ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΑ PEELINGS
EASY TCA PEEL

ΕΥΚΟΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ
Χωρίς στερήσεις και υπερβολές, χαρίζει:
ΛΑΜΨΗ, ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΟΨΗ
Το Easy TCA peel είναι ένα απαλό peeling τριχλωροξικού οξέος
(TCA) με ελεγχόμενη απολέπιση. Είναι το πιο ασφαλές και εύκολο
TCA. Απευθύνεται σε όλους τους τύπους δέρματος & όλους τους
φωτότυπους (ανοιχτόχρωμα και σκουρόχρωμα δέρματα) όλες τις
εποχές του χρόνου. Δεν υπάρχουν αντενδείξεις, δεν χρειάζεται
καμιά απολύτως προετοιμασία και δεν στερεί τον ενδιαφερόμενο
από τις καθημερινές του δραστηριότητες.
Ενδείκνυται για :
 Ανανέωση / Αναγέννηση του δέρματος χαρίζοντας λάμψη,
σφριγηλότητα και φωτεινότητα.
 Λεπτές ρυτίδες
 Κηλίδες, στίγματα
 Μέλασμα
 Φωτογήρανση
 Σημάδια ακμής, ακμή, … κ.α..
Εφαρμόζεται σε όλο το πρόσωπο αλλά και στο σώμα (λαιμό,
ντεκολτέ, χέρια, …)
1

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ

EASY TCA PEEL

4 EASY TCA + SKIN TECH
RE-NUTRITIV ACE & Lipoic cpx cream

2 κύκλοι EP + 1 Only Touch Peel
σε υπερχρώσεις που επιμένουν
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Πρωτόκολλο θεραπείας
Μία θεραπεία με Easy TCA Peel αποτελείται από 4 συνεδρίες =
1 peeling την εβδομάδα επί 4 εβδομάδες.
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Το θεραπευτικό πρωτόκολλο μπορεί να είναι επιφανειακό, μέσου
βάθους ή βαθύ. Το πρωτόκολλο θα το επιλέξετε με το γιατρό σας
ανάλογα με την κατάσταση και τις ανάγκες του δέρματος και τις
κοινωνικές σας δραστηριότητες.

επιφανειακό

μέσου βάθους

βαθύ

Εφαρμογή
Κατά την εφαρμογή του peeling θα νιώσετε ένα αίσθημα καύσου
που θα εξαφανιστεί εντελώς μετά από λίγα λεπτά μόλις ο γιατρός
σας ολοκληρώσει την θεραπεία και σας εφαρμόσει post peel
cream.
Ένα ελαφρύ ερύθημα επίσης θα παραμείνει μόνο για 15-20 λεπτά!

Μετά την εφαρμογή της Post Peel mask το
ερύθημα και το αίσθημα καύσου θα εξαλειφθούν
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Οδηγίες μετά το peeling
 Μην αγγίζετε και μην ξύνετε τις θεραπευμένες περιοχές
 Μην πλένετε τη θεραπευμένη περιοχή μέχρι το επόμενο πρωί
 Πλύνετε το δέρμα (την επόμενη μέρα) με ήπιο καθαριστικό
(Cleanser foam) και ξεβγάλετε με νερό. Μετά απλώστε την
κρέμα που σας συνέστησε ο ιατρός σας (Vitamin E Anti oxidant,
Re-Nutritiv ACE with lipoic complex, Blending Bleaching, ….),
και στη συνέχεια την αντιηλιακή σας-Melablock HSP.
Αν είναι επιθυμητό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ελαφρύ
make-up.
 Αποφύγετε τα καλλυντικά προϊόντα απολέπισης και το ηλιακό
φως. Σε περίπτωση ιδιαίτερης φωτοευαισθησίας του δέρματος
ή σε περιοχές με έντονη ηλιοφάνεια , αποφύγετε εντελώς την
έκθεση στον ήλιο. Χρησιμοποιήστε την αντιηλιακή κρέμαMelablock HSP, και την λευκαντική Blending Bleaching την 2η
μέρα μετά το peeling.
Κατάσταση του δέρματος μετά την θεραπεία
 Ο γιατρός σας και μόνο, είναι αυτός που θα σας ενημερώσει για
την κατάσταση του δέρματος μετά την θεραπεία ανάλογα με το
πρωτόκολλο που εφάρμοσε.
 Η απολέπιση (ξεφλούδισμα) ξεκινά συνήθως την τρίτη ημέρα.
Οι πιο συνηθισμένες αντιδράσεις είναι οι εξής: το δέρμα είναι
ξηρό με έντονο αίσθημα «τραβήγματος». Σε μερικά σημεία ίσως
η απολέπιση είναι εντονότερη. Μπορεί επίσης να
δημιουργηθούν σκούρες καφέ κηλίδες ( εξαρτάται από το βάθος
του peeling και τον τύπο του δέρματος). Σε περίπτωση που
παρουσιαστεί κάποια άλλη αντίδραση από αυτές που σας
περιέγραψε ο ιατρός σας, επικοινωνήστε αμέσως μαζί του.
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Οι παραπάνω οδηγίες είναι γενικές.
Επειδή το Easy TCA Peel έχει πολλές εφαρμογές και πολλά
πρωτόκολλα
θεραπειών
(ανανέωση
δέρματος,
ακμή,
φωτογήρανση, υπρεχρώσεις, υπερκερατώσεις, …), ο ιατρός σας
μπορεί να σας συστήσει συμπληρωματικές οδηγίες, ανάλογα την
περίπτωση.
Για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα και να μειώσετε
τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών, ακολουθήστε αυστηρά
τις οδηγίες του ιατρού σας.

ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ:

EASY PHYTIC PEEL
Ξανακερδίστε τη χαμένη ζωντάνια και λάμψη
To Easy Phytic Peel είναι ένα επιφανειακό peeling με
επιβραδυνούμενη και αθροιστική δράση.
Απευθύνεται σ’ αυτούς που δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να
υποστούν μια ορατή απολέπιση, παράλληλα όμως χρειάζονται μια
δραστική και αποτελεσματική θεραπεία.
Ενδείκνυται για :
 Ανανέωση / Ομαλοποίηση χρώσης του δέρματος χαρίζοντας
λάμψη, και φωτεινότητα.
 Δυσχρωμίες
 Φωτογήρανση
 Ακμή
 Συντήρηση μετά από Easy TCA Peel ή άλλες θεραπείες.
Εφαρμόζεται:
1 με δύο φορές την εβδομάδα ανάλογα με την κατάσταση του
δέρματος
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
PEELING & ΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

PEELINGS

&

EASY TCA PEEL
EASY PHYTIC SOLUTION
ONLY TOUCH
UNIDEEP
LIP & EYELID FORMULA

COSMECEUTICS
- VIT. E ANTIOXIDANT
- BLENDING BLEACHING
-PURIFYING
-PURIGEL
-DHEA-PHYTO CREAM
-RE-NUTRITIV ACE & LIPOIC
COMPLEX
- ACTILIFT (Face & Body)
-MELABLOCK HSP
-CLEANSER
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Κρέμες καθημερινής φροντίδας

Skin Tech

Vitamin E antioxidant cream

Κρέμα ενυδατική και αντιοξειδωτική με βιταμίνη Ε
Εντατική ενυδάτωση και
αντιοξειδωτική δράση, ακόμα
και στα πιο ευαίσθητα δέρματα
με Βιταμίνη Ε.
Δημιουργεί ένα προστατευτικό
φιλμ, που προστατεύει και
απομονώνει την επιδερμίδα
από τους εξωτερικούς
παράγοντες.
Εφαρμόζεται πρωί και βράδυ ή
όσες φορές την ημέρα
χρειάζεται.

Blending & Bleaching cream

Κρέμα λευκαντική και αντιοξειδωτική με Βιταμίνη Ε

Μία πλούσια σε δραστικά
συστατικά κρέμα (δεν περιέχει
υδροκινόνη).
Ομαλοποιεί τη χροιά και την υφή
της επιδερμίδας.
Εφαρμόζεται το πρωί σε όλο το
πρόσωπο και το βράδυ τοπικά
στις κηλίδες.
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Κρέμες καθημερινής φροντίδας

Skin Tech

DHEA Phyto cream
Αντιγηραντική κρέμα με DHEA
Μία πλούσια αντιγηραντική κρέμα
με DHEA (φυτο-ορμόνες που
επιβραδύνουν την γήρανση του
δέρματος).
Δημιουργεί ένα προστατευτικό
φιλμ, που προστατεύει και
απομονώνει την επιδερμίδα από
τους εξωτερικούς παράγοντες.
Μοναδική προστασία κατά της
γήρανσης για ηλικίες άνω των 40
ετών.
Εφαρμόζεται πρωί και βραδύ σε
όλο το πρόσωπο, λαιμό και
ντεκολτέ.
Συνδυάζεται ιδανικά με την κρέμα
Re-Nutritiv ACE Lipoic Complex

Re-nutritive ACE Lipoic complex

Αντιγηραντική κρέμα με βιταμίνες A,C,E και λιποϊκό οξύ
Πλούσια αντιγηραντική κρέμα με
αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα
κατά των ελευθέρων ριζών.
Εφαρμόζεται μία με δύο φορές την
ημέρα.
Μπορεί να συνδυαστεί με την
DHEA Phyto cream,
συμπληρώνoντας την δράση της με
τις βιταμίνες που είναι απαραίτητες
για τον μεταβολισμό του δέρματος.
Συνδυασμός με την DHEA:
DHEA το πρωί, Re-nutritive το
βράδυ.
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Κρέμες καθημερινής φροντίδας

Skin Tech

Purifying cream

Κρέμα για λιπαρά δέρματα με τάση ακμής
Η κρέμα Purifying έχει πολύ
αποτελεσματική δράση κατά των
βλαβών του δέρματος που
προκαλούνται στην εφηβεία ή και σε
μεγαλύτερες ηλικίες.
Πλούσια σε δραστικά συστατικά,
γλυκολικό οξύ , Βιταμίνη Α και Ε.
Έχει αντισηπτική και αντιφλεγμονώδη
δράση.
Εφαρμόζεται το πρωί σε όλο το
πρόσωπο και το βράδυ τοπικά στις
βλάβες.
Η χρήση της κρέμας μόνη της ή σε συνδυασμό με τα peelings έχει
θεαματικά αποτελέσματα.

ACTILIFT

Κρέμα κατά της χαλάρωσης του δέρματος
Ενυδάτωση και άμεσο «λίφτινγκ»
της επιδερμίδας.
Η ACTILIFT περιέχει την δραστική
ουσία DMAE (Norcholine). Τα
αποτελέσματα κλινικών μελετών
έχουν επιβεβαιώσει ότι η DMAE έχει
τόσο άμεσες όσο και
μακροπρόθεσμες επιδράσεις στο
δέρμα. Βελτιώνει τη σφριγηλότητα
του προσώπου και ανορθώνει το
«κρεμασμένο» (χαλαρωμένο) δέρμα.
Τα αποτελέσματά της ACTILIFT
αρχίζουν να γίνονται ορατά μετά τα
πρώτα 30 λεπτά από την εφαρμογή
της!
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