 хвилин
(не змивати, дати підсохнути)
4. Jessol 0,5-1 мл експозиція 5 хвилин (не змивати)
5. 0,5 мл ZOI plus **+ 0,5 мл фіз. розчин
6. АЛЬГІНАТНА МАСКА *
7. LRC кілька крапель
8. SPF КРЕМ
НЕ ВМИВАТИСЯ ВІД 8 ДО 12 ГОДИН
* На розсуд косметолога
** Можна замінити Mela, Ravdos або створити індивідуальний коктейль.
Післяпілінговий догляд:
Перші 3 дні після процедури REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC
(ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ) + крем ELIOS з SPF. З 4 дня пацієнт починає користуватися
препаратами передпілінгового догляду. Курс пілінгу - 5-10 процедур з інтервалом у 14 днів.
Склад: молочна кислота 18%, лимонна кислота 4%, аскорбінова 10%, саліцилова 2%, аргінін 2%, ретинол 0,3%.
Об’єм: 50 мл, 10 мл.
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ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
ПІЛІНГИ
MANSSOL PEEL

МАНСОЛЬ ПІЛІНГ

Пілінг Мансоль належить до поверхневих пілінгів на основі мигдальної кислоти.
Мигдальна кислота (фенілгліколієва кислота) - альфа-гідроксикислота, яку отримують з плодів гіркого мигдалю.
Manssol пілінг підійде для шкіри с акне, з порушенням пігментації та ознаками фотостаріння. Велика молекула мигдальної кислоти не проникає глибоко в
шкіру, тому подразнення мінімальне. Рекомендується для клієнтів з дуже чутливою шкірою та темним фототипом I-IV, це буде безпечне та ефективне лікування
без побічних ефектів. Пілінг сприяє виробленню колагену, зміцненню шкіри,
підвищенню пружності. Можливе застосування цілий рік.
Дія:
• кератолітична
• антибактеріальна
• антикомедогенна
• зволожувальна
• відбілювальна
• ремоделювальна
Показання:
Протипоказання:
• акне легкого ступеня
• індивідуальна непереносимість
• гіперпігментація
• герпес у стадії загострення
• фотостаріння
• порушення цілісності шкіри
• профілактика вікових змін
• вагітність та період лактації
• гіперкератоз
• активний запальний процес

Протокол процедури

Передпілінгова підготовка:
Відповідно до протоколів домашнього догляду підібрати пацієнтові програму на 14-28 днів перед процедурою пілінгу. Вона ж буде і післяпілінговим доглядом з 4 дня після процедури пілінгу.
Процедура пілінгу:
1. Очистити шкіру за допомогою BOT. FACIAL FOAM (Очищувальна піна для вмивання).
2. Для покращення периферійного кровообігу можливе використання препарату ERYTHROS GEL (ГЕЛЬ ЕРІТРОС),
який через декілька хвилин викликає рівномірну еритему. На суху шкіру розподілити 0,5 – 1мл, не змивати.
3. Нанести невелику порцію порошку DAILY MICROEXFOLIANT (Щоденний мікроексфоліант) на вологу
шкіру, розподілити, масажувати до 5 хвилин. Не змивати. Залишити до повного висихання.
4.Ватною паличкою або віяловим пензликом нанести 0,5-1 мл пілінгу в наступному порядку: лоб, щоки,
підборіддя, верхня губа, ніс, повіки, шия, декольте. Експозиція 5-10 хвилин. На цьому етапі можливе використання фотодинамічної маски.
5. Не змиваючи пілінг, розподіляємо по всій поверхні мезококтейль, відповідно до показань:
• Гіперпігментація - мезокотейль MELA ;
• Вікова шкіра, профілактика старіння - мезокотейль ZOI PLUS ;
• Мімічні зморшки - мезококтейль BOTOLIFT ;
• Зона очей - мезококтейль OPHTALMOS ;
• Відновлення колагену - мезококтейль RAVDOS.
1 – 1,5 мл (в розведенні 1:1 з фізіологічним розчином) розподілити до повного вбирання.
6. Заспокійлива альгінатна маска з чорною смородиною на 15-20 хвилин.
7. Рівномірно розподілити на всю поверхню невелику кількість REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ).
8. Завершити процедуру кремом ELIOS з SPF.
9. Не вмиватися 10-12 годин.
Післяпілінговий догляд:
Перші 3 дні після процедури: REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС- ГЕЛЬ) або LRC
(ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ) + крем ELIOS з SPF. З 4 дня пацієнт починає користуватися препаратами передпілінгового догляду.
Курс пілінгу - 5-10 процедур з інтервалом у 7-14 днів. Після пілінгу очікується легке лущення на 3-4 добу.
Ефект наростає з кожною процедурою, тому рекомендується проходження повного курсу – до 10 процедур.
Перші процедури пілінг може не викликати відчуттів печіння або поколювання - це нормально та не говорить
про слабкий вплив пілінгу.
Склад: мигдальна кислота 50%, pН=1,85.
Об’єм: 50 мл, 10 мл.
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ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
ПІЛІНГИ
PYRSSOL PEEL

ПІРСОЛЬ ПІЛІНГ

Комбінований поверхневий пілінг на основі піровиноградної та молочної кислот.
Зменшує зчеплення між корнеоцитами, запобігає гіперкератозу.
Має здатність стимулювати вироблення нового колагену, формування еластинових волокон і глікопротеїнів. Зменшує глибину зморшок, ознаки фотостаріння та
гіперпігментацію.
Пілінг швидко і глибоко проникає в шкіру. Молочна кислота посилює функції
шкірного бар’єру, запобігає втраті води та підвищує рівень гідратації шкіри. Завдяки захисній плівці, яка утворюється в процесі пілінгу, ексфоліація відбувається
без сухості. Збільшується вироблення гіалуронової кислоти, вирівнюється текстура
шкіри, зменшуються зморшки.
Дія:
• кератолітична
• антикомедогенна
• зволожувальна
• відбілювальна
• реструктурувальна
Показання:
Протипоказання:
• гіперпігментація
• індивідуальна непереносимість
• фотостаріння
• герпес у стадії загострення
• себорея
• порушення цілісності шкіри
• гіперкератоз
• вагітність та період лактації
• в’януча шкіра
• активний запальний процес
• бронхіальна астма
• купероз

Протокол процедури

Передпілінгова підготовка:
Відповідно до протоколів домашнього догляду підібрати пацієнтові програму на 14-28 днів перед процедурою пілінгу. Вона ж буде і післяпілінговим доглядом з 4 дня після процедури пілінгу.
Процедура пілінгу:
1. Очистити шкіру за допомогою BOT. FACIAL FOAM (Очищувальна піна для вмивання).
2. Для покращення периферійного кровообігу можливе використання препарату ERYTHROS GEL (ГЕЛЬ
ЕРІТРОС), який через декілька хвилин викликає рівномірну еритему. На суху шкіру розподілити 0,5 – 1мл,
не змивати.
3. Нанести невелику порцію порошку DAILY MICROEXFOLIANT (Щоденний мікроексфоліант) на вологу
шкіру, розподілити, масажувати до 5 хвилин. Не змивати. Залишити до повного висихання.
4.Ватною паличкою або віяловим пензликом нанести 0,5-1 мл пілінгу в наступному порядку: лоб, щоки,
підборіддя, верхня губа, ніс, повіки, шия, декольте. Експозиція 5-10 хвилин. На цьому етапі можливе використання фотодинамічної маски.
5. Не змиваючи пілінг, розподіляємо по всій поверхні мезококтейль, відповідно до показань:
• Гіперпігментація - мезокотейль MELA;
• Вікова шкіра, профілактика старіння - мезокотейль ZOI PLUS;
• Мімічні зморшки - мезококтейль BOTOLIFT;
• Зона очей - мезококтейль OPHTALMOS;
• Відновлення колагену - мезококтейль RAVDOS.
1 – 1,5 мл (в розведенні 1:1 з фізіологічним розчином) розподілити до повного вбирання.
6. Заспокійлива альгінатна маска з чорною смородиною на 15-20 хвилин.
7. Рівномірно розподілити на всю поверхню невелику кількість REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ).
8. Завершити процедуру кремом ELIOS з SPF.
9. Не вмиватися 10-12 годин.
Післяпілінговий догляд:
Перші 3 дні після процедури REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC
(ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ) + крем ELIOS з SPF. Курс пілінгу - 5-10 процедур з інтервалом у
14 днів. Після пілінгу можлива еритема, яка зберігається від 20 хвилин до декількох годин, очікується легке
лущення на 3-4 добу.
Увага: піровиноградна кислота має дуже специфічний запах і може мати дратівливу дію на верхні дихальні
шляхи. Тому процедуру необхідно проводити в добре вентильованих приміщеннях або з відкритим вікном.
Підвищена обережність із клієнтами, схильними до бронхоспазму.
Склад: піровиноградна кислота 40%, молочна кислота 10%, pН=1,25.
-27Об’єм: 50 мл, 10 мл.

ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
ПІЛІНГИ
SALICYLIC PEEL 30%

САЛІЦИЛОВИЙ ПІЛІНГ 30%

Саліцилова кислота є бетагідроксикислотою з більш вираженою кератолітичною
дією, ніж у АHА кислот. Розчиняє ліпіди, зменшує зчеплення між корнеоцитами, викликає відлущування мертвих і пошкоджених клітин. Ідеально підходить
для жирної та шкіри с акне. Також зменшує прояв зморшок, дефектів шкіри та
гіперпігментацію, покращує текстуру і тонус шкіри. Зменшує запалення.
При нанесенні викликає печіння, яке проходить через 30-40 секунд. Проникнення залежить від кількості шарів, а не від експозиції.
Дія:
• видаляє мертві клітини та контролює вироблення шкірного сала
• бореться з акне
• покращує проникнення активних інгредієнтів
• зменшує прояв пігментації
Показання:
• постакне пігментація
• акне
• жирна, проблемна шкіра
• підготовка до механічної чистки
Протипоказання:
• індивідуальна непереносимість
• герпес у стадії загострення
• порушення цілісності шкіри
• вагітність та період лактації
• активний запальний процес

Протокол процедури

Передпілінгова підготовка:
Відповідно до протоколів домашнього догляду підібрати пацієнтові програму на 14-28 днів перед процедурою пілінгу. Вона ж буде і післяпілінговим доглядом з 4 дня після процедури пілінгу.
Процедура пілінгу:
1. Очистити шкіру за допомогою BOT. FACIAL FOAM (Очищувальна піна для вмивання).
2. Нанести невелику порцію порошку DAILY MICROEXFOLIANT (Щоденний мікроексфоліант) на вологу
шкіру, розподілити, масажувати до 5 хвилин. Не змивати. Залишити до повного висихання.
4.Ватною паличкою або віяловим пензликом нанести 0,5-1 мл пілінгу в наступному порядку: лоб, щоки,
підборіддя, верхня губа, ніс, повіки, шия, декольте. Експозиція 5 хвилин. За потреби нанести ще один шар на
всю поверхню або локально на воспаления. На цьому етапі можливе використання фотодинамічної маски.
5. Не змиваючи пілінг, розподіляємо по всій поверхні мезококтейль, відповідно до показань:
• Гіперпігментація - мезокотейль MELA;
• Вікова шкіра, профілактика старіння - мезокотейль ZOI PLUS;
• Мімічні зморшки - мезококтейль BOTOLIFT;
• Зона очей - мезококтейль OPHTALMOS;
• Відновлення колагену - мезококтейль RAVDOS.
1 – 1,5 мл (в розведенні 1:1 з фізіологічним розчином) розподілити до повного вбирання.
6. Заспокійлива альгінатна маска з чорною смородиною на 15-20 хвилин.
7. Рівномірно розподілити на всю поверхню невелику кількість REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ).
8. Завершити процедуру кремом ELIOS з SPF.
9. Не вмиватися 10-12 годин.
Післяпілінговий догляд:
Перші 3 дні після процедури REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) + крем
ELIOS з SPF.
З 4 дня пацієнт починає користуватися препаратами передпілінгового догляду.
Курс пілінгу - 5-10 процедур з інтервалом у 7-14 днів.
Склад: 30% саліцилова кислота, рH=2,00.
Об’єм: 50 мл, 10 мл.
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ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
ПІЛІНГИ
TCA (трихлороцтова кислота) призначена для проведення поверхневих і серединних пілінгів. Глибина проникнення залежить не тільки від концентрації, але й від кількості шарів. При просуванні через шкірні шари
відбувається нейтралізація кислоти, яка викликає коагуляцію білків, і на шкірі помітний фрост-ефект (ефект
інею). За допомогою ТСА можна отримати контрольоване пошкодження епідермісу, стимулюючи оновлення,
регенеративні і репараційні процеси. Поліпшення стану дермальних шарів. ТСА не чинить системної дії на
організм.

DAY PEEL 10% TCA

ДЕННИЙ ПІЛІНГ 10% ТСА

Пілінг призначений для всіх типів шкіри, а також для дуже чутливої, оскільки
практично не викликає печіння.
Дія:
Пілінг орієнтований на клієнтів, які хочуть отримати поступове освітлення шкіри,
але не миттєве. Освітлює шкіру, вирівнює рельєф і структуру, усуває поверхневі
зморшки.
Показання:
Протипоказання:
• лікування акне 1 ступеня
• індивідуальна непереносимість
• порушення пігменту
• активна інсоляція
• гіперкератоз
• герпес у стадії загострення
• профілактика старіння шкіри
• порушення цілісності шкіри
• шкіра курця
• вагітність та період лактації
• фотостаріння
• активний запальний процес
• зморшки орбітальної зони

Протокол процедури

Передпілінгова підготовка:
Відповідно до протоколів домашнього догляду підібрати пацієнтові програму на 14-28 днів перед процедурою пілінгу. Вона ж буде і післяпілінговим доглядом з 4 дня після процедури пілінгу.
Процедура пілінгу:
1. Очистити шкіру за допомогою BOT. FACIAL FOAM (Очищувальна піна для вмивання).
2. Нанести невелику порцію порошку DAILY MICROEXFOLIANT (Щоденний мікроексфоліант) на вологу
шкіру, розподілити, залишити на 5 хвилин. Не змивати. Залишити до повного висихання.
3. У першу процедуру ватною паличкою нанести 1 мл пілінгу в один шар у наступному порядку: лоб, щоки,
підборіддя, верхня губа, ніс, повіки, шия, декольте.
Дати першому шару проникнути 2-3 хвилини. Запитати в пацієнта: «За шкалою від 1 до 10, 10 - дуже
дратує, які відчуття?». Якщо відповідь, що вище, ніж 6, другий шар не рекомендується наносити, якщо від
1 до 5 - можна нанести ще один шар. (Орієнтуватися потрібно на відчуття, а не на видимість результату.)
Можна використовувати вентилятор для охолодження. Обов’язково дати час (2-5 хвилин) шару проникнути.
Застосовувати не більше 2 шарів на чутливій шкірі, не більше 3 - на стійкій шкірі.
4. Не змиваючи пілінг, розподіляємо по всій поверхні мезококтейль, відповідно до показань:
• Гіперпігментація - мезокотейль MELA;
• Вікова шкіра, профілактика старіння - мезокотейль ZOI PLUS;
• Мімічні зморшки - мезококтейль BOTOLIFT;
• Зона очей - мезококтейль OPHTALMOS;
• Відновлення колагену - мезококтейль RAVDOS.
1 – 1,5 мл (в розведенні 1:1 з фізіологічним розчином) розподілити до повного вбирання.
5. Рівномірно розподілити на всю поверхню невелику кількість REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ).
6. Завершити процедуру кремом ELIOS з SPF.
Післяпілінговий догляд:
Перші 3 дні після процедури REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC
(ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ) + крем ELIOS з SPF.З 4 дня пацієнт починає користуватися препаратами передпілінгового догляду. Курс пілінгу 5-6 процедур з інтервалом у 10-14 днів.
Склад: 10% трихлороцтова кислота.
Об’єм: 100 мл, 10 мл.
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ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
ПІЛІНГИ
TRI PEEL 20% ТСА

ТРИ ПІЛІНГ 20% ТСА

Протокол процедури

Три пілінг призначений для всіх типів шкіри, викликає відчуття печіння, середній
больовий поріг.
Дія:
Освітлює та вирівнює рельєф і структуру шкіри, усуває поверхневі зморшки.
Показання:
Протипоказання:
• постакне рубці
• індивідуальна непереносимість
• стрії
• активна інсоляція
• порушення пігменту
• стан стресу
• гіперкератоз
• герпес у стадії загострення
• профілактика старіння шкіри
• порушення цілісності шкіри
• шкіра курця
• прийом Роаккутану
• фотостаріння
(6 місяців до і після процедури)
• зморшки, заломи
• схильність до келоїдних рубців
• вагітність та період лактації
• активний запальний процес

Передпілінгова підготовка:
Відповідно до протоколів домашнього догляду підібрати пацієнтові програму на 14-28 днів перед процедурою пілінгу. Вона ж буде і післяпілінговим доглядом з 4 дня після процедури пілінгу.
Процедура пілінгу:
1. Очистити шкіру за допомогою BOT. FACIAL FOAM (Очищувальна піна для вмивання).
2. Нанести невелику порцію порошку DAILY MICROEXFOLIANT (Щоденний мікроексфоліант) на вологу
шкіру, розподілити, залишити на 5 хвилин. Не змивати. Залишити до повного висихання.
3. У першу процедуру ватною паличкою нанести 1 мл пілінгу в один шар у наступному порядку: лоб, щоки,
підборіддя, верхня губа, ніс, повіки, шия, декольте.
Дати першому шару проникнути 2-3 хвилини. Запитати в пацієнта: «За шкалою від 1 до 10, 10 - це дуже
дратує, які відчуття?». Якщо відповідь, що вище, ніж 6, другий шар не рекомендується наносити, якщо від
1 до 5 - можна нанести ще один шар. (Орієнтуватися потрібно на відчуття, а не на видимість результату.)
Можна використовувати вентилятор для охолодження. Обов’язково дати час (2-5 хвилин) шару проникнути.
Застосовувати не більше 2 шарів на чутливій шкірі, не більше 3 - на стійкій шкірі.
4. Не змиваючи пілінг, розподіляємо по всій поверхні мезококтейль, відповідно до показань:
• Гіперпігментація - мезокотейль MELA;
• Вікова шкіра, профілактика старіння - мезокотейль ZOI PLUS;
• Мімічні зморшки - мезококтейль BOTOLIFT;
• Зона очей - мезококтейль OPHTALMOS;
• Відновлення колагену - мезококтейль RAVDOS.
1 – 1,5 мл (в розведенні 1:1 з фізіологічним розчином) розподілити до повного вбирання.
5. Рівномірно розподілити на всю поверхню невелику кількість LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
ЛІПІДІВ).
6. Завершити процедуру кремом ELIOS з SPF.
Післяпілінговий догляд:
Перші 3 – 7 днів після процедури LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ) + крем ELIOS з SPF.
З 4 -7 дня пацієнт починає користуватися препаратами передпілінгового догляду. Курс пілінгу підбирається
індивідуально, залежно від отриманого результату під час процедури.
Склад: 20% трихлороцтова кислота.
Об’єм: 100 мл, 10 мл.
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ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
ПІЛІНГИ
PENT PEEL 30% TCA

ПЕНТ ПІЛІНГ 30% ТСА

Пент пілінг призначений для щільної, жирної, не чутливої шкіри. Ефективно
видаляє вікові плями, гіперпігментацію, шрами після акне, бородавки, зморшки та дрібні лінії за рахунок ексфоліації поверхневого та більш глубоких шарів
шкіри. Після процедури шкіра набуває рівний, однорідний колір.
Показання:
• постакне рубці
• порушення пігменту
• гіперкератоз
• профілактика старіння шкіри
• шкіра курця
• фотостаріння
• зморшки, заломи
Протипоказання:
• індивідуальна непереносимість
• активна інсоляція
• стан стресу
• герпес у стадії загострення
• порушення цілісності шкіри
• погана регенерація
• прийом Роаккутану (6 місяців до і після процедури)
• схильність до келоїдних рубців
• вагітність та період лактації
• активний запальний процес
• не рекомендується для тіла

Протокол процедури

Передпілінгова підготовка:
Відповідно до протоколів домашнього догляду підібрати пацієнтові програму на 14-28 днів перед процедурою пілінгу. Вона ж буде і післяпілінговим доглядом з 4 дня після процедури пілінгу.
Процедура пілінгу:
1.Очистити шкіру за допомогою BOT. FACIAL FOAM (Очищувальна піна для вмивання).
2. Нанести невелику порцію порошку DAILY MICROEXFOLIANT (Щоденний мікроексфоліант) на вологу
шкіру, розподілити, масажувати от 1 до 5 хвилин. Не змивати. Залишити до повного висихання.
3. У першу процедуру ватною паличкою нанести 0,5-1 мл пілінгу в один шар у наступному порядку: лоб,
щоки, підборіддя, верхня губа, ніс, повіки.
Дати першому шару проникнути 2-3 хвилини. Виникає відчуття печіння та болю. На поверхні шкіри
з’являється «фрост-ефект». За його інтенсивністю можна судити про глибину проникнення кислоти, а за
його однорідністю - про рівномірність нанесення пілінгу на всі оброблені зони. Можна використовувати
вентилятор для охолодження. Обов’язково дати час 2-5 хвилин шару проникнути. Не потрібно домагатися вираженого «фрост–ефекту» на шкірі шиї, області декольте та кистях рук. Після припинення нанесення
пілінгу суб’єктивні больові відчуття припиняються.
4. Не змиваючи пілінг, розподіляємо по всій поверхні мезококтейль, відповідно до показань:
• Гіперпігментація - мезокотейль MELA;
• Вікова шкіра, профілактика старіння - мезокотейль ZOI PLUS;
• Мімічні зморшки - мезококтейль BOTOLIFT;
• Зона очей - мезококтейль OPHTALMOS;
• Відновлення колагену - мезококтейль RAVDOS.
1 – 1,5 мл (в розведенні 1:1 з фізіологічним розчином) розподілити до повного вбирання.
5. Рівномірно розподілити на всю поверхню невелику кількість LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
ЛІПІДІВ)
6. Завершити процедуру кремом ELIOS з SPF.
Післяпілінговий догляд:
Перші 3 – 7 днів після процедури LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ) + крем ELIOS з SPF.
З 4 -7 дня пацієнт починає користуватися препаратами передпілінгового догляду.
Курс пілінгу підбирається індивідуально, залежно від отриманого результату під час процедури.
Склад: 30% трихлороцтова кислота.
Об’єм: 100 мл, 10 мл.
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ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
ПІЛІНГИ
Боді пілінг
Процедура полягає в нанесенні на шкіру трихлороцтової кислоти (ТСА), змішаної зі спеціальною блакитною основою. Блакитна основа сповільнює дію кислоти та змінює колір залежно від глибини проникнення
вглиб шкіри. Це дозволяє оперативно контролювати процедуру та гарантувати відмінний результат.
За допомогою цієї процедури видаляється роговий шар (омертвілі клітини на поверхні шкіри), а при більш
глибокому проникненні (серединний пілінг) - епідерміс і верхні шари дерми. Видалені мертві клітини шкіри
замінюються на здорові. Шкіра стає оксамитовою, гладкою та чистою. Пілінг підходить більшості пацієнтів
із в’ялою шкірою, гіперпігментацією, рубцями, великими порами.
Використовується для процедур на будь-якій частині тіла, у тому числі на зоні декольте, спині, руках.
Залежно від завдання, виконуються поверхневий, серединний або серединно-глибокий пілінги. После
досягнення бажаної глибини проникнення шкіра очищається. Безпосередньо після лікування на шкірі
залишається відтінок синього кольору, який, як правило, повністю зникає протягом 12 - 24 год.

BODY PEEL 20%

БОДІ ПІЛІНГ 20%

Тип шкіри: нормальна / чутлива / суха.
Пацієнти, які бояться сильних пілінгів, знаходяться в стані стресу, хочуть пілінг
без анестезії або хочуть невеликого лущення.
Показання:
• порушення пігменту
• шкіра курця
• інтимне відбілювання
• фотостаріння
• гіперкератоз
• зморшки
• профілактика старіння шкіри
Протипоказання:
• індивідуальна непереносимість
• активна інсоляція
• стан стресу
• герпес у стадії загострення
• порушення цілісності шкіри
• погана регенерація
• прийом Роаккутану (6 місяців до і після процедури)
• схильність до келоїдних рубців
• вагітність та період лактації
• активний запальний процес

Протокол процедури

Передпілінгова підготовка:
Відповідно до протоколів домашнього догляду підібрати пацієнтові програму на 14-28 днів перед процедурою пілінгу. Вона ж буде і післяпілінговим доглядом з 4 дня після процедури пілінгу.
Процедура пілінгу:
1. Очистити шкіру за допомогою BOT. FACIAL FOAM (Очищувальна піна для вмивання).
2. Нанести невелику порцію порошку DAILY MICROEXFOLIANT (Щоденний мікроексфоліант) на вологу шкіру,
розподілити, масажувати до 5 хвилин. Не змивати. Залишити до повного висихання.
3. У першу процедуру ватною паличкою нанести 0,5-1 мл пілінгу в один шар. Дати першому шару проникнути
3-5 хвилин. Запитати в пацієнта: «За шкалою від 1 до 10, 10 - дуже дратує, які відчуття?». Якщо відповідь, що вище,
ніж 6, другий шар не рекомендується наносити, якщо від 1 до 5 - можна нанести ще один шар (орієнтуватися на
відчуття, а не на видимість результату). Можна використовувати вентилятор для охолодження. Не застосовувати
більше 6 шарів. Мета - створити синій наліт.
4. Після припинення відчуттів печіння, розподілити на всю поверхню BOT. FACIAL FOAM (Очищувальна піна
для вмивання) без води в чистому вигляді. Видалити сухою серветкою.
5. Нанести невелику порцію порошку DAILY MICROEXFOLIANT (Щоденний мікроексфоліант) на вологу шкіру,
розподілити, масажувати до 10 хвилин. Змити.
6. Заспокійлива альгінатна маска з чорною смородиною на 15-20 хвилин.
7. Рівномірно розподілити на всю поверхню невелику кількість REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ)
8. Завершити процедуру кремом ELIOS з SPF.
9. Не вмиватися 10-12 годин.
Післяпілінговий догляд:
Перші 3 – 7 днів після процедури LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ) + крем ELIOS з SPF.
З 4 -7 дня пацієнт починає користуватися препаратами передпілінгового догляду. Курс пілінгу підбирається
індивідуально, залежно від отриманого результату під час процедури.
Склад: 20% трихлороцтова кислота + синій пігмент.
Об’єм: 100 мл, 10 мл.
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МЕЗОКОКТЕЙЛЬ A-DYNAT

Препарат із групи флавоноїдів. Мелілото - буркун лікарський. Тонізує вени та лімфатичні судини.
Зменшує проникливість капілярів, сприяє зменшенню онкотичного тиску в інстертиціальній рідині,
покращуючи фільтрацію лімфи. Надає потужний антиоксидантний і детоксикуючий ефект. Можливий свербіж і болючість у місці ін’єкції.
Склад: рутин та екстракт мелітото.
Об’єм: 10 ампул по 5 мл.

A-NERGY

МЕЗОКОКТЕЙЛЬ A-NERGY

Має протинабрякову, жовчогінну, гепатопротекторну дію. Протипоказаний пацієнтам із калькульозним холециститом і гіперчутливістю до саліцілатів.
Склад: екстракт артишоку (хофітол).
Об’єм: 10 ампул по 5 мл.

