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Kierunek – dobrostan

Nowy cykl: 
dermatozy 

Szerokie 
spojrzenie

 na AZS

Techniki 
nakłuwania 
w terapiach 

anti-aging 

zabiegi kosmetyczne dla przyjemności
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DEFEKT-EFEKT, 
część 1 TRĄDZIK



SMUKŁE CIAŁO

Body Profile Gel  to unikatowe połączenie 
skoncentrowanych składników zapobiegających 
gromadzeniu się tkanki tłuszczowej i wspoma-
gających jej spalanie. Intenslim zwalcza tłuszcz 
brzuszny i pomaga wyszczuplić uda. Działanie 
produktu opiera się na pobudzeniu trzech proce-
sów metabolicznych: adipogenezy, lipogenezy 
i lipolizy. Produkt dostępny jest również w sprze-
daży detalicznej w wersji kremowej.

www.proteaantiaging.pl

TARCZA DLA SKÓRY

Nawilżająco-ochronna mgiełka do twarzy Rechar-
ging Mist zabezpiecza skórę przed negatywnym wpły-
wem niebieskiego światła emitowanego przez urzą-
dzenia cyfrowe oraz przed wolnymi rodnikami. Zawiera 
fermentowany ekstrakt Biotech i Longevity ComplexTM

(składa się w 99,2% ze składników pochodzenia natural-
nego). Pobudza białka aktywujące fotoreceptory w skó-
rze, działa przeciwstarzeniowo i rozświetlająco. Można 
ją stosować również na makijaż.
www.douglas.pl

BŁYSKAWICZNY EFEKT

Matis Réponse ECLAT C7-BOOSTER to kapsułki bez-
wodnej witaminy C w czystej postaci, o stężeniu 79%, które 
w połączeniu z aktywującym serum z kwasem mlekowym, 
rozjaśniają i wygładzają cerę oraz działają antyoksydacyjnie. 
Nowatorska formuła produktu opracowana w laboratoriach 
Matis wykazuje niezwykłą stabilność i skuteczność. Jako 
7-dniowa kuracja daje natychmiastowy efekt w postaci jędrnej, 
promiennej i młodszej skóry.

www.douglas.pl

ENERGIA ŚWIATŁA

10-minutowe kuracje z użyciem MNEMOSLINE® Neuro 
Stymulatora Mózgu światłem SLI pozwalają wprowadzić 
umysł w stan alfa – mózg jest „dokarmiany” energią światła. 
Już po jednym zabiegu dochodzi do synchronizacji neuronów, 
co przekłada się na poprawę humoru i  zwiększenie energii 
życiowej. Długotrwałe stosowanie urządzenia przynosi efekt 
w postaci poprawy pamięci, koncentracji i jakości snu. Wyniki 
badań prof. Francesco Ferro Milone nad działaniem aparatu 
wskazują na jego związek ze wzrostem poziomu białka BDNF 
oraz melatoniny, kluczowych dla zdrowia.

www.mnemosline.pl 

INTENSYWNA 
BIOSTYMULACJA

NEOFOUND to innowacyjny wyrób 
medyczny produkcji włoskiej, którego 
bezpieczeństwo potwierdza certyfi kat CE. 
Jest silnym biostymulatorem tkankowym, 
który poradzi sobie z niedoskonałościa-
mi związanymi z procesami starzenia się 
skóry, takimi jak: brak elastyczności, prze-
barwienia, nierówności na jej powierzchni 
czy utrata objętości.

Preparat może być stosowany jako 
uzupełnienie innych zabiegów estetycz-
nych, np. kuracji przeciwzmarszczkowej 
lub wypełniającej skórę. 
www.sironaaesthetics.pl
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Environ RAD 
z ekstraktem z pomidora

Skuteczna ochrona przeciwsłoneczna

RAD Antioxidant Sun Cream to pierwszy na świecie krem 
przeciwsłoneczny wzbogacony antyutleniaczami. Ten 

kultowy produkt jest teraz dostępny w ulepszonej formule 
w wersji tradycyjnej i mineralnej.

