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Kezelés

Kezelés

AQUATHERM –
Egészséges bőr és ﬁatalos külső = AQUATHERM
Gyógyhatású arckezelések

Ez az ásványi anyagokban gazdag, gyógy-

az ásványi anyagokban és

víztartalmú termékcsalád a tökéletes válasz-

nyomelemekben gazdag Salies-de-Bèarn-i

tás a mindennapi bőrápoláshoz. Azonnal
csökkenti a száraz bőr diszkomfort érzetét,

termálvíz erejével.

üde frissességet és puhaságot biztosít.
Olyan helyzetekben, amikor a bőr nyugta-

Termálvizes arckezelés

tást igényel, így például napfény okozta bőrpír, irritáció esetén, utazás vagy sportolás
után, illetve száraz és érzékeny, vagy különösen

érzékeny

bőrtípusnál

ajánljuk

• Erősíti a külső savköpeny barrier funkcióját

a Skeyndor Aquatherm család termékeit ill.

• Visszaállítja a bőr természetes pH értékét

professzionális arckezelését.

• Javítja a hámréteg hidrolipid ﬁlmrétegét

Az érzékeny bőr ápolására, a külső hámréteg

• Csökkenti a bőr érzékenységét

anyagcsere-szabályozásának és az egészsé-

• Csökkenti a felhám sérüléseit, fokozza

ges PH érték visszaállításának céljára kifej-

a bőr mechanikai védekezőképességét

lesztett kozmetikumok, hogy a bőr képes
legyen védekezni a káros környezeti hatá-

Nyugtatja és hidratálja a bôrt
AQUATHERM – Kabinkezelés lépésről lépésre
1. lépés: Smink eltávolítása a Sensitive Eye Make-Up Remover-rel.
2. lépés: Tisztítsuk le az arc-nyak-dekoltázs részt Delicate Cleansing
Milk-el, majd mossuk le bő vízzel.
3. lépés: Tonizáljuk a bőrt a Thermal Spring Concentrate Water-rel.
4. lépés: Használjunk az érzékeny bőrtípusnak megfelelő SKEYNDOR kémiai, illetve mechanikai peelinget. (Könnyű mozdulatokkal, rövid ideig.)
5. lépés: Tegyük fel az arc-nyak-dekoltázs területére az Anti Redness
Factor-t. (Ha van ultrahangos készülékünk, ultrahangozhatunk vele.
Használhatunk hozzá iontoforézist, vagy mezoterápiát is.) Könnyű nyirokmasszázs következik.
6. lépés: Folytathatjuk a masszázst a Revitalizing Anti-Ageing Cream-mel.
(Nincs a dobozban.)
7. lépés: Itassuk át a gézlapot Lift Collagén Thermal Factor-ral. Majd
vigyük fel rá a Re-Balancing Thermal Mask-ot. 15-20 percig hagyjuk
az arcon, majd bő vízzel mossuk le.
8. lépés: Tonizáljuk a bőrt a Thermal Spring Water Concentrate-tel.
9. lépés: Végezetül tegyük fel a High Tolerance Revitalizing Cream-et.
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A termálvíz főbb jellemzői

sokkal szemben, elkerülni a kipirosodást,
ödémásodást vagy hámlást.

• Ásványi sók jelenléte 320 mg/liter
• Kémhatás: pH 6.5 (semleges)
• Nátrium/kálium-klorid tartalmú ásványvíz
• A magnézium/kalcium aránya közel 0.7
• 26 féle ásványi anyagot és nyomelemet

Az AQUATHERM termékek aktív hatóanyagai
TERMÁLVÍZ A FRANCIAORSZÁGI
SALIES-DE-BEARN-BŐL

közti)

SÜTŐTÖK KIVONAT

forrás fakad.
„A MAGNÉZIUM ION ARÁNYA A VILÁG

E növény gazdag egy curcubitin nevű

Salies-de-Bearn Dél-Franciaország völ-

ÖSSZES, BEVIZSGÁLT ÁSVÁNYVIZE KÖ-

aminosavban, amely csökkenti az érzé-

gyeiben található, mely 1857 óta elismert

ZÜL ITT A LEGJOBB”

keny bőr reakcióit. A curcubitin gátolja an-

tartalmaz, mint pl. mangán vagy cink
• Langyos termálvíz (hőfoka 20 és 30 ºC

számos, eltérő hőmérsékletű termálvizes

nak az enzimnek a termelődését, ami

termálvizes gyógyászati központ. A Bearn
vidéke gyógyvizekben gazdag, területén

PREBIOTIKUS
OLIGOSZACHARIDOK

az allergiás folyamatokban a hisztidint

A cukor természetes szénhidrátjai vissza-

KÜLÖNFÉLE EGYÉB
NÖVÉNYI
KIVONATOK

állítják a bőr normál pH értékét és egészséges baktériumﬂóráját, ezáltal megvédik

hisztaminná alakítja át.

a külső hámréteget a káros mikroorganizmusok támadásai ellen.

Különféle növényi kivonatok, melyek szabályozzák a bőr érzékenységét: Menta,

CERAMIDOK

Kamilla, Közönséges komló, Édeskömény,
Fagyöngy, Cickafark, Árnika, Bisabolol.

A ceramidok, a bőr természetes lipidmole-

Ezek hosszútávon javítják a külső hám-

kulái a szaruréteg legfontosabb összetevői

réteg természetes védekezési mechaniz-

közé tartoznak. A ceramidok mennyiségé-

musát, csökkentik a bőr érzékenységét,

nek csökkenésével romlik a bőr nedvesség

rövidtávon enyhítik a feszülést és vértolu-

megtartó készsége és védekezőképessége,

lást a bőrben, megakadályozzák a nyakon

ezért hiányuk nagy mértékben fokozza

és az orcákon megjelenő piros foltok meg-

a bőr általános érzékenységre való hajlamát.

jelenését.