ABANGIOS

МЕЗОКОКТЕЙЛЬ ABANGIOS (З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА)

Препарат гінкго білоба рекомендований до застосування: при целюліті, для поліпшення кольору, еластичності, тургору шкіри. Профілактика та зменшення набряків. Загальний оздоровлювальний, тонізуючий ефект.
Склад: вода, натрію хлорид, пропілен гліколь, екстракт гінкго білоба, сорбат калію, гідроксид
натрію.
Об’єм: 10 ампул по 5 мл.

ABVITABE

МЕЗОКОКТЕЙЛЬ ABVITABE (РЕВІТАЛІЗУВАЛЬНИЙ)

Потужний антиоксидантний коктейль – вітамін А, вітамін Е, вітамін С, вітамін В1, В2, В3, В5,
В6. Рекомендований до застосування в процедурах ліфтингу шкіри. Антивікова терапія. Для
лікування комбінованої та жирної шкіри. Ревіталізація сухої шкіри.
Склад: вода, рицинова олія, натрію аскорбат, пантенол, ретиніл пальмітат, ніацинамід, токоферил ацетат, піридоксин, рибофлавін, тіамін, гідроксид натрію, токоферол.
Об’єм: 10 ампул по 5 мл.

Застосування

Продукти використовувати на попередньо очищену та продезинфіковану шкіру.
Можливе використання як самостійну терапію, так і в комбінації з іншими препаратами.
Рекомендоване введення: електрофорез, іонофорез, сонофорез, електромезотерапія, трансдермальна
доставка, Fraxpeel метод.
Відкритий препарат рекомендується зберігати до 5 діб в холодильнику.
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МЕЗОКОКТЕЙЛЬ ABVITACE (З ВІТАМІНОМ С)

Препарат містить 20%-й вітамін С. Рекомендований як антиоксидант. Застосовується в
антивіковій терапії, терапії мелазми, при атопічному дерматиті, алопеції, себорейному дерматиті.
Профілактика та відновлення після фотопошкодження УФ-випромінюванням.
Склад: вода, натрію аскорбат, бікарбонат натрію, натрій ЕДТА.
Об’єм: 10 ампул по 5 мл.

ABVITARE

МЕЗОКОКТЕЙЛЬ ABVITARE (З ВІТАМІНОМ А)

Препарат містить вітамін А у вигляді ретиніл пальмітата. Рекомендується застосовувати для
зменшення глибини зморшок і при фотопошкодженнях шкіри. Також це себорегулювальний продукт. Ідеальна терапія при постакне рубцях.
Склад: вода, рицинова олія, ретиніл пальмітат, натрію хлорид, динатрій ЕДТА, натрію аскорбат,
бікарбонат натрію, токоферол.
Об’єм: 10 ампул по 5 мл.

CENTELAS

МЕЗОКОКТЕЙЛЬ CENTELAS (ДРЕНАЖНИЙ)

Антицелюлітний препарат на основі рослинних екстрактів: фукуса, центели та плюща.
Діє на вузли целюліту, збільшуючи мікроциркуляцію, полегшуючи дренування тканини.
Протинабрякова дія.
Склад: вода, натрію хлорид, пропілен гліколь, екстракт фукуса пухирчастого, екстракт центели
азіатської, екстракт плюща звичайного.
Об’єм: 10 ампул по 5 мл.

НОВИНКА EPION

МЕЗОКОКТЕЙЛЬ З НУКЛЕОТИДАМИ

Мезококтейль з нуклеотидами зменшує дію вільних радикалів, таким чином профілактує
передчасне старіння. Підвищує рівень гіалуронової кислоти, інгібує дію гіалуронідази. Нуклеотиди
сприяють активізації фізіологічних механізмів регенерації, посилюють синтез еластину, колагену
та неколагенових молекул. Сприяють оптимальному зволоженню, а також захисту від UVА і UVB.
Склад: 3% нуклеотиди.
Об’єм: 10 ампул по 5 мл.

TRANSEN

МЕЗОКОКТЕЙЛЬ L-КАРНИТИН

Основна роль L-карнітину - транспортування довголанцюгових жирних кислот у клітинні
мітохондрії, де вони використовуються в якості палива для створення аденозинтрифосфату АТФ кислоти, що є універсальним джерелом енергії.
Склад: L-карнітин 20%.
Об’єм: 10 ампул по 5 мл.

VITASI

МЕЗОКОКТЕЙЛЬ DMAE+ОРГАНІЧНИЙ
КРЕМНІЙ (ORGANIC SILICIUM)

DMAE - Диметиламіноетанол (ДМАЕ) є попередником ацетилхоліну, нейротрансмітером, бере
участь у підвищенні м’язового тонусу. Повертає старіючим тканинам пружність, запобігає їх атонії.
Склад: DMAE 2%, органічний кремній 0,5%.
Об’єм: 10 ампул по 5 мл.

-34-

ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
МЕЗОКОКТЕЙЛІ

Мезококтейлі – стерильні препарати, які можуть використовуватися аплікаційним та ін’єкційним методами
після хімічних пілінгів, Fraxpeel методу, лазерної терапії, фонофорезу, у комбінації з філерами, ботулотоксином, мезотерапією. Для використання необхідно препарат розвести 1:1 або 1:2 з фізіологічним розчином або
органічним кремнієм.

BOTOLIFT

МЕЗОКОКТЕЙЛЬ

Препарат містить 3 нейропептиди. Октапептид ацетил-3 - зменшує вираженість
зморшок за допомогою дестабілізації довгого ланцюга білка (SNARE комплекс),
відповідального за м’язові скорочення. Ацетил гексапептид-3 - це зменшення скорочення м’язів обличчя діє на рівні нервово-м’язових синапсів, викликаючи розслаблення
мімічної мускулатури (міорелаксацію), запобігає утворенню зморшок і вирівнює наявні
(ніби виштовхуючи зморшку зсередини), пригнічує надмірне вироблення катехоламінів,
які сприяють утворенню зморшок і тонких мімічних складок на обличчі. Пентапептид-18
– зменшує збудження в нейроні, зменшує їх збудливість: активність нервової клітини знижується - і вивільнення
ацетилхоліну модулюється. М’язові скорочення послаблюються і - відтак, мімічні зморшки зменшуються.
Склад: вода, гліцерин, гіалуронова кислота, октапептид ацетил-3, гексапептид ацетил-8, пентапептид-18,
хлорид натрію, гідроксид натрію, метабісульфіт натрію, екстракт сої, sh-олігопептид-1, sh-олігопептид-2, shполіпептид-1, каприліл гліколь.
Застосування: 0,5-1 мл на одну процедуру. Курс 5-10 процедур.
Об`єм: 10 флаконів по 5 мл.

EXOKIN

МЕЗОКОКТЕЙЛЬ З ТРАНЕКСАМОВОЮ КИСЛОТОЮ 5%

Транексамова кислота має декілька механізмів для лікування та профілактики появи
надлишкової пігментації шкіри. Дослідження засвідчили її ефективність без значних побічних
ефектів, навіть у порівнянні з сильними інгредієнтами, такими як гідрохінон.
• інгібує тирозиназу
• блокує зв’язок між плазміногеном і кератиноцитами, знижує рівень вільної арахідонової кислоти та простагландину, які беруть участь в ультрафіолет-індукованому меланогенезі
Транексамова кислота не лише відбілює шкіру, але і зменшує почервоніння, викликане розширеними кровоносними судинами, таким чином вирівнюючи колір обличчя.
Показання до застосування:
• Гіперпігментація
• Мелазма
• Допоміжна терапія при куперозі, розацеа, акне.
Спосіб застосування:
- у протоколі пілінгів Dermagenetic: 1-2мл розподілити після нанесення пілінгу
- ін’єкційне введення: техніка наппаж, укол за уколом
- фракційна мезотерапія: Fraxpeel, мезоролер, дермаштамп
• Фотостаріння/мелазма: 1ml Mela + 2ml Exokin + 2ml фізрозчин
• Вікові плями/мелазма: 1ml Glutace + 1ml Exokin + 1ml Abvitare + 2ml фізрозчин
• Поверхнева мелазма: 1ml ZoiPlus + 2ml Exokin + 2ml фізрозчин.
Активні інгредієнти: 5% транексамова кислота.
Об`єм: 10 флаконів по 5 мл.
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МЕЗОКОКТЕЙЛЬ ІЗ ГЛУТАТІОНОМ І ВІТАМІНОМ С

Препарат являє собою комбінацію двох антиоксидантів глутатіону та вітаміну С.
Глутатіон - це короткий пептид, який складається з трьох амінокислот: гліцин, цистеїн
і глутамінова кислота. Серед функцій, які виконує глутатіон у клітці, в першу чергу слід
відзначити його участь у захисті клітин від продуктів окиснювального стресу. Головний секрет
цього надзвичайно сильного антиоксиданту в тому, що він містить сірку - клейку речовину,
до молекул якої прилипають вільні радикали, токсини та важкі метали. Глутатіон здатний
відновлювати інші антиоксиданти. З віком синтез глутатіону в організмі знижується, а також при станах, коли
глутатіон витрачається більше, ніж виробляється - куріння, стрес, УФ випромінювання, неправильне харчування,
забруднення навколишнього середовища. Вітамін С освітлює меланін, нормалізує процеси ороговіння шкірного
покриву, має протизапальну дію, створює сприятливий фон для регенерації шкірного покриву.
Показання до застосування:
• Мелазма
• Додатково в програмі ліфтингу шкіри
• Гіперпігментація
• Детоксикація
• Фотостаріння
• Шкіра «курця»
• Додатково в програмі лікування купероза
• Збої в роботі імунної системи шкіри.
Спосіб приготування: додати у флакон 5 мл фізіологічного розчину.
Спосіб застосування:
- у протоколі пілінгів Dermagenetic: 1-2мл розподілити після нанесення пілінгу
- ін’єкційне введення: техніка серединний наппаж
- фракційна мезотерапія: Fraxpeel, мезоролер, дермаштамп
• Регенерація/антиоксидантний: ефект 1ml Ravdos + 2ml Glutace + 2ml фізрозчин
• Ліфтинг/зміцнення шкіри: 1ml Abvitare + 2ml Glutace + 2ml фізрозчин
• Відновлення: 1ml Abangios + 2ml Glutace + 2ml фізрозчин
• Мелазма, гіперпігментація: 1ml Glutace + 1ml Exokin + 1ml Abvitare + 2ml фізрозчин.
- у комбінації з фракційним лазером, фракційним RF ліфтингом, RF ліфтингом.
Активні інгредієнти: глутатіон, вітамін С.
Об`єм: 10 флаконів по 2 гр.

