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Laser ma moc!

klientka
z łojotokowym
zapaleniem skóry

Skuteczna i bezpieczna dawka promieniowania

fokus na 
koenzym q10

raport lne
karta klienta

elektroniczna
czy klasyczna?

Nawilżanie dla 
zaawansowanych
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PEELINGI DO CIA A 

Oczyszczenie, wyg adzenie i od ywienie skóry oraz relaks to efekt masa u 
peelinguj cego, który mo e by  samodzielnym zabiegiem albo pierwszym etapem 
piel gnacji. Peelingi do cia a Norden Cosmetics zawieraj  oczyszczone kryszta ki soli 
morskiej, które zosta y specjalnie wypolerowane, by zapewni  g bokie, a zarazem 
delikatne z uszczanie. Oleje – sezamowy, rzepakowy, z pestek winogron i s odkich 
migda ów – oraz mas a z nasion kakaowca i shea piel gnuj  cia o, a aromaty peelin-
gów znakomicie relaksuj .
www.nordencosmetics.pl

KWASOWE WSPARCIE

Nowo  linii Acid Peels – 54 AZ-PEEL to 
uzupe nienie serii o skuteczny preparat prze-
ciwzapalny i przeciwbakteryjny. Synergiczne 
dzia anie kwasów azelainowego i salicylowe-
go doskonale sprawdzi si  przy skórze z tr -
dzikiem pospolitym lub ró owatym. Dzi ki 
zmniejszaniu aktywno ci melanocytów pre-
parat jest równie  stosowany przy skórze 
z przebarwieniami. To sprzymierzeniec cery 
wra liwej i naczyniowej, polecany zw aszcza 
przy pierwszych kuracjach kwasami.

www.purles.pl

SERUM ANTYSTRESOWE

Seriénce™ Night Serum, serum antystresowe na noc, zapewnia natychmiastowy komfort zm -
czonej skórze. Preparat zawiera prze omow  formu  z kompleksem malachit-NP (neuropeptyd), 
która skutecznie zwalcza oznaki stresu i redukuje drobne zmarszczki, pozostawiaj c g adk  i pro-
mienn  skór . Serum zapewnia natychmiastowe ukojenie skórze dotkni tej przewlek ym stresem. 

www.proteaantiaging.pl

SKUTECZNIE I BEZ PODRA NIE    
Crystal Retinal 20™ od Medik8 to stabilne serum na noc z al-

dehydem retinowym, przeznaczone tylko dla do wiadczonych u yt-
kowników. Kosmetyk zawiera siln  pochodn  witaminy A o st eniu 
0,2%, która skutecznie, lecz bez podra nie  przeciwdzia a starzeniu 
si  skóry. Badania kliniczne wykazuj  do 11 razy szybsze dzia anie 
aldehydu retinowego w porównaniu do klasycznych form retinolu. 
Crystal Retinal 20™ wykazuje te  dzia anie antybakteryjne. Dzi ki 
preparatowi w ci gu zaledwie 8 tygodni skóra staje si  zauwa alnie 
m odsza, g adsza i promienna.

www.medik8.pl

NA ZMARSZCZKI

Intensive Wrinkle-Correcting Serum marki Thalgo to ultraaktywny 
preparat z linii Hyalu-Procollagene, który natychmiast uj drnia skór  i wy-
g adza zmarszczki, stopniowo wype niaj c nawet te utrwalone. Sk adnik 
retinol-like uzyskany z ekologicznych nasion lucerny delikatnie usuwa 
martwe komórki naskórka, wykazuje silne dzia anie odm adzaj ce: na 
powierzchni stymuluje odbudow  naskórka i syntez  kwasu hialuronowe-
go, w g bszych warstwach skóry pobudza syntez  kolagenu typu I oraz 
hamuje dzia anie kolagenazy.
www.thalgo.pl 
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Kosmetolog z 30-letnim doświadczeniem 

w branży beauty. Ekspert ds. medycyny 

anti-aging marki Environ.

Wioleta Kłoniecka

Witamina A
i LASEROTERAPIA

Zwykle laseroterapia wyklucza stosowanie witaminy A, która kojarzy się 

głównie z właściwościami światłouczulającymi oraz drażniącymi dla skóry. 

Wszystko zależy jednak od stężenia i formy chemicznej tej substancji.

W itamina A  w aktywnym kre-

mie kojarzona jest głównie 

z retinolem i kwasem retino-

wym, które nie powinny być używane 

wraz z laserem. Przeciwwskazaniem jest 

również reakcja retinoidalna, podczas 

której skóra staje się wrażliwa, zaróżo-

wiona i łuszczy się. Laserów nie używa 

się również w trakcie kuracji lekami reti-

noidowymi, jak Izotek. Należy wówczas 

poczekać, aż skóra wróci do  normalne-

go stanu, kiedy będzie można przepro-

wadzić zabieg laserowy.

Forma ma znaczenie
Witamina A w postaci estrowej jest 

całkowicie bezpieczna i wręcz wskazana 

do zabiegów laseroterapii. Kosmeceuty-

ki Environ zawierają przyjazną postać tej 

niezbędnej witaminy, która w unikatowym 

systemie krokowym STEP-UP® SYSTEM 

pozwala na przyzwyczajenie się naskórka 

do najwyższych stężeń.

Stosowanie produktów Environ za-

równo przed, w trakcie oraz po zabiegach 

laserowych, wpływa na ich bezpieczny 

przebieg oraz szybszą regenerację skóry. 

Zarówno palimitynian i propionian reti-

nylu, jak i wysokoskoncentrowane anty-

utleniacze i peptydy Environ znacznie 

przyspieszają efekty.

Synergia działania laseroterapii i ko-

smeceutyków Environ to większe korzy-

ści odmładzające i ochronne oraz lepszy 

rezultat końcowy zabiegu, niezależnie 

od tego, czy jest to depilacja laserowa, 

fotoodmładzanie, zamykanie naczynek, 

czy redukowanie komórek tłuszczowych.

Witamina A, zwiększając pracę ukła-

du odpornościowego skóry, hamuje 

również pojawianie się stanów zapal-

nych, alergii oraz wspomaga procesy 

naprawcze uruchomione po działaniu 

lasera. Zmniejsza także ryzyko oparze-

nia, co jest bardzo ważnym czynnikiem 

wspomagającym prawidłowy proces 

zdrowienia naskórka po zabiegu. Sty-

muluje produkcję kolagenu, elastyny 

i kwasu hialuronowego. 

Niezb dna dla skóry
Połączenie  profesjonalnych zabie-

gów Environ z laseroterapią przynosi 

dodatkowy efekt w postaci elastycznej, 

gładkiej i zagęszczonej skóry. Dzięki 

odpowiednim stężeniom witaminy A 

w produktach Environ zmniejsza się 

rozmiar melanocytów, ustępuje hiper-

pigmentacja i następuje ujednolicenie 

kolorytu cery.

Witamina A jest niezbędna do 

prawidłowego funkcjonowania skóry 

i powinna być stale uzupełniana. Pro-

mieniowanie UV nawet w pochmurne 

dni, stres, zmiana diety, laktacja czy 

menstruacja drastycznie zmniejszają jej 

zapasy w skórze. Warto więc obok su-

plementacji wspomagać się zabiegami 

profesjonalnymi Environ, wykonywany-

mi za pomocą jono- i sonoforezy, które 

błyskawicznie uzupełniają te niedobory. 

Profesjonalne zabiegi Environ, ze 

względu na dostarczanie aparaturą 

Ionzyme DF maksymalnych stężeń in-

tensywnych składników aktywnych bez-

pośrednio do komórek skóry, stanowią 

skuteczny i szybki sposób na jej głębo-

ką regenerację.

www.proteaantiaging.pl
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W okresie letnim Farmona Professional przeprowadziła cykl profesjo-

nalnych szkoleń podologicznych. Dzięki nim kosmetolodzy i podolodzy 

zwiększają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu podologii (stopnia I 

oraz II), wrastających paznokci, zakładania klamer, jak i pracy z pękającymi 

piętami. W trakcie szkolenia uczestnicy odkrywają możliwości zabiegowe oraz 

tajniki produktów podologicznych marki. 

www.farmonaprofessional.pl

Nagroda dla doktora Fernandesa 

Podologia z Farmona Professional

Dr Desmond Fernandes, znany na całym świecie chirurg plastyczny, naukowiec, wizjo-

ner i założyciel marki Environ Skin Care, został uhonorowany przez Południowoafrykańską 

Fundację Raka Skóry nagrodą Lifetime Achievement Award. Otrzymał ją za całokształt osią-

gnięć naukowych związanych z odmładzaniem i fotoochroną skóry. Dr Fernandes został 

również doceniony za odkrycia w dziedzinie miejscowo stosowanych przeciwutleniaczy 

i witamin, czemu poświęcił ponad 30 lat swojego życia zawodowego. 

www.proteaantiaging.pl 

Nova Group wraz z marką Skeyndor zapraszają na wyjątkowe wydarzenie: 

„Weekend pełen gwiazd” – 15–17 października we Władysławowie, w hotelu 

Gwiazda Morza Resort SPA & SPORT. Na gości czeka wiele niespodzianek, m.in. 

premiera nowej linii, prezentacja nowości, inspirujące rozmowy, dużo relaksu, 

a na zakończenie – zabawa do rana w iście gwiazdorskim stylu.

www.skeyndor.info.pl 

9 września o godz. 15.50 na IV Międzynarodowych Targach i Kongresie Stomatologii 

i Medycyny Estetycznej w Nadarzynie odbędzie się polska premiera platformy laserowej 

ZYE. Konferencję prowadzić będzie dr Piotr Sznelewski oraz dr Valeria Campos, lekarz 

dermatolog, autorka książki: „Praktyczny podręcznik lasera i innych źródeł energii elek-

tromagnetycznej w dermatologii”.

www.pandamedical.co

W najbardziej francuskim miejscu w Warszawie – bistrze La Buvette – odbyła się premiera 

nowych produktów marki MATIS przeciwdziałających starzeniu się skóry. Ekspert marki Agniesz-

ka Pietrowska opowiadała o lockdown aging – oznakach starzenia się skóry spowodowanych 

przez pandemiczny stres – i podpowiadała, jak z nim walczyć. Przedstawiła także dwa nowe 

produkty – skoncentrowane serum Cell Expert oraz delikatny krem Cell Skin. Oba oparto na 

MatiStem CC Complex – formule bazującej na komórkach macierzystych z białej róży. 

W walce ze starzeniem 

Weekend z Nova Group

Premiera ETHEREAMX & ZYE
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