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90%-os

javulás a dehidratáltság (vízhiány) miatt
kialakuló ráncok esetében.

100%-ban
mélyhidratált bőr már egyetlen

Kezelés

Kezelés

POWER HYALURONIC
Mélyen hidratált bőr, megnövekedett komfortérzet, puhább arcbőr

professzionális arckezelést követően.
Folyamatos, 24 órán át tartó
hidratáltság.

lehetnek. A molekulák mérete vagy súlya

Otthoni arcápolás

meghatározza a bőrre kifejtett biológiai aktivitásukat, továbbá áthatolásukat és eloszlásukat a bőr különféle szövetrétegeiben.

INTENzíV HIdRATÁLó KRÉM

megkötni. Belső és külső tényezők hatására

nyiben ezt az érték egyensúlyban van, a bőr

A nagy molekulatömeggel rendelkező ré-

a hyaluronsav készlet minden ember esetében

megtartja optimális hidratáltsági fokát, ezáltal

szecskék (>500 KDa) elsősorban védelmi

Mindennapos hidrodinamikai kezelés

* 20 önkéntesen elvégzett laboratóriumi és
valós használati tesztek során kapott ered-

másképp alakul, és ez meghatározza az adott

biztosítja megújulási képességét és a sejtek

funkciót töltenek be a külvilágból érkező ká-

Hatása

mények. Otthoni (1 hetes) arcápolás: In-

egyén bőrének általános állapotát.

normális működését.

ros környezeti hatásokkal szemben, és nem

• 100%-os hidratáltság *

tenzív hidratáló krém vagy emulzió + mély-

A POWER HYALURONIC termékek javítják

A bőr hidratáltságának szintje a nettó hidrodi-

tudnak mélyebbre hatolni a bőr szarurétegé-

• Folyamatos, 24 órán át tartó hidratált-

a bőr hidrodinamikáját azáltal, hogy össze-

namikai egyensúlyától függ.

nél. Ellenben a nagyon kis molekulatömegű

kapcsolják az eltérő molekulatömegű hyalu-

A hidratált bőr egyben egészséges bőrt is je-

részecskék (<200KDa) képesek arra is, hogy

lent.

A hyaluronsav testünk természetes alkotóele-

ronsav részecskéket egy nagyon hatékony ak-

me, nagy mennyiségben fordul elő a bőrben.

vaporin aktivátorral, így megnövelik a sejtek

Legfontosabb feladata, hogy magához vonz-

vízfelvevő képességét.

bejussanak a dermisz (irharéteg) belsejébe,
és elősegítsék további hyaluronsav moleku-

Aktív hatóanyagok

za és megkösse a vízmolekulákat és ily módon
javítsa a szövetek vízháztartását. A hyaluron-

A hyaluronsav molekularészecskéi különfélék

lák képződését, azaz erősítsék a bőrszövetek

ság*

hidratáló booster krém + mélyhidratáló
maszk használatát jelenti.

• Javulás a dehidratáltság miatt kialakuló
ráncok esetében*
• Javulás a mikrobarázdák és egyéb ráncok
esetében

elsődleges víztartalékát.

A bőr hidrodinamikája

sav részecskék valódi „szivacsként” funkcio-

FRAGMENTÁLT HYALURONSAV

Aktív hatóanyagok
• Nagyon kicsi, illetve nagyon nagy mole-

(molekuláira bontott)

A POWER HYALURONIC termékek nagyon

nálnak, mivel saját molekulatömegüknél

A hidrodinamika a bőrbe jutó és azt elhagyó

Mélyen hidratálja a bőrt és meggátolja a bőr

magas és nagyon alacsony molekulatömegű

1000-szer nagyobb mennyiségű vizet képesek

víz mennyiségének az arányát jelenti. Ameny-

alatti vízveszteséget.

hyaluronsav részecskéket is tartalmaznak,

• Napraforgó-kivonat

így az alsóbb szövetrétegekben is hidratálják

• Xilitol és származékai

kulatömegű hyaluronsav (0.25%)

a bőrt, egyúttal csökkentik a bőr káros kör-

Arckezelés Power Hyaluronic termékekkel

nyezeti hatások miatti vízveszteségét.

Kiegyensúlyozza a bőr természetes hidrodinamikáját és optimális hidratáltságot biztosít.

AKVAPORIN AKTIVÁTOR

kapható:
36%-kal növeli meg a bőr akvaporin szintjét

Ajánlott életkor: 20 évtől felfelé

Arctisztító tejjel tisztítsuk meg az arc, nyak és

mindig negatív pó-

Az akvaporinok a sejtek plazmamembránjá-

Ajánlott bőrtípus: száraz, vízhiányos, érdes

dekoltázs területét, majd töröljük át a bőrt

lust használjunk.

nak falát képező fehérjék. Ezek a vízpórusok

arcbőr, melyen már kisebb ráncok is megje-

SKEYNDOR arctonikkal.

4. Ezt követően

biztosítják a sejtek nagy vízáteresztő képes-

lentek

2. Hogy megkönnyítsük az aktív hatóanyag-

lágy, simító moz-

ségét, meggyorsítva az ozmózis folyamatát

Ajánlott termék-kombinációk az arckezelés

ok bejutását a bőr mélyebb rétegeibe, végez-

dulatokkal vigyük

a sejtek belsejében. Ezek mennyiségétől és

során:

zünk archámlasztást az erre a célra leginkább

fel az Akvaporin

minőségétől függ, hogy a mennyi víz képes

Fiatal arcbőr esetén: a Skeyndor Power C+

megfelelő peelingezővel. A termék, illetve

masszázs

megfelelően eloszlani a bőrszövetek közép-

termékeivel

az eljárás kiválasztását a kezelést végző koz-

Opcióként, a gélt bejuttathatjuk a bőrbe

Érett arcbőr esetén: az Eternal, Corrective és

metikus szakember döntse el a vendég bőrtí-

iontoforézis vagy elektroporáció segítségé-

Global Lift termékcsaládok ránctalanító ké-

pusát is ﬁgyelembe véve, de lehetőleg folya-

vel.

szítményeivel együtt
1. Távolítsuk el a sminket az ajkak és a szem

Bőrtípustól függően, kétféle kiszerelésben

gélt.

• Száraz és nagyon száraz bőrre: gazdag
textúrával, kissé zsírosabb állagban
• Normál és zsíros bőrre: könnyedebb,
nem zsíros állagban
Kiszerelés: 50 ml, tégelyben

MÉLYHIