
No 1 W BRANŻY BEAUTY & HEALTHY AGING
137 • 4/20

21
18,9

0
 zł

LIPIEC
-SIER

PIEŃ
W

 T
Y

M
 8

%
 V

A
T

Intymna rewolucja

IN
D

EKS 40733X

Rozbij tłuszcz: 
skutecznie, 
bezpiecznie

G i n e k o l o g i a  e s t e t y c z n a  b e z  t a b u

Bezcenne 
antyoksydanty

PEELINGI 
DLA WRAżLIWCÓW

PACJENT 
Z ŁUSZCZYCĄ 

W GABINECIE
KOLAGEN, NR 1 
W PIELĘGNACJI



ROZWI ZANIE NA TR DZIK

ISSÉIMI DEPUR 03 to antybakteryjny krem do skóry z nawet aktywnym 
tr dzikiem. Olej s onecznikowy oczyszcza, a witamina E i aloes nawil aj  
cer . Preparat jest najbardziej skuteczny w po czeniu z Kerathorem 50 Plus, 
keratolicznym p ynem z uszczaj cym. Chroni przed gromadzeniem si  zanie-
czyszcze , zmi  kcza zaskórniki. Zawiera wyci g z oczaru wirginijskiego oraz 
kwasy AHA, ekstrakty ro linne, witamin  C i nikotynamid.
www.isseimi.pl

ALTERNATYWA 
DLA INIEKCJI  

Profesjonalny Dual-Ef-
fect Filler Serum to skon-
centrowany wype niacz, 
który dzi ki po czeniu 
kwasu hialuronowego 
i peptydów intensywnie 
wyg adza zmarszczki 
i dog bnie nawil a skór , 
daj c efekt w postaci na-
turalnego wygl du. 
www.proteaantiaging.pl

PE NA OCHRONA

Mesoprotech® melan 130+ pigment control 
marki mesoestetic zapewnia ochron  przeciw-
s oneczn  skóry z hiperpigmentacjami. Reko-
mendowany do terapii depigmentuj cych me-
soestetic: cosmelan i dermamelan. Zawiera 
po czenie � ltrów mineralnych i chemicznych 
134 UVB, 67 UVA oraz biologiczne � ltry HEV 
i IR. Ma w sk adzie azeloglicyn , która blokuje 
przep yw melaniny do melanocytów i keraty-
nocytów. Melan 130+ jest wodoodporny i ma 
konsystencj  � uidu. Zawiera pigmenty wyrów-
nuj ce koloryt skóry.
www.mesoestetic.pl

CZAS NA KAW

Kawowy rytua  eksfoliacyjno-wysmuklaj cy od Larens Professional  aktywuje 
proces termogenezy w podskórnej tkance t uszczowej, redukuje jej nadmiar i mo-
deluje sylwetk . Efektowi wyszczuplaj cemu towarzyszy przywrócenie napi cia, 
j drno ci i elastyczno ci skóry oraz wyrównanie jej struktury. W zabiegu wykorzy-
stuje si  Coffee Scrub & Mask, Biopeptide Serum Spray i Thermo Balm.

www.wellu.eu 

KAWIOR Z PY EM WULKANICZNYM

Matis Paris proponuje z uszczaj cy peeling z py em wulkanicznym 
z linii Caviar, którego formu a czy moc francuskiego kawioru, bogatego 
w minera y, omega-3, proteiny i witaminy, z dzia aniem naturalnego py u 
wulkanicznego Volcano Lava. Preparat poprawia odnow  komórkow , 
ukrwienie i metabolizm skóry. Wyg adza, od wie a i roz wietla cer . Jest 
przeznaczony do skóry dojrza ej, bez problemów naczyniowych. 
www.douglas.pl

WODOROWE OCZYSZCZANIE   
Oczyszczanie wodorowo-jadeitowe 8D w po czeniu z hydrabrazj  kwasow  – Seaweex® Hydrogen 

Beauty czy 8 najnowszych technologii zabiegowych, które daj  spektakularne efekty. Zabieg dog bnego 
oczyszczania wodorowego wykorzystuje cz steczki aktywnego wodoru, który niszczy wolne rodniki, czego 
efektem jest czysta i wyra nie odm odzona skóra.

www.seaweex.pl
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DELIKATNE MGIE KI