LIPO

МЕЗОКОКТЕЙЛЬ

Показання: лікування целюліту, локальні жирові відкладення.
Склад: вода, фосфатидилхолін, дезоксихолатнатрію, карнітин, пропілен гліколь, екстракт
артишоку іспанського, гідроксид натрію, екстракт червоної водорості, sh-олігопептид-2.
Застосування: використовувати локально на ділянках, схильних до целюліту, ін’єкційно.
Частота: 1 процедура в 14 днів.
Об`єм: 10 флаконів по 10 мл.

MELA

МЕЗОКОКТЕЙЛЬ (КОНТРОЛЬ МЕЛАНОГЕНЕЗУ)

Препарат рекомендований у процедурах лікування і профілактики гіперпігментацій.
Це високоефективний освітлювальній комплекс, який містить 8 активних інгредієнтів
для зменшення та профілактики гіперпігментацій, а також для боротьби з віковими
пігментними плямами.
Склад: вода, етил аскорбінової кислоти, альфа-арбутин, екстракт кореня солодки, екстракт гриба мацутаке, олігопептид-34, глутатіон, ніацинамід, sh-поліпептид-2.
Застосування: 0,5-1 мл на одну процедуру. Курс 5-10 процедур.
Об`єм: 10 флаконів по 5 мл.
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ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
МЕЗОКОКТЕЙЛІ
OPHTHALMOS

МЕЗОКОКТЕЙЛЬ (ДЛЯ ОЧЕЙ)

Покращує стан шкіри навколо очей. Зволожує суху шкіру навколо очей і допомагає
підтримувати її оптимальний баланс вологи. Помітно зменшує темні кола, зморшки,
набряки.
Склад: вода, methylsilanol mannuronate (похідна морських водоростей), екстракт артишоку іспанського, гіалуронат натрію, аскорбіл фосфат магнію, кумарин, троксерутин,
екстракт гінкго білоба, хризин, пальмітоїл олігопептид, пальмітоїл тетрапептид-7, ацетил тетрапептид-5 .
Застосування: 0,5 мл за одну процедуру.
Об`єм: 10 флаконів по 5 мл.

RAVDOS

МЕЗОКОКТЕЙЛЬ
Покращує відновлення, натяжіння шкіри, пружність і зволоження. Антиоксидантна
дія, антирадикальний ефект. Ідеально підходить для розтяжок.
Склад: вода, methylsilanol mannuronate (похідна морських водоростей), гіалуронат
натрію, RH-поліпептид-1, натрію ДНК, аскорбіл фосфат натрію, екстракт центели
азіатської, гліцин, екстракт насіння сої, лецитин, гідрогенізований лецитин, гліцин сої,
хлорид натрію, пропілен гліколь, гліцерин, динатрію ЕДТА, полісорбат 80, спирт, феноксиетанол, сорбат калію.
Застосування: 1-5 мл на одну процедуру.
Об`єм: 10 флаконів по 10 мл.

TRIHO

МЕЗОКОКТЕЙЛЬ

Живить і зміцнює волосся та шкіру голови. Покращує мікроциркуляцію, зупиняє
випадіння волосся, пробуджує сплячі цибулини.
Склад: вода, пантенол, гіалуронат натрію, глутамін, біотин, лінолева кислота, ліноленова
кислота, магнію лактат, глюконат кальцію, ціанокобаламін, токоферол, фолієва кислота, піридоксин, рибофлавін, тіамін HCI, глюконат цинку, заліза цитрат, глюконат міді,
валін, тирозин, треонін, серин, пролін, фенілаланін, метіонін, лізин, лейцин, ізолейцин,
гідроксипролін, гістидин, гліцин, глутамінова кислота, аспарагінова кислота, аргінін,
аланін, пантотенова кислота, ретинол, аскорбінова кислота, тимін, цитозин, аденін, гуанін,
пропілен гліколь, сорбат калію, гідроксид натрію, лимонна кислота, трипептид міді-1, shполіпептид-1, sh-олігопептид-2, sh-поліпептид-9.
Застосування: використання на шкіру голови та цільової області.
Об`єм: 10 флаконів по 5 мл.
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ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ
МЕЗОКОКТЕЙЛІ
YALI

3,5% ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА
Глибоко зволожує шкіру і попереджає ознаки старіння. Підвищує еластичність
шкіри та надає молодий вид. Використовувати в поєднанні з методом Fraxpeel,
в апаратній косметології та ін’єкційно.
Застосування: 0,5 мл за одну процедуру.
Состав: вода, гіалуронова кислота 3,5%.
Об`єм: 10 флаконів по 5 мл.

ZOI PLUS

МЕЗОКОКТЕЙЛЬ (0,6% ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА)

Антивіковий коктейль. Посилює здоров’я шкіри, зволожує, перешкоджає передчасному старінню. Використовується в процедурах відновлення, ревіталізації
шкіри після або перед агресивними процедурами.
Склад: вода, натрію гіалуронат, тіоктова кислота, фітинова кислота, гесперидин, ферулова кислота, кверцетин, таурин, фосфат натрію, аргінін HCl, аргінін
аспартат, піридоксину гідрохлорид, тіаміну гідрохлорид, кобальту глюконат,
ретинол пальмітат, глюконат міді, глюконат цинку, глутамін, валін, лейцин, галова кислота, хлорогенова кислота, кавова кислота, карнозинова кислота, розмаринова кислота, тирозин,
треонін, серин, пролін, фенілаланін, метіонін, лізин, ізолейцин, гідроксипролін, гістидин, гліцин, глутамінова
кислота, аспарагінова кислота, аланін, трипептид міді–1, олеїнова кислота, ліноленова кислота, глюконат
кальцію, глюконат натрію, марганцю аспартат, лактат магнію, калію аспартат, цитрат заліза, токоферол, ретинол, рибофлавін, пантотенова кислота, ніацинамід, фолієва кислота, ціанокобаламін, кальцію пантотенат,
сорбат калію, гідроксид натрію, лимонна кислота, sh-олігопептид-1, sh-олігопептид-2, sh-поліпептид-1, shполіпептид-2.
Застосування: 0,5-1 мл на одну процедуру. Курс 5-10 процедур.
Об`єм: 10 флаконів по 5 мл.

МЕЗОРОЛЕР

DERMAGENETIC FRAXPEEL TITANIUM

МЕЗОРОЛЕР ІЗ ТИТАНОВИМИ ГОЛКАМИ
Мезоролер із титановими голками, покритими золотом,
товщина голки 32G. Кількість голок - 194. Використовується
як самостійна процедура, а також у комбінації з пілінгами.
Індивідуальне використання. Розрахований на велику кількість
процедур.
Розміри: 0,25 мм; 0,5 мм ; 1,0 мм ; 1,5 мм; 2,0 мм - 1 шт.

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОГЛЯД. ПРОТОКОЛИ ПРОЦЕДУР
АНТИВІКОВИЙ ДОГЛЯД

Нормальна шкіра. Ця процедура розрахована на 4-8 тижнів, в залежності від потреб шкіри.
Перший сеанс-рівень А, другий сеанс - рівень В. Також можна послідовно робити процедури.

Рівень А
Нормальна шкіра
Тривалість
процедури

40- 50 хвилин

Опис

Процедура ідеально підходить для шкіри з віковими змінами. Підходить для всіх
типів шкіри.

Покрокова
інструкція

• Очистити шкіру за допомогою BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩУВАЛЬНА ПІНА).
• Для покращення периферійного кровообігу можливе використання препарату
ERYTHROS GEL (ГЕЛЬ ЕРІТРОС), який через декілька хвилин викликає рівномірну
еритему. На суху шкіру розподілити 0,5 – 1 мл, не змивати.
• Нанести невелику порцію порошку DAILY MICROEXFOLIANT (ЩОДЕННИЙ
МІКРОЕКСФОЛІАНТ) на вологу шкіру, розподілити, залишити на 5 хвилин. Не
змивати. Залишити до повного висихання.
• Нанести пілінг JESSOL на обличчя та шию. Експозиція 10-15 хвилин.
• Нанести мезококтейль ZOI PLUS на все обличчя і дати проникнути 5 хвилин.
• Заспокійлива альгінатна маска з чорною смородиною на 15-20 хвилин.
• Рівномірно розподілити на всю поверхню невелику кількість REPAIR COMPLEX
GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ).
• Завершити процедуру сонцезахисним кремом ELIOS SPF 20.