R AD nadal zaskakuje swoim skła-
dem, lekką konsystencją i pomi-
dorowym zapachem. Ekstrakt 

z owoców Solanum lycopersicum, czyli 
popularnego pomidora, o właściwo-
ściach nawilżających i przeciwutlenia-
jących zapobiega starzeniu się skóry 
dzięki zawartości karotenoidów – liko-
penu i ß-karotenu, oraz fl awonoidów – 
kwercetyny, rutyny i kempferolu. Chro-
ni również przed promieniowaniem UV. 
Bogaty w witaminy, odżywia i koi skórę.

Ten nowatorski i bezpieczny skład-
nik skutecznie niweluje niszczący wpływ 
słońca, pozwalając jednocześnie na 
syntezę witaminy D w skórze, o którą 
to substancję w naszej strefi e klimatycz-
nej powinnyśmy szczególnie zabiegać.

Trzy fi lary skuteczności
Działanie kremu RAD opiera się na:
1. odbiciu (REFLECT) szkodliwych 
promieni UV od powierzchni skóry,
2. absorpcji (ABSORB) i neutralizowa-

niu promieni UV, które zdołały do niej 
dotrzeć, 
3. ochronie (DEFEND) przed działa-
niem szkodliwych wolnych rodników, 
które powstają w skórze.

Nie jesteśmy w stanie całkowicie 
zrezygnować ze słońca, które jest ko-
nieczne, m.in. dla dobrego samopo-
czucia. Dzięki kremom RAD z serii Sun 
Care+ bezpieczne kąpiele słoneczne 
stały się możliwe przy jednoczesnym 
ograniczaniu niszczącego działania 
promieniowania na skórę. Marka 
Environ przygotowała w serii Sun Care+ 
wersję tradycyjną lekkiego kremu 
ochronnego RAD oraz mineralną o na-
wilżającej, kremowej konsystencji.

Filtry 
i przeciwutleniacze

RAD® Antioxidant Sun Cream oraz 
RAD Shield® Mineral Sunscreen zawie-
rają połączenie fi ltrów przeciwsłonecz-
nych i intensywnych antyoksydantów. 

 ”Kremy RAD® 
Antioxidant Sun 

Cream oraz RAD 
Shield® Mineral 

Sunscreen zawierają 
połączenie fi ltrów 

przeciwsłonecznych 
i intensywnych 

antyoksydantów.
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Edukacja z Mnemosline®

Podczas webinarów uczestnicy 
dowiedzą się, jak działa opatento-
wany Neuro Stymulator Mózgu 
Światłem SLI Mnemosline®, opra-
cowany przez profesora Francesco 
Ferro Milone. W trakcie spotkań 
eksperci wyjaśnią, jak prowadzić 
kurację w gabinecie i w domu, 
jak wspierać pacjentów/klientów 
w stresie, depresji, PTSD oraz jaka 
może być rola specjalistów z bran-
ży beauty w poszukiwaniu stanu 
równowagi przez ich klientów.

Gośćmi webinarów są eksperci 
z różnych dziedzin – lekarze, psy-
choterapeuci oraz ludzie nauki, 
sztuki i kultury.

www.mnemosline.pl 

Światowy hit
Po uzyskaniu tytułu „Topowa 

medyczna linia pielęgnacyjna” 
w 2018, 2019 i 2020 roku Environ 
nie osiadł na laurach i wspiął 
się na sam szczyt, zdobywając 
tytuł „Topowej medycznej linii 
pielęgnacyjnej dekady”, przy-
znawanej przez portal branżowy 

„Aesthetic Everything”, który łą-
czy specjalistów z branży kosme-
tologicznej i medycznej. 

www.proteaantiaging.pl 

Bioevolution w Clarenie
Firma Clarena została ofi cjalnym partnerem 

BioEvolution w zakresie dystrybucji urządzeń do 
makijażu permanentnego. W ramach współpra-
cy zapraszamy na spotkania w Centrach Szkole-
niowych Clarena – we Wrocławiu 10.05, w War-
szawie 17.05 oraz w Krakowie 24.05 – podczas 
których zaprezentowane będą nowe techniki 
zabiegowe z wykorzystaniem urządzeń BioEvo-
lution oraz kartridży SECURE z igłami akupunk-
turowymi. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.  
Kontakt mailowy: info@bioevolution.com lub 
telefoniczny 22 863 20 14. 

www.bioevolution.com 
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