Mgie ki mesoprotech® anti-aging facial & body 
sun mists s  odpowiedzi  na potrzeb  reaplikacji 
produktu przeciws onecznego, równie  na maki-
ja . Niewidoczna, wie a i lekka konsystencja nie 
pozostawia t ustego � lmu na skórze i szybko si  
wch ania. Preparaty zawieraj  � ltry � zyczne UVB + 
UVA i � ltry chemiczne oraz biologiczne HEV i IR. Ich 
formu y cz  collagen pro-47 z witamin  E o dzia-
aniu antyoksydacyjnym. Mgie ki mesoprotech 

mog  by  stosowane podczas uprawiania sportu 
i aplikowane nawet na mokr  skór .     

www.mesoestetic.pl

SERUM ANTYSTRESOWE 
Serience Night Serum – Malachite NP Complex to inten-

sywny koncentrat na noc o nowatorskiej formule. Zapewnia 
natychmiastowe ukojenie skórze dotkni tej przewlek ym 
stresem. Idealne po czenie miedzi, ekstraktu z nasion dzi-
kiego indygo, argireliny oraz Matrixylu TM kontroluje negatywny 
wp yw hormonów stresu na skór .    
www.proteaantiaging.pl

SYLWETKA JAK MARZENIE
BodyLab to system umo liwiaj cy wykonywanie 

zabiegów kszta towania sylwetki i rze bienia mi ni. 
Wykorzystuje innowacyjn  technologi  FMS, czyli skon-
centrowan  energi  magnetyczn . Mi nie s  stymu-
lowane skurczami supramaksymalnymi (do 2,5 tesli), 
co zwi ksza metabolizm i powoduje znaczn  redukcj  
tkanki t uszczowej podczas zaledwie kilku sesji. Zabiegi 
s  komfortowe i bezbolesne.

www.novagroup.pl 
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STYMULACJA TKANEK

Laboratoria DIVES MED opracowa y 
innowacyjny biostymulator tkankowy Poli-
� ll Strong, który spowalnia skutki up ywaj -
cego czasu. Poli� ll Strong to el polinukle-
otydowy, który dzia a na wielu poziomach 
skóry. Jest analogiem � zjologicznego DNA 
komórek skóry, dzi ki czemu intensywnie 
odbudowuje tkanki uszkodzone przez 
up yw czasu i niew a ciwy tryb ycia. Po-
zwala przywróci  prawid owe funkcjono-
wanie skóry.
www.divesmed.pl

NATURALNY DEMAKIJA

Balsam do demakija u Sacred Nature comfort 
zone powsta  w 100% ze sk adników naturalnych. Pre-
parat delikatnie oczyszcza skór  oraz okolice oczu 
z zanieczyszcze . Olej z palmy buriti dzia a antyoksy-
dacyjnie, od ywczo i zmi kczaj co. Produkt jest bezza-
pachowy i zosta  przetestowany okulistycznie. Wystar-
czy odrobin  lekko wmasowa  w skór , by po zmyciu 
cieszy  si  idealnie czyst  cer .

www.douglas.pl
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Idealnie wyprofi lowane ciało 

Body Essentia od Environ

Piękna sylwetka i napięta skóra ciała to marzenie wielu z nas. 

Dzięki nowatorskim produktom marki Environ staje się ono możliwe.

S eria Body EssentiA® f irmy 

Environ, to linia wysoce sku-

tecznych produktów profesjo-

nalnych i detalicznych, które pozwalają 

osiągnąć optymalne rezultaty w wy-

szczuplaniu. Połączenie terapii do-

mowej z zabiegami z wykorzystaniem 

aparatury DF* i skoncentrowanych wi-

tamin, przeciwutleniaczy, składników 

nawilżających i  wyspecjalizowanych 

substancji działających w synergii po-

zwala osiągnąć efekt w postaci gładkiej, 

napiętej i promiennej skóry ciała.

Profesjonalny el 
Body Pro� le

Jest polecany do wprowadzania 

w skórę za pomocą aparatu DF Sono 

Environ lub innej specjalistycznej apa-

ratury przeznaczonej do zabiegów na 

ciało. Intensywnie redukuje wiotkość 

skóry pośladków, ud, ramion, brzucha, 

a także okolic podbródka. Innowacyjny, 

bezzapachowy żel zawiera 3 kluczowe 

składniki:

Intenslim™ – zwalcza tkankę tłusz-

czową i zapobiega jej magazynowaniu. 

Wspomaga syntezę desnutriny – en-

zymu kluczowego w aktywacji lipolizy, 

a także  łagodzi reakcję zapalną wy-

wołaną kwasami tłuszczowymi trans. 

