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Brzuch, uda i po ladki!

Testy genomowe 
przyszłość 
w gabinecie

Zestawienie zabiegów wyszczuplających i ujędrniających

Usta 
na płasko 

– 3 metody
modelowania

Kwas 
hialuronowy
 bez tajemnic 
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Mocny trend: 
Konopie 
w kosmetykAch 



ANTYOKSYDACJA POD KONTROL   
Mgie ka antysmogowa Anti Pollution Spritz marki Environ to innowacyjny spray, stworzony do 

walki z zanieczyszczeniami rodowiska. Mgie ka jest niezb dna do piel gnacji skóry osób przeby-
waj cych w pomieszczeniach klimatyzowanych oraz zamieszkuj cych du e aglomeracje miejskie.

Niewielki rozmiar sprayu sprawia, e bez problemu zmie ci si  on w ka dej torebce, zapewniaj c 
komfort skórze w ci gu ca ego dnia (produkt mo na stosowa  na makija ). 

www.proteaantiaging.pl

ROKITNIK I MARCHEWKA  
Olej, mas o i peeling Fito SPA to pierwsze w 100% naturalne rokitnikowo-marchewkowe kosmetyki 

do odsprzeda y oraz wykonywania zabiegów w  gabinetach spa. Odm adzaj , nawil aj  i uj drniaj  skór .
Preparaty s  wolne od parabenów, szkodliwych konserwantów, sztucznych barwników czy kompozycji 

zapachowych. Produkty s  wega skie i bezpieczne nawet dla najbardziej wymagaj cej skóry. Z powodze-
niem mog  ich u ywa  alergicy, osoby z trudn  cer  naczynkow , skór  atopow  lub uszczyc .

www.� tospa.pl

ZABIEG BURSZTYNOWY Z MIKRONAK UWANIEM
Po czenie zabiegu Sucses Peel z mikronak uwaniem Nanopore to nowa, przygotowana na jesie  propozy-

cja, która zapewni efekt przebudowy skóry dzi ki stymuluj cemu dzia aniu kwasu bursztynowego na � broblasty. 
Pierwszym krokiem zabiegu jest na o enie preparatów z enkapsulowanym kwasem bursztynowym: roztworu 
Sucses Peel F oraz mgie ki. Nast pnie wykonujemy mikronak uwanie na odpowiednio dobranym preparacie 
Meso CIT, np. z czynnikami wzrostu. Z kolei nanomaska z witamin  C wzmocni dzia anie antyoksydacyjne zabie-
gu. Procedur  ko czy u ycie kremu na bazie retinolu z szerokiej gamy Mediderma, np. 3-Retises CT Yellow Peel.
www.mediderma.pl

MOC MORSKICH MINERA ÓW
Marka Thalgo stworzy a lini  kosmetyków Source Marine, bogatych w remineralizuj ce mor-

skie kompleksy, minera y i sk adniki aktywne. Linia bazuje na kompleksie Seve Bleue (bogatym 
w morski mangan) oraz na opatentowanym ekstrakcie z mikronizowanych alg morskich (nasyco-
nym 14 morskimi mikroelementami). 

92% sk adników jest pochodzenia naturalnego. Innowacyjne s  tak e opakowania – ekowk a-
dy z tworzywa pochodz cego z recyklingu. 
www.thalgo.pl

ODBUDOWA MIKROBIOMU 
Skeyndor Probiome Peel, profesjonalna linia peelingów chemicznych do zaawanso-

wanej piel gnacji, przyspiesza regeneracj  skóry i odbudowuje jej mikrobiom. Bezpieczna 
i innowacyjna piel gnacja profesjonalna, która dzi ki kompleksowi multibiotycznemu przy-
wraca równowag  mikrobiomu skóry i daje widoczne rezultaty ju  po pierwszym zabiegu.  
www.skeyndor.info.pl
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NOWE WYPE NIACZE OD TOSKANI    
Toskanimed Skin Architect Fillers to wype niacze o ró nych st e-

niach usieciowanego kwasu hialuronowego. W bezpieczny sposób przy-
wracaj  skórze utracon  obj to  i m odzie czy wygl d, modeluj  usta, 
a nawet koryguj  kszta t nosa.

Cz steczki kwasu o du ej wielko ci (3000 kDa) zapewniaj  d ugo-
trwa e rezultaty oraz biorewitalizacj  tkanek. Preparaty nie zawieraj  
lidokainy, dzi ki czemu nie wywo uj  reakcji alergicznych.      
www.aestheticconcept.com.pl

SZYBKI EFEKT    
Ilsa Pro Reparateur Intense marki Isabelle Lancray Paris, ekskluzyw-

ny system piel gnacji cery na bazie kompleksów peptydowych z czarnej 
orchidei, per y i kapsu kowanego retinolu, ma dzia anie rozlu niaj ce i za-
pobiega tworzeniu si  zmarszczek mimicznych. Jednocze nie pobudza 
mechanizmy naprawcze skóry. 

Skomponowany wed ug schematu „nawil anie, wzmacnianie i lift” 
zapewnia widoczne rezultaty ju  od pierwszej sesji. Idealna propozycja 
zabiegu bankietowego.      
www.lancray.pl

ODBUDOWA SKÓRY    
Kuracja odbudowuj ca Retinol C Shot od Venome to z uszczaj ca tera-

pia naprawcza, która zmniejsza widoczno  zmarszczek i hiperpigmentacji.
Zestaw sk ada si  z dwuetapowej procedury: ampu ki z serum Vitamin 

C Shot i maski Retinol Shot z retinolem. Po zabiegu skóra odzyskuje blask, 
jednolit  struktur  i odpowiedni  g sto .     
www.dermatic.pl



M arka Environ łączy wykorzysta-

nie znakomitych preparatów 

ze skutecznymi technikami ich 

aplikowania, zapewniając w krótkim cza-

sie spektakularne rezultaty.

Unikatowo
Specjalistyczna aparatura Ionzyme® 

DF II aż 40-krotnie zwiększa działanie 

aktywnych składników Environ zawar-

tych w żelu Body Profil, co pozwala 

intensywnie przyspieszyć  efekty uję-

drniania skóry brzucha, ud i pośladków, 

szczególnie po ciąży i utracie wagi.

Seria 6–10 profesjonalnych zabie-

gów i kontynuacja w postaci pielę-

gnacji domowej z użyciem kremu Tri-

-Complex Conturing Cream to gładka 

i napięta skóra pełna blasku.

Skuteczne ujędrnianie 
Z MARKĄ ENVIRON

Do uzyskania pięknej sylwetki i jędrnej skóry niezbędne są doskonałe 

produkty i sprawdzone metody aplikacji przyspieszające ich wchłanianie.

Unikatowe urządzenie Ionzyme® 

DF II to japońska technologia, która 

dostarcza 40-krotnie więcej składników 

aktywnych do wnętrza komórek, a re-

zultaty uzyskane przez użytkowników 

potwierdzają skuteczność i bezpieczeń-

stwo profesjonalnych zabiegów Environ 

wykonywanych w gabinecie i w domu.

Kosmetycznie
Do redukcji rozstępów i zwiotczenia 

skóry ciała marka Environ poleca stoso-

wanie Gold Roll-CIT® wraz z olejkiem 

witaminowym ACE do masażu. Kilku-

minutowe mikronakłucia Roll-CIT® ko-

smetycznym 0,2 mm znacznie ułatwiają 

wnikanie witamin w głąb skóry, a przy-

spieszając głęboką regenerację ubyt-

ków, jednocześnie pobudzają tworze-

Tri-Complex Conturing Cream 
był stosowany przez 4 tygodnie

nie się młodego kolagenu w naskórku.

Roll-CIT® kosmetyczny jest pierwszym 

na świecie urządzeniem, które w sposób 

bezpieczny i skuteczny maksymalnie 

zwiększa wnikanie składników do na-

skórka, dzięki czemu poprawia się jego 

wygląd i kondycja. Roll-CIT® może być 

stosowany na mniejszych i trudno do-

stępnych obszarach twarzy i ciała, które 

wymagają intensywnego działania.

Medycznie
Wykonywanie profesjonalnego za-

biegu Roll-CIT® medyczny 1 mm na 

newralgicznych obszarach wraz z poda-

niem witamin i peptydów Environ po-

zwala osiągnąć efekt w postaci młod-

szej, lepiej napiętej i zdrowszej skóry. 

www.proteaantiaging.pl

PIELĘGNACJA

W DOMU

PIELĘGNACJA

W GABINECIE

PRZED KURACJĄ PO KURACJI
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7 września we Francji odbyła się premierowa konferencja poświęcona wprowadzeniu 

do oferty najnowszej propozycji z zakresu pielęgnacji ciała: Terapii Mineralnych. To wy-

jątkowa linia thalasso, skupiająca się na przywróceniu równowagi i dostarczeniu ważnych 

pierwiastków, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Profesjonal-

ne rytuały zabiegowe i produkty fi rmy oferują zdrowie, relaks i niepowtarzalne piękno 

w 100% zgodne z fi lozofi ą SPA – sanitas per aquam.

www.thalion.pl

Beautyliner Group może zaliczyć swój udział w 41. Targach i Kongresie LNE do bardzo 

udanych. Technologia i efekty, jakie można osiągnąć przy użyciu urządzenia Beautylizer RLS 

wzbudziły duże zainteresowanie odwiedzających. Szefowa oddziału Beautylizer IMA w Euro-

pie, dr Daria Korobkowa zaprezentowała podczas kongresu urządzenie oraz wygłosiła wykład 

„RSL Sculpting: nieinwazyjna metoda modelowania sylwetki za pomocą urządzeń Beautylizer”.

www.beautylizer.pl

Wielka premiera Thalion

Prezentacja urz dze  Beautylizer

Po wielu miesiącach oczekiwań na targi kosme-

tyczne w końcu udało się spotkać na żywo. Wrzesień 

okazał  się miesiącem targowym. W pierwszej kolej-

ności przedstawiciele firmy Farmona zobaczyli się 

ze swoimi klientami i fanami marki na 41. Kongresie 

i Targach LNE w Krakowie, następnie na Targach 

Beauty Forum & Hair w Warszawie. Cóż za niezapo-

mniane wspomnienia. Czekamy na kolejne spotkania.

www.farmonaprofessional.pl

Nowa linia marki Peel Mission® #interfuse charakteryzuje się przełomowym podej-

ściem do peelingów chemicznych. Receptury opierają się na synergii wielu mechanizmów. 

Wykorzystują multimodalny system jednoczesnego wprowadzania substancji w głąb skó-

ry: nanotechnologię oraz mikrokanały jonowe, dzięki czemu skóra jest poddawana wie-

lowymiarowej rekonstrukcji. Premierę produktów uświetnił cykl szkoleń, który rozpoczął 

się 23 sierpnia w Warszawie. Spotkania planowo odbyły się w 16 miastach Polski (m.in. 

w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Rzeszowie, Łodzi). 

www.peel-mission.pl 

Dr Gabriel Serrano został 

wyróżniony za wkład w rozwój 

dermatologii i badania nauko-

we nad laktoferyną podczas 

10. edycji plebiscytu „Premios 

A Tu Salud”. To wyróżnienie 

dołączyło do licznych nagród 

i wyróżnień, które dr Serrano 

otrzymał za swój wkład w rozwój 

światowej medycyny oraz jako 

prezes laboratoriów Sesderma 

i Mediderma. 

www.mediderma.pl 

Premierowy cykl szkole  #interfuse

Ikona 
bran y beauty

Farmona na targach
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