Seria skinicer® Repair Care stworzona z myślą o skórze wrażliwej i problematycznej
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Niewielką ilość żelu (max. 2 naciśnięcia) nanieść na
dłonie i masować w skórę do pełnego spienienia. Spłukać
letnią wodą a pozostałości spienionego żelu usunąć za
pomocą wilgotnego kompresu, ściereczki bądź ręcznika.

Żel (max. 2 naciśnięcia) nanieść na dłonie i wmasować w
skórę do pełnego spienienia. Spłukać letnią wodą a
pozostałości spienionego żelu usunąć za pomocą
wilgotnego kompresu, ściereczki bądź ręcznika. W
przypadku mocnych stanów zapalnych, należy
zrezygnować z peelingu mechanicznego, parowego i
masażu klasycznego. Można wykonać masaż tkanki
łącznej, drenaż limfatyczny lub peeling ziarnisty. Nie
używać wapozonu kosmetycznego.
Żel (max. 2 naciśnięcia) nanieść na dłonie i wmasować w
skórę do pełnego spienienia. Spłukać letnią wodą a
pozostałości spienionego żelu usunąć za pomocą
wilgotnego kompresu, ściereczki bądź ręcznika. Nie
używać wapozonu kosmetycznego.
Żel (max. 2 naciśnięcia) nanieść na dłonie i wmasować w
skórę do pełnego spienienia. Spłukać letnią wodą a
pozostałości spienionego żelu usunąć za pomocą
wilgotnego kompresu, ściereczki bądź ręcznika. W
przypadku mocnych stanów zapalnych, należy
zrezygnować z peelingu mechanicznego, parowego i
masażu klasycznego i drenażu limfatycznego. Nie
używać wapozonu kosmetycznego.
Niewielką ilość żelu (max. 2 naciśnięcia) nanieść na
dłonie i wmasować w skórę do pełnego spienienia.
Spłukać letnią wodą a pozostałości spienionego żelu
usunąć za pomocą wilgotnego kompresu, ściereczki bądź
ręcznika. Nie używać wapozonu kosmetycznego.
Wykluczone stosowanie masażu limfatycznego!

Po dokładnej, gruntownej dezynfekcji, należy ręcznie
oczyścić skórę. Zaleca się również ponowną dezynfekcję.
Następnie nałożyć (np. szpatułką) cienką warstwę
maseczki (wielkości orzecha laskowego). Delikatnie
masując, równomiernie rozprowadzić kosmetyk na
skórze. Unikać okolic oczu. Kosmetyk pozostawić na
10-15 min. Za pomocą wilgotnej ściereczki lub kompresu
usunąć pozostałości maseczki ze skóry.
Po dokładnej, gruntownej dezynfekcji, należy ręcznie
oczyścić skórę i jeszcze raz zdezynfekować. Na tak
przygotowaną skórę, nałożyć (np. szpatułką) cienką
warstwę maseczki (wielkości orzecha laskowego).
Delikatnie
masując,
równomiernie
rozprowadzić
kosmetyk na skórze. Unikać okolic oczu. Kosmetyk
pozostawić na 10-15 min. Następnie, za pomocą
wilgotnej ściereczki lub kompresu usunąć pozostałości
maseczki.

Na tak przygotowaną skórę, nałożyć (np. szpatułką)
cienką warstwę maseczki (wielkości orzecha laskowego).
Delikatnie rozprowadzić kosmetyk na skórze. Nie
masować skóry. Unikać okolic oczu. Kosmetyk
pozostawić na 10 min. Następnie, za pomocą wilgotnej
ściereczki lub kompresu usunąć pozostałości maseczki.
Zdezynfekować skórę, ponownie oczyścić i jeszcze raz
zdezynfekować.

Na tak przygotowaną skórę, nałożyć (np. szpatułką)
cienką warstwę maseczki (wielkości orzecha laskowego).
Delikatnie rozprowadzić kosmetyk na skórze. Możliwy
krótki masaż. Unikać okolic oczu. Kosmetyk pozostawić
na 10 min. Następnie, za pomocą wilgotnej ściereczki lub
kompresu
usunąć
pozostałości
maseczki.
Zdezynfekować skórę, ponownie oczyścić i jeszcze raz
zdezynfekować.

Odżywianie

Nawilżanie

skinicer® Repair Creme / skinicer® Repair Serum
3.
Nałożyć na skórę krem skinicer® Repair Creme (cera sucha i
mieszana) lub skinicer® Repair Serum (cera tłusta). Zabieg
zakończyć lekkim masażem tkanki łącznej, drenażem
limfatycznym lub ultradźwiękami z ampułką nawilżającą. Masaż
wykonywać do chwili całkowitego wchłonięcia się kosmetyku.
Unikać okolic oczu.
Nałożyć na skórę skinicer® Repair Serum. Zabieg zakończyć
lekkim masażem tkanki łącznej, drenażem limfatycznym lub
ultradźwiękami z ampułką nawilżającą do chwili całkowitego
wchłonięcia się kosmetyku. Unikać okolic oczu.

Nałożyć na skórę skinicer® Repair Serum. Zabieg zakończyć
lekkim masażem tkanki łącznej. Masaż wykonywać do chwili
całkowitego wchłonięcia się kosmetyku. Unikać okolic oczu.

Zaaplikować skinicer® Repair Serum. Unikać okolic oczu.
Poczekać do całkowitego wchłonięcia kosmetyku.
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Żel do mycia twarzy
skinicer® REPAIR CLEANSER
Żel do mycia i codziennej pielęgnacji skóry na bazie olejków. Stworzony z myślą
o zanieczyszczonej, podatnej na stany zapalne skórze twarzy, szyi i dekoltu.
Przeznaczony dla wszystkich rodzajów skóry – zwłaszcza dla skóry trądzikowej,
z łojotokiem czy atopowym zapaleniem skóry (AZS). Żel posiada właściwości
antybakteryjne, przeciwzapalne i delikatnie złuszczające. Zawarte w kosmetyku
tensydy zapewniają łagodne i gruntowne oczyszczenie powierzchni skóry, nie
naruszając przy tym równowagi hydrolipidowej skóry. Żel posiada niemal
identyczny jak skóra odczyn pH (5,2), dzięki czemu tonizacja staje się
zbędna! Działa łagodnie i kojąco. Oczyszcza pory. Nie wysusza skóry i cery.
Stosowanie: Niewielką ilość żelu (max. 2 naciśnięcia) nanieść na dłonie i masować w skórę do
pełnego spienienia. Następnie spłukać letnią wodą a pozostałości spienionego żelu usunąć za
pomocą wilgotnego kompresu, ściereczki bądź ręcznika. Doskonały również do demakijażu.

Krem do twarzy
skinicer® REPAIR CREME
Krem pielęgnacyjny przeznaczony jest przede wszystkim dla suchej i mieszanej
dojrzałej skóry twarzy. Dzięki substancji czynnej Spiralin® krem dedykowany
również skórze trądzikowej, w przypadkach łojotokowego zapalenia skóry czy
AZS. Obok właściwości przeciwbakteryjnych posiada zdolności do pobudzania
procesu rewitalizacji i regeneracji komórek skórnych oraz do stymulacji produkcji
kolagenu przez fibroblasty. Dzięki zawartości substancji czynnej Spiralin®,
posiada właściwości przeciwbakteryjne, zdolność do pobudzania procesu rewitalizacji i regeneracji
komórek skórnych oraz do stymulacji produkcji kolagenu przez fibroblasty. Doskonale nawilża i
chroni przed niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi, zwiększając tym samym możliwości
obronne skóry wrażliwej i problematycznej. Naturalny skład zapewnia odpowiedni poziom
natłuszczenia skóry oraz działanie antyalergiczne.
Stosowanie: Niewielką ilość kremu nanieść na twarz. Unikać okolic oczu. Dopiero po całkowitym
wchłonięciu kosmetyku możliwe jest nałożenie kremu z filtrem bądź wykonanie beztłuszczowego
makijażu.

Maseczka do twarzy
skinicer® REPAIR MASK
Maseczka przeznaczona jest dla wszystkich rodzajów skóry. Działa kojąco,
ujędrniająco, silnie nawilżająco, przeciwzapalnie, przyśpiesza proces
rewitalizacji i regeneracji skóry. Rekomendowana m.in. przy zastojach
limfatycznych twarzy, trądziku, AZS, łojotoku. Zawiera substancję czynną
Spiralin®. Dzięki Spiralin® maseczka działa przeciwzapalnie i ściągająco
przyspieszając proces rewitalizacji skóry. Już w chwili nałożenia poprawia
mikrokrążenie, intensywnie stymuluje skórę i nadaje jej natychmiastowy blask
oraz długotrwały efekt regeneracyjny. Delikatnie usuwa zewnętrzne, obumarłe
warstwy naskórka. Ponadto, działa kojąco, ujędrniająco i silnie nawilżająco. Nie
zawiera syntetycznych środków konserwujących. Jest wolna od składników wytwarzanych na bazie
olejów mineralnych.
Stosowanie: Nałożyć (np. szpatułką) cienką warstwę maseczki (wielkości orzecha laskowego).
Delikatnie masując, równomiernie rozprowadzić kosmetyk na skórze. Unikać okolic oczu.
Kosmetyk, w zależności od rodzaju schorzenia, pozostawić od 10 do 15 min. Za pomocą lekko
wilgotnej ściereczki lub kompresu usunąć pozostałości maseczki ze skóry. Możliwe delikatne
uczucie pieczenie skóry, które jest normalnym objawem.

Serum do twarzy
skinicer® REPAIR SERUM
Serum przeznaczone dla skóry zanieczyszczonej, odwodnionej oraz
nadmiernie przetłuszczającej się (zwłaszcza u młodych osób, mających
skłonność do nadmiernego wydzielania tłuszczu (tj. sebum). Ten stan często
staje się powodem niepożądanych następstw takich jak trądzik). Ze względu na
zawartość substancji czynnej Spiralin®, serum dedykowane jest skórze
trądzikowej, jak również łojotokowi czy AZS. Dzięki Spiralin® oraz naturalnym
składnikom, serum posiada przeciwbakteryjne właściwości skutecznie
hamujące rozwój drobnoustrojów, zapobiegając powstawaniu nowych ognisk
zapalnych. Zawarte w kosmetyku betainy dbają o optymalne nawilżenie skóry. Serum wspiera
proces rewitalizacji i regeneracji komórek skórnych. Serum nie zawiera syntetycznych środków
konserwujących, silikonów, jest wolny od składników wytwarzanych na bazie olejów mineralnych.
Kosmetyk o niskiej zawartości substancji oleistych (< 10%).
Stosowanie: Niewielką ilość serum nanieść na twarz. Unikać okolic oczu. Dopiero po całkowitym
wchłonięciu kosmetyku możliwe jest nałożenie kremu z filtrem bądź wykonanie beztłuszczowego
makijażu. Serum nadaje się również do doraźnej pielęgnacji. Wielokrotne, regularne stosowanie
w miejscach objętych stanem zapalnym wspomaga proces gojenia.
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Włącz do portfolio swoich
usług kosmetycznych plan
zabiegów z serią

skinicer® Repair Care
Przygotowany przez kierownika oddziału kosmetologii estetycznej w Klinice
Dermatologicznej w Hamburgu - dr Claudię Oelrich