Wspomaga syntezę elastyny przez 

adipocyty, których objętość ulega zna-

czącej redukcji.

Phytosonic™ to czynnik wyszczu-

plający, stosowany w przypadku trud-

nej do zredukowania tkanki tłuszczowej, 

która ulega reorganizacji. Przywraca 

energię mitochondrialną i hamuje róż-

nicowanie preadipocytów.

Octan tokoferolu (witamina E) – 

chroni przed stresem środowiskowym 

i promieniowaniem UV. Tokoferole 

uelastyczniają i ujędrniają skórę.

Innowacyjny 
Tri-Complex 
Contouring Cream

To krem do konturowania Body Es-

sentiA® do pielęgnacji domowej – trój-

wymiarowe, ukierunkowane podejście 

fi rmy Environ do pięknie wyprofi lowa-

nego ciała. Zawiera połączenie trzech 

intensywnych składników aktywnych, 

które napinają i wyrównują struktu-

rę skóry, pozostawiając ją nawilżoną 

i jedwabistą w dotyku. Krem do kon-

turowania oprócz składników obecnych 

w wersji profesjonalnej zawiera dodat-

kowe komponenty:

Vexel™ SP, który łączy kofeinę 

i palmitylo-karnitynę. Dzięki synergii 

działania ujędrnia, uelastycznia skó-

rę i redukuje zwiotczenie ud, brzucha 

i ramion. Zapewnia natychmiastowy 

efekt wygładzenia. Kofeina i palmitylo-

-karnityna wzmacniają jędrność skóry, 

niszcząc tkankę tłuszczową. Następuje 

poprawa ujędrnienia i uelastycznienia 

o ok. 75–80%.

Tetraizopalmitynian askorbylu (wi-
tamina C) – zmniejsza oznaki starzenia, 

wyrównuje koloryt skóry, a także działa 

na nią regeneracyjnie i kojąco.

D-Panthenol (prowitamina B5)
działa kojąco na wrażliwą i odwodnio-

ną skórę. 

*Aparat DF – unikatowa technologia 

wtłaczania składników aktywnych po-

zwala uzyskać ich 40 razy więcej we-

wnątrz komórki. 

www.proteaantiaging.pl
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Mi dzynarodowa gala WellU
Dekada pracy nad zapleczem 

technologicznym, naukowym i ba-

dawczym, pionierskie koncepty, 

przełomowe odkrycia w zakresie 

zastosowania naturalnych pepty-

dów oraz aminokwasów kolagenu 

rybiego w kosmetyce i suplemen-

tacji. Wzrost obrotów na poziomie 

30–50% nieprzerwanie od 2017 

roku. Tytuły Gazela Biznesu 2020 

i e-Gazela Biznesu 2020 oraz dyna-

micznie rozrastająca się sieć dystry-

bucyjna. Polsko-szwajcarska fi rma 

ma co świętować i jak zwykle pla-

nuje zrobić to w niebanalnym stylu. 

W dniach 27–29 sierpnia w Krakowie WellU organizuje pełną splendoru i elegan-

cji Międzynarodową Galę Dziesięciolecia. 
www.wellu.eu

Zwi kszona moc 
zimna

W marcu  fi rma Seaweex® zaprezen-

towała najnowszą technologię kriolipolizy 

Cryo Lipo 360º, pozwalającą na redukcję 

tkanki tłuszczowej nawet o 30–40%. Urzą-

dzenie wykorzystuje głowice pracujące 

w zakresie kąta 360º, dzięki czemu zabieg 

trwa zaledwie 35–45 minut. Skutecznie za-

mraża, niszczy i trwale eliminuje komórki 

tłuszczowe bez uszkadzania skóry. Cryo 

Lipo posiada aż 4 technologie w jednym 

urządzeniu: kriolipolizę (3 głowice), fale 

radiowe, liposukcję kawitacyjną i lipolaser.

www.seaweex.pl 

Nowo  na rynku beauty   
Już wkrótce odbędzie się premiera nowego 

produktu dla profesjonalistów marki Environ. Du-

al-Effect Filler Serum to skoncentrowany  wypeł-

niacz, który jest alternatywą dla iniekcji. Kilkuletnia 

praca nad produktem i szereg badań sprawiły, że 

dzięki zabiegom z Dual Effenct Filler Serum osią-

gamy maksymalny efekt anti-aging z zachowaniem 

naturalnego wyglądu.

www.proteaantiaging.pl 
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