Домашній
догляд

Перші 3 дні пацієнт використовує REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ) + ELIOS
крем з SPF, з 4 дня - програму передпілінгового догляду.
Частота процедур: 1 раз у 14 днів.

АНТИВІКОВИЙ ДОГЛЯД
Рівень В
Нормальна шкіра
Тривалість
процедури

40 – 50 хвилин

Опис

Процедура ідеально підходить для шкіри з віковими змінами. Підходить для всіх
типів шкіри.

Покрокова
інструкція

• Очистити шкіру за допомогою BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩУВАЛЬНА ПІНА).
• Для покращення периферійного кровообігу можливе використання препарату
ERYTHROS GEL (ГЕЛЬ ЕРІТРОС), який через декілька хвилин викликає рівномірну
еритему. На суху шкіру розподілити 0,5 – 1 мл, не змивати.
• Нанести невелику порцію порошку DAILY MICROEXFOLIANT (ЩОДЕННИЙ
МІКРОЕКСФОЛІАНТ) на вологу шкіру, розподілити, залишити на 5 хвилин. Не
змивати. Залишити до повного висихання.
• Нанести пілінг DAY PEEL 10% ТСА на обличчя та шию. Експозиція 5 хвилин.
• Нанести мезококтейль ZOI PLUS на все обличчя і дати проникнути 5 хвилин.
• Заспокійлива альгінатна маска з чорною смородиною на 15-20 хвилин.
• Рівномірно розподілити на всю поверхню невелику кількість REPAIR COMPLEX
GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ)
• Завершити процедуру сонцезахисним кремом ELIOS SPF 20.

Домашній
догляд

Перші 3 дні пацієнт використовує REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ) + ELIOS
крем з SPF, з 4 дня - програму передпілінгового догляду.
Частота застосування: 1 раз у 14 днів.

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОГЛЯД. ПРОТОКОЛИ ПРОЦЕДУР
АНТИВІКОВИЙ ДОГЛЯД
ФОТОДИНАМІЧНИЙ ПІЛІНГ
Тривалість
процедури
Опис

50 – 60 хвилин
Процедура ідеально підходить для шкіри з ознаками нестачі колагену.
Підходить для всіх типів шкіри.

Покрокова
інструкція

• Очистити шкіру за допомогою BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩУВАЛЬНА ПІНА).
• Для покращення периферійного кровообігу можливе використання препарату
ERYTHROS GEL (ГЕЛЬ ЕРІТРОС), який через декілька хвилин викликає рівномірну
еритему. На суху шкіру розподілити 0,5 – 1 мл, не змивати.
• Нанести невелику порцію порошку DAILY MICROEXFOLIANT (ЩОДЕННИЙ
МІКРОЕКСФОЛІАНТ) на вологу шкіру, розподілити, залишити на 5 хвилин. Не
змивати. Залишити до повного висихання.
• Нанести пілінг MANSSOL на обличчя та шию. Експозиція 10 – 15 хвилин.
• Провести процедуру з фотодинамічною маскою: червоне світло на 5 хвилин.
• Нанести мезококтейль RAVDOS на все обличчя і дати проникнути 5 хвилин.
• Альгінатна антиоксидантна маска з вітаміном С на 15-20 хвилин.
• Рівномірно розподілити на всю поверхню невелику кількість REPAIR COMPLEX
GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ).
• Завершити процедуру сонцезахисним кремом ELIOS SPF 20.

Домашній
догляд

Перші 3 дні пацієнт використовує REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ) + ELIOS
крем з SPF, з 4 дня програму передпілінгового догляду.
Частота застосування: 1 раз у 14 днів.

КОНТРОЛЬ МЕЛАНОГЕНЕЗУ
Рівень А

Тривалість
процедури
Опис

50 – 60 хвилин
Процедура ідеально підходить для шкіри з гіперпігментацією.

Покрокова
інструкція

• Очистити шкіру за допомогою BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩУВАЛЬНА ПІНА).
• Для покращення периферійного кровообігу можливе використання препарату
ERYTHROS GEL (ГЕЛЬ ЕРІТРОС), який через декілька хвилин викликає рівномірну
еритему. На суху шкіру розподілити 0,5 – 1 мл, не змивати.
• Нанести невелику порцію порошку DAILY MICROEXFOLIANT (ЩОДЕННИЙ
МІКРОЕКСФОЛІАНТ) на вологу шкіру, розподілити, залишити на 5 хвилин. Не
змивати. Залишити до повного висихання.
• Нанести пілінг PYRSSOL на обличчя та шию. Експозиція 5 – 10 хвилин.
• Нанести мезококтейль MELA на все обличчя і дати проникнути 5 хвилин.
• Альгінатна антиоксидантна маска з вітаміном С на 15-20 хвилин.
• Рівномірно розподілити на всю поверхню невелику кількість REPAIR COMPLEX
GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ)
• Завершити процедуру сонцезахисним кремом ELIOS SPF 20.

Домашній
догляд

Перші 3 дні пацієнт використовує REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ) + ELIOS
крем з SPF, з 4 дня - програму передпілінгового догляду.
Частота застосування: 1 раз у 14 днів.
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ПРОФЕСІЙНИЙ ДОГЛЯД. ПРОТОКОЛИ ПРОЦЕДУР

КОМЕДОНАЛЬНА ФОРМА
Тривалість
процедури

40 – 50 хвилин

Опис

Процедура ідеально підходить для шкіри з ознаками акне з відкритими та закритими комедонами, невеликою кількістю папул і пустул, гіперкератозом, фотостарінням.

Покрокова
інструкція

• Очистити шкіру за допомогою BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩУВАЛЬНА ПІНА).
• Нанести невелику порцію порошку DAILY MICROEXFOLIANT (ЩОДЕННИЙ
МІКРОЕКСФОЛІАНТ) на вологу шкіру, розподілити, залишити на 5 хвилин. Не
змивати. Залишити до повного висихання.
• Нанести пілінг SALICYLIC PEEL 30% або Manssol, або Pyrssol на необхідні ділянки.
Експозиція 5 хвилин. Не змивати. За потреби нанести ще один шар.
• Розподілити 2-3 мл мезокотейлю Abvitare. Втирати масажними рухами до появи
легкого почервоніння. Не змивати, залишити на 4-8 годин.
• Рівномірно розподілити на всю поверхню невелику кількість LRC.
• Завершити процедуру кремом ELIOS з SPF 20, 30, 50.

Домашній
догляд

Через 4-8 годин вмитися за допомогою BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩУВАЛЬНА
ПІНА).
Перші 3 дні пацієнт використовує LRC + ELIOS крем з SPF 20, з 4 дня – програму
передпілінгового догляду.
Частота застосування: 1 раз у 14 днів.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРИ «ЛІФТИНГ»
ПОДВІЙНИЙ ПІЛІНГ
Тривалість
процедури
Опис

60 – 80 хвилин
Процедура ідеально підходить для шкіри з гіперпігментацією.

Покрокова
інструкція

• Очистити шкіру за допомогою BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩУВАЛЬНА ПІНА).
• Для покращення периферійного кровообігу можливе використання препарату
ERYTHROS GEL (ГЕЛЬ ЕРІТРОС), який через декілька хвилин викликає рівномірну
еритему. На суху шкіру розподілити 0,5 – 1 мл, не змивати.
• Нанести невелику порцію порошку DAILY MICROEXFOLIANT (ЩОДЕННИЙ
МІКРОЕКСФОЛІАНТ) на вологу шкіру, розподілити, залишити на 5 хвилин. Не
змивати. Залишити до повного висихання.
• Нанести пілінг DAY PEEL 10% TCA на обличчя та шию. Експозиція 5 хвилин.
• Нанести пілінг MANSSOL на обличчя та шию, експозиція 5 хвилин.
• Розрізати пакет із маскою BOTOLIFT і залишити на обличчі на 30 хвилин. Залишки
сироватки з пакета розподілити на декольте, руки.
• Рівномірно розподілити на всю поверхню невелику кількість REPAIR COMPLEX
GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ).
• Завершити процедуру кремом ELIOS з SPF.

Домашній
догляд

Перші 3 дні пацієнт використовує REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ) + ELIOS
крем з SPF, з 4 дня - програму передпілінгового догляду
Частота застосування: 1 раз на місяць.
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ПРОФЕСІЙНИЙ ДОГЛЯД. ПРОТОКОЛИ ПРОЦЕДУР

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРИ «АКНЕ»
ПАПУЛО-ПУСТУЛЬОЗНА ФОРМА
Тривалість
процедури

40 – 50 хвилин

Опис

Процедура ідеально підходить для шкіри з ознаками активного акне в стадії запалення папуло-пустульними висипаннями.

Покрокова
інструкція

• Очистити шкіру за допомогою BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩУВАЛЬНА ПІНА).
• Нанести невелику порцію порошку DAILY MICROEXFOLIANT (ЩОДЕННИЙ
МІКРОЕКСФОЛІАНТ) на вологу шкіру, розподілити, залишити на 5 хвилин. Не
змивати. Залишити до повного висихання.
• Нанести пілінг ANSSOL на необхідні ділянки. Експозиція 10 – 15 хвилин.
• На цьому етапі можливо застосування фотодинамічної маски з синім світлом 5 – 15 хвилин.
• Нанести мезококтейль MELA на все обличчя і дати проникнути 5 хвилин.
• Заспокійлива альгінатна маска з чорною смородиною на 15-20 хвилин.
• Рівномірно розподілити на всю поверхню невелику кількість REPAIR COMPLEX
GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ).
• Завершити процедуру кремом ELIOS з SPF 20

Домашній
догляд

Перші 3 дні пацієнт використовує REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) + ELIOS крем з SPF 20, з 4 дня - програму передпілінгового догляду.
Частота застосування: 1 раз у 14 днів.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРИ «АКНЕ»
КОМЕДОНАЛЬНА ФОРМА
Тривалість
процедури

40 – 50 хвилин

Опис

Процедура ідеально підходить для шкіри з ознаками акне з відкритими та закритими комедонами, невеликою кількістю папул і пустул, гіперкератозом.

Покрокова
інструкція

• Очистити шкіру за допомогою BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩУВАЛЬНА ПІНА).
• Нанести невелику порцію порошку DAILY MICROEXFOLIANT (ЩОДЕННИЙ
МІКРОЕКСФОЛІАНТ) на вологу шкіру, розподілити, залишити на 5 хвилин. Не
змивати. Залишити до повного висихання.
• Нанести пілінг SALICYLIC PEEL 30% на необхідні ділянки. Експозиція 5 хвилин. Не
змивати. За потреби нанести ще один шар.
• На цьому етапі можливо застосування фотодинамічної маски з синім світлом
5 – 15 хвилин.
• Заспокійлива альгінатна маска з чорною смородиною на 15-20 хвилин
• Рівномірно розподілити на всю поверхню невелику кількість REPAIR COMPLEX
GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ).
• Завершити процедуру кремом ELIOS з SPF 20.

Домашній
догляд

Перші 3 дні пацієнт використовує REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) + ELIOS крем з SPF 20, з 4 дня - програму передпілінгового догляду.
Частота застосування: 1 раз у 7 – 14 днів.
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ПРОФЕСІЙНИЙ ДОГЛЯД. ПРОТОКОЛИ ПРОЦЕДУР
ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУР С FRAXPEEL
ANTI – AGE ДОГЛЯД
Тривалість
процедури
Опис

60 – 80 хвилин
Процедура ідеально підходить для шкіри з заломами, сіткою зморшок, провисанням.

Покрокова
інструкція

• Очистити шкіру за допомогою BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩУВАЛЬНА ПІНА).
• Для покращення периферійного кровообігу можливе використання препарату
ERYTHROS GEL (ГЕЛЬ ЕРІТРОС), який через декілька хвилин викликає рівномірну
еритему. На суху шкіру розподілити 0,5 – 1 мл, не змивати.
• Нанести невелику порцію порошку DAILY MICROEXFOLIANT (ЩОДЕННИЙ
МІКРОЕКСФОЛІАНТ) на вологу шкіру, розподілити, залишити на 5 хвилин. Не
змивати. Залишити до повного висихання.
• Обробити поверхню хлоргексидином тампонувальними рухами.
• Прокатати FRAXPEEL (мезоролер).
• Нанести пілінг МANSSOL на обличчя та шию. Експозиція 5 – 10 хвилин.
• Нанести мезококтейль ZOI PLUS на обличчя та шию, дати проникнути 5 хвилин.
• Заспокійлива альгінатна маска з чорною смородиною на 15-20 хвилин.
• Рівномірно розподілити на всю поверхню невелику кількість REPAIR COMPLEX
GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ).
• Завершити процедуру кремом ELIOS з SPF 20.

Домашній
догляд

Перші 3 дні пацієнт використовує REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ) + ELIOS
крем з SPF, з 4 дня - програму передпілінгового догляду.
Частота застосування: 1 раз на 14 - 21 днів.

ПОСТАКНЕ РУБЦІ
Тривалість
процедури
Опис

60 – 80 хвилин
Процедура ідеально підходить для шкіри з заломами, сіткою зморшок, провисанням.

Покрокова
інструкція

• Очистити шкіру за допомогою BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩУВАЛЬНА ПІНА).
• Для покращення периферійного кровообігу можливе використання препарату
ERYTHROS GEL (ГЕЛЬ ЕРІТРОС), який через декілька хвилин викликає рівномірну
еритему. На суху шкіру розподілити 0,5 – 1 мл, не змивати.
• Нанести невелику порцію порошку DAILY MICROEXFOLIANT (ЩОДЕННИЙ
МІКРОЕКСФОЛІАНТ) на вологу шкіру, розподілити, залишити на 5 хвилин. Не
змивати. Залишити до повного висихання.
• Обробити поверхню хлоргексидином тампонувальними рухами.
• Прокатати FRAXPEEL (мезоролер).
• Нанести пілінг DAY PEEL 10% TCA на обличчя та шию. Експозиція 5 – 10 хвилин.
За потреби нанести ще один шар.
• Нанести мезококтейль RAVDOS на обличчя та шию, дати проникнути 5 хвилин.
• Заспокійлива альгінатна маска з чорною смородиною на 15-20 хвилин.
• Рівномірно розподілити на всю поверхню невелику кількість REPAIR COMPLEX
GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ).
• Завершити процедуру кремом ELIOS з SPF.

Домашній
догляд

Перші 3 дні пацієнт використовує REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ) + ELIOS
крем з SPF, з 4 дня - програму передпілінгового догляду.
Частота застосування: 1 раз на 14 - 21 днів.
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ПРОФЕСІЙНИЙ ДОГЛЯД. ПРОТОКОЛИ ПРОЦЕДУР
ПОДВІЙНИЙ ПІЛІНГ
АНТИВІКОВИЙ ДОГЛЯД
Тривалість
процедури
Опис

60 – 80 хвилин
Процедура ідеально підходить для шкіри з заломами, сіткою зморшок, провисанням.

Покрокова
інструкція

• Очистити шкіру за допомогою BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩУВАЛЬНА ПІНА).
• Для покращення периферійного кровообігу можливе використання препарату
ERYTHROS GEL (ГЕЛЬ ЕРІТРОС), який через декілька хвилин викликає рівномірну
еритему. На суху шкіру розподілити 0,5 – 1 мл, не змивати.
• Нанести невелику порцію порошку DAILY MICROEXFOLIANT (ЩОДЕННИЙ
МІКРОЕКСФОЛІАНТ) на вологу шкіру, розподілити, залишити на 5 хвилин. Не
змивати. Залишити до повного висихання.
• Нанести пілінг JESSOL на обличчя та шию на 5 – 15 хвилин.
• Розподілити мезокотейль ZOI PLUS і дати проникнути 5 хвилин.
• Нанести пілінг MANSSOL на обличчя та шию. Експозиція 5 – 10 хвилин.
• Нанести мезококтейль RAVDOS на обличчя та шию, дати проникнути 5 хвилин.
• Заспокійлива альгінатна маска з чорною смородиною на 15-20 хвилин.
• Рівномірно розподілити на всю поверхню невелику кількість REPAIR COMPLEX
GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ).
• Завершити процедуру кремом ELIOS з SPF.

Домашній
догляд

Перші 3 дні пацієнт використовує REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ) + ELIOS
крем з SPF, з 4 дня - програму передпілінгового догляду.
Частота застосування: 1 раз на місяць.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРИ
«БИОРЕВІТАЛИЗАЦІЯ»
Тривалість
процедури
Опис

60 – 80 хвилин
Процедура ідеально підходить для сухої шкіри з сіткою зморшок, провисанням.

Покрокова
інструкція

• Очистити шкіру за допомогою BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩУВАЛЬНА ПІНА).
• Нанести невелику порцію порошку DAILY MICROEXFOLIANT (ЩОДЕННИЙ
МІКРОЕКСФОЛІАНТ) на вологу шкіру, розподілити, залишити на 5 хвилин.
• Змити.
• Обробити шкіру хлоргексидином.
• За потреби використовувати анестетик.
• Зняти залишки анестетика і ще раз обробити хлоргексидином.
• У флакон YALI попередньо додати 5 мл стерильного фізіологічного розчину та струсити.
• Набрати 1 мл мезококтейлю і додати ще 1 мл стерильного фізіологічного розчину (для тонкої, сухої, чутливої, куперозної шкіри) і технікою папули зробити
уколи. Для техніки армування, заповнення зморшок - додатково не розводити
фізіологічним розчином.
• Обробити всю поверхню хлоргексидином.
• Рівномірно розподілити на всю поверхню невелику кількість REPAIR COMPLEX
GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ).

Домашній
догляд

Перші 3 дні пацієнт використовує REPAIR COMPLEX GEL (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ) або LRC (ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛІПІДІВ) + ELIOS
крем з SPF.
Частота застосування: 1 раз у 14 днів, курс - 3-5 процедур.
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"Ìè òå, ùî ìè ïîñòiéíî ðîáèìî.
Äîñêîíàëiñòü – öå íå â÷èíîê, à çâè÷êà"

PRP-МЕТОД
Плазма, збагачена тромбоцитами

AUTOSOMA
РЕГЕНЕРАТИВНА
МЕДИЦИНА

Плазма, збагачена
тромбоцитами
► Вступ
Наші клітини чутливі до дії часу, старіння, факторів
навколишнього середовища. Донедавна для
уповільнення видимих ознак старіння вчені використовували гетерологічні методи (у яких використовуються екзогенні фактори), що, природно, іноді
призводило до відторгнення або алергічної реакції.
Сучасний аутологічній метод AUTOSOMA сповільнює
процес старіння природним чином, без будь-яких
побічних реакцій. Вперше ми здатні запустити
механізм активації стовбурових клітин і фібробластів
нашого організму, які відіграють надзвичайно важливу роль у регенерації тканин. AUTOSOMA (Аутосома) - це метод з використання білків факторів росту
пацієнта для прискорення диференціації стовбурових клітин. Сприяє регенерації та прискоренню
процесів загоєння ран і кісткових тканин в
післяопераційний період з мінімальними ускладненнями, показує високі результати на шляху до
успішного та швидкого одужання. За допомогою
власних аутологічних механізмів ми можемо
підсилити міграцію клітин без побічних ефектів і з
повною біосумісністю.
Ви усвідомите, що всім нам знайомі слова
«антистаріння» і «омолодження» набудуть абсолютно нових масштабів із протоколами AUTOSOMA і
DERMAGENETIC.

► Інновації
Метод
AUTOSOMA
розроблений
науковою
командою ABACOSM і заснований на аутологічних
механізмах активації та стимуляції клітин. Це
гарантує як тривалий ефект, так і високий рівень
безпеки. Тепер ми з впевненістю можемо говорити
про переродження в понятті «здорова шкіра»! Ще
Гіппократ сказав про здатність клітин відновлювати
себе. Здібність природного тіла полягає в його
відновленні від пошкоджень.

«Природні сили
всередині нас справжні
лікарі хвороб»
Гіппократ

► Метод
Клітини з власного тіла розпізнають ендогенні й
екзогенні фактори. Таким чином, клітини розпізнають
і приймають аутологічні (власні) протеїни. Методом
AUTOSOMA
невелика
кількість
тромбоцитів
вилучається, а потім повторно вводиться в Вас.
Запускається механізм активації фібробластів,
диференціації стовбурових клітін і продукування
нових протеїнів. Таким чином, відновлення й оздоровлення пошкодженої шкіри, а також поліпшення її
стану через вікові зміни відбувається природним
чином.
Відновлюється еластичність, початковий обсяг (за
рахунок підвищення тургору шкіри), покращується
колір обличчя. Метод AUTOSOMA з тим же успіхом
може застосовуватися і для інших ділянок тіла, наприклад, шиї, грудей, рук, ніг і т.д. За рахунок посилення мітозу і потім синтезу ДНК, клітини швидко
відновлюються. Як результат ми отримуємо більш
здорові та нормально функціонуючі клітини. Природним чином проходить профілактика ракових захворювань за допомогою або без комбінації
гетерологічних
препаратів.
За
допомогою
протоколів / методів Дермадженетік ми також можемо підібрати в індивідуальному порядку відповідні
саме для Вас препарати.

► Безпека
До проведення процедури допускаються тільки
спеціально навчені фахівці. Тромбоцити вводяться
фахівцем назад у дерму протягом 4 сеансів упродовж 4-5 місяців. Процедура виконується на тій
ділянці шкіри, який Ви хотіли б оздоровити. Сама
терапевтична процедура безболісна. После
закінчення процедури пацієнту доведеться зачекати близько двох-трьох годин, поки зроблять його
власний біоідентічний крем.
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AUTOSOMA PRP-МЕТОД
Альтернатива PRP.
Застосування в медицині

100% аутологічний

У складних випадках
Зменшує вірогідність
● інфекційних
захворювань
● запалень
● болів
● ускладнень

Прискорює
● процеси відновлення
● поліпшення стану
● процеси загоєння

Аутогемотерапія – добре відома і використовується роками. Зовсім невелику кількість
власної крові достатньо для відновлення і омолодження шкіри. Метод AUTOSOMA заснований
саме на цьому принципі.

Хто проводить процедуру?

Процедура абсолютно проста і безболісна, але
виконується суворо фахівцем! Це пов’язано з
протоколом проведення процедури для
запобігання попадання інфекції.

Показання до застосування

Ми отримуємо:

● Плазму, збагачену тромбоцитами
● Аутологічний філер - ідеальний біоімплант
для обличчя та тіла
● Аутологічний крем із факторами росту клієнта

● Зморшки
● Шрами від акне
● Лікування мелазми
● Лікування в’ялості шкіри
● Дисхромія шкіри (зміна пігментації шкіри)

Універсальність/Області застосування
Autosoma-метод може бути застосований в області:
● Пластичної хірургії
● Дерматології
● Гінекології
● Ортопедії
● Отоларингології та ін.
Одинарне або подвійне центрифугування.
Простий і швидкий метод

► 100% Терапевтичний

Метод може бути використаний для всіх видів пошкоджених
тканин для швидкого та легкого відновлення.

► 100% Прогнозований

Завдяки використанню власної плазми, лікування відбувається на
100%, оскільки підтримується гомеостаз на клітинному рівні.

► 100% Оптимальний

● 100% біосумісний
● Простий
● З лейкоцитами та без лейкоцитів
● Полегшує біль та має антибактеріальну дію

БЕЗПЕЧНІСТЬ

Фактори росту

На 100% є безпечним

EGF
● індукує диференціацію клітин

PDGF/VGF
● PDGF – синтезується, зберігається та
вивільняється тромбоцитами
● клітинна реплікація
● ангіогенез – утворення нових кровоносних судин
(при регенерації пошкоджених тканин)
● хемоаттракція макрофагів, фібробластів

TGF β
сприяє новоутворенню сполучної тканини
та судин
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Простий

● ПЕРЕДБАЧУВАНИЙ
● ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИЙ

Якби ми могли дати кожній людині
необхідну кількість їжі та навантаження - не
надто багато, не надто мало, - то це стало
би найбезпечнішим способом досягти
здоров’я
Гіпократ

Метод/матеріали
Метод передбачає:

Пробірки для забору крові
 (з цитратом натрію)

Активатор

 (ампули кальцію хлориду)




Довгі голки / шприці за типом

Пробірки для сепарації

 (порожні)

 кріплення голки: Луєр-Лок (Luer Lock)





 Голки для забору крові


Центрифугу

Аутологічний крем
ENRICHED SERUM PLAT
біоідентичний крем,
створений для Вас

Yali

мезококтейль із
гіалуроновою кислотою
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ОФІСИ
ВІННИЦЯ
«Магазин професійної косметики»
вул. Пирогова, 103
(067) 573-26-27, (063) 919-01-47
(0432) 50-68-27
vinnitsa@inter-cosmetics.com
viber: +380675732627

МИКОЛАЇВ
«Магазин професійної косметики»
вул. Спаська, 43
(067) 321-77-74,
(099) 332-41-79
nk.intercosmetics@gmail.com
viber: +380673217774

ДНІПРО
«Магазин професійної косметики»
пр-т Олександра Поля, 50
(067) 571-15-65, (066) 125-16-97
dnepr@inter-cosmetics.com
viber: +380675711565

ОДЕСА
«Магазин професійної косметики»
вул. Софіївська, 15
(067) 545-79-07, (063) 919-01-48
odessa@inter-cosmetics.com
viber: +380675457907

ЗАПОРІЖЖЯ
«Магазин професійної косметики»
вул. Незалежної України, 11
(067) 325-65-66, (099) 005-03-90
(061) 283-09-98
zp@inter-cosmetics.com
viber: +380673256566

ПОЛТАВА
«Магазин професійної косметики»
вул. Європейська, 57
(067) 574-31-38
poltava@inter-cosmetics.com
viber: +380675743138

КИЇВ-1
БЦ «Паладіум Сіті», 2-й поверх
вул. Антоновича, 172
(067) 576-24-34, (050) 609-67-66,
(063) 919-01-34, (044) 220-37-18
kiev@inter-cosmetics.com
viber: +380675762434

СУМИ
«Магазин професійної косметики»
вул. Воскресенська, 15
(067) 674-07-17,
(099) 196-35-99
sumy.intercosmetics@gmail.com
viber: +380676740717

КИЇВ-2
пр-т Миколи Бажана 8б
(067) 570-40-09
kiev2.intercosmetics@gmail.com

ХАРКІВ
Головний офіс
пров. Воробйова, 4
(057) 731-63-82, (097) 08-02-852, (063) 919-01-53
info@inter-cosmetics.com
viber: +380970802852

КРИВИЙ РІГ
«Магазин професійної косметики»
пр-т Миру, 29
(067) 829-29-62, (093) 051-65-05
kr.intercosmetics@gmail.com
viber: +380678292962

ЧЕРКАСИ
«Магазин професійної косметики»
бульв. Шевченка, 242
(067) 545-79-08, (093) 127-35-04
cherkasy@inter-cosmetics.com
viber: +380675457908

ЛЬВІВ
«Магазин професійної косметики»
вул. Тобілевича, 5
(067) 573-10-30, (099) 565-88-81
lviv.intercosmetics@gmail.com
viber: +380675731030
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www.inter-cosmetics.com
www.inter-cosmetics.online

ЗАВАНТАЖ УСІ КАТАЛОГИ ТУТ

