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ANTI-AGING

DermShield™
WYSOKIE STĘŻENIE, BEZ PODRAŻNIEŃ

Linia EKKEĞƐƚŚĞƟĐƐ to innowacja w peelingach chemicznych i preparatach leczniczych na bazie kwasów.
KƉĂƚĞŶƚŽǁĂŶĂĨŽƌŵƵůĂĞƌŵƐŚŝĞůĚΡƉŽǌǁĂůĂŶĂĐĂųŽƌŽĐǌŶĞƐƚŽƐŽǁĂŶŝĞǁǇƐŽŬŝĐŚƐƚħǏĞŷƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ĂŬƚǇǁŶǇĐŚ͕ǌƉ,фϭ͕ďĞǌƉŽĚƌĂǏŶŝĞŷŶĂǁĞƚƵƐŬſƌǁƌĂǏůŝǁǇĐŚ͘
'ǁĂƌĂŶƚƵũĞǁǇƐŽŬČƐŬƵƚĞĐǌŶŽƑđƚĞƌĂƉŝŝ͕ƉƌǌǇƉĞųŶǇŵŬŽŵĨŽƌĐŝĞƉĂĐũĞŶƚĂ͘

ͣtŝĞƌǌǇŵǇ͕ǏĞŬĂǏĚǇǌĂƐųƵŐƵũĞŶĂƉŝħŬŶČƐŬſƌħ͘͟
Produkty Noon Aesthetics polecają m.in.

ESTETICA NOVA Dr Ewa Rybicka - Warszawa, tel. 505 301 233, www.esteticanova.com.pl
L’ASSAI Medical Clinic Dr Anastazja Skuras - Gdynia, tel. 889 877 705, www.lassai.pl
COSMEDAN Teresa Danesi - Zgorzelec, tel. 661 575 637, www.cosmedan.pl
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CEBELIA PRO L-HA BOOSTER
To nowość od francuskiego Laboratorium D’Anjou – specjalisty
w dziedzinie przyspieszania rekonwalescencji pozabiegowej
i odmładzania. Jak cała linia produktów opiera się na unikalnej
opatentowanej formule CebelineTM. Ten wyjątkowy składnik
bazuje na Lamininie 5, odpowiedzialnej w skórze za jej zdolność
regeneracji, po różnego typu uszkodzeniach, ale także spowalnia
procesy starzenia. Cebelia Pro to przełomo skoncentrowany
SkinBooster koktajl, którego bazę stanowi Laminina-5 w połączeniu
z Ha oraz „bombą kilkudziesięciu składników aktywnych”,
z możliwością dalszej personalizacji. Ta unikalna formuła jest
dostępna zarówno w wersji gabinetowej, jak i w pielęgnacji
domowej. Stwórz idealny My L-HA BOOSTER.
Więcej informacji: aestheticconcept.com.pl
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PROFESJONALNA PIELĘGNACJA
Z NOON AESTHETICS

Aesthetic Concept wyznacza trendy w świecie zdrowia
i urody, wprowadzając innowacyjne zabiegi oraz produkty do
profesjonalnej pielęgnacji izraelskiej firmy Noon Aesthetics.
Oparte są one o wysokie, niespotykane dotąd stężenia
substancji aktywnych, gwarantujące skuteczność. Nie powodują
przy tym podrażnienia, pieczenia, czy zaczerwienienia, dzięki
opatentowanej technologii DermShield™. Zmienia ona reakcję
skóry i pozwala poddawać intensywnym terapiom nawet skóry
wrażliwe, atopowe, nadreaktywne, zapewniając imponujące
rezultaty przeciwstarzeniowe a takżę przy przebarwieniach,
uszkodzeniach słonecznych, utracie elastyczności, wypryskach,
trądziku i innych problemach skórnych. Noon Aesthetics to
zarówno peelingi kwasowe w wysokich stężeniach, także w wersji
Nano tiksotropowego żelu o pH poniżej 1, jak również bardzo
rozbudowana pielęgnacja domowa, z wykorzystaniem m.in.
najsilniejszego w Europie stężenia kwasu azelainowego do 25%,
czy kwasu mlekowego 15%.
www.aestheticconcept.com.pl
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