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iALUGEN® Esteem | Beauty Derm Instytut

Najnowszy na rynku medycyny estetycznej
kwas hialuronowy z lidokainą
iALUGEN® Esteem to najnowszy
na rynku medycyny estetycznej
kwas hialuronowy z lidokainą, wyprodukowany przez francuskie Laboratoires Genevrier. Wytwarzany
jest zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, w oparciu
o najnowocześniejszą, opatentowaną
technologię francuskich naukowców –
Highly Micronized Density®. Dzięki
temu kwas jest wysoce usieciowany oraz posiada nieporównywalne
właściwości wiskoelastyczne, przez

co wyróżnia się niespotykaną gładkością i elastycznością oraz lepszą
kontrolą iniekcji.
Innowacyjny proces wytwarzania
H.M.D. ® przekłada się na długotrwały
efekt zabiegu dzięki wysokiemu i zaawansowanemu sieciowaniu BDDE.
iALUGEN® Esteem to także najwyższa
jakość dająca unikatowe właściwości
wynikające z biotechnologicznego
połączenia dwóch soli HA oraz unikatowej cząsteczki HA 1 mln Daltonów – najbardziej zbliżonej do endo-

gennej, czyli naturalnie występującej
w organizmie człowieka. Biozgodność
iALUGEN® Esteem została potwierdzona nadaniem certyfikatu najwyższej
jakości ISO 10993.
iALUGEN® Esteem jest jedynym
kwasem hialuronowym posiadającym
właściwości wypełniające i jednocześnie stymulującym skuteczną przebudowę kolagenu oraz jego produkcję
potwierdzoną badaniami.
Produkt dostępny jest w 4 wariantach:
Soft, Global, Intense, Volume.

Bariesun XP 50+ Extremalna Protekcja / Uriage | BioProfil

Ekstremalna ochrona skóry
Krem Bariesun XP 50+ to ekstremalna ochrona skóry dla osób z bardzo
jasną karnacją i nietolerujących słońca: albinosów, osób z zaburzeniami
pigmentacji (ostuda, znamiona barwnikowe) lub z historią czerniaka.
Idealny do stosowania po zabiegach
dermatologicznych, a także w trak-

cie kuracji fotouczulających.
Kompleks filtrów mineralnych i chemicznych zapewnia
ultra-wysoką ochronę przeciwsłoneczną, witamina C i E
chronią skórę przed działaniem
wolnych rodników, a kompleks
Aquaspongines w połączeniu

z Wodą Termalną Uriage
skutecznie nawilżają skórę.
Krem ma lekką, bezzapachową formułę o delikatnym odcieniu wyrównującym koloryt
skóry. Dostępny jest w aptekach
w tubkach o poj. 50 ml w cenie
ok. 55 złotych.

Gama ochrony przeciwsłonecznej A-DERMA Protect | Pierre Fabre DermoCosmetique

Olej z młodych pędów owsa Rhealba® w gamie ochrony
przeciwsłonecznej A-DERMA Protect
Nowa gama dedykowana ochronie słonecznej A-DERMA Protect została
stworzona, aby przeciwdziałać szkodliwemu promieniowaniu słonecznemu
na 3 poziomach: chroni skórę przed
szkodliwym działaniem promieniowania UV (UVA/UVB), wzmacnia

VOL. 11 | NR 2 [42] | CZERWIEC 2016

barierę naskórkową oraz zabezpiecza
DNA komórek przed szkodliwym
działaniem promieniowania UVA.
W swojej gamie A-DERMA Protect
zawiera innowacyjne produkty, wzbogacone w olej z młodych pędów owsa
Rhealba® (BARRIESTOLIDE®) –
opatentowany, drogocenny składnik
aktywny, który wzmacnia barierę
naskórkową oraz zabezpiecza DNA
komórek. Dodatkowo, produkty posiadają 4 filtry organiczne, które chronią skórę przed promieniami UVB
i UVA. Nie zawierają alkoholu.
W skład gamy wchodzą: krem
A-DERMA PROTECT AD SPF 50+
(innowacyjny bezzapachowy i wodoodporny preparat do twarzy i ciała dedy-

kowany w 100% skórze atopowej; nie
tylko zapewnia bardzo wysoką ochronę
słoneczną, ale również wzmacnia barierę naskórkową; poj. 150 ml), spray dla
dzieci A-DERMA PROTECT SPF50+
(do twarzy i ciała, bezzapachowy, wodoodporny; dedykowany delikatnej skórze dzieci; zapewnia bardzo wysoką
ochronę przeciwsłoneczną; poj. 200 ml)
oraz krem A-DERMA PROTECT
SPF50+ (nieklejący się, wodoodporny
produkt, który nie pozostawia białych
śladów, przeznaczony do skóry normalnej, suchej i wrażliwej; zapewnia bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną;
poj. 40 ml). Produkty dostępne są już
w aptekach w cenie odpowiednio: ok.
60, 65 i 50 złotych.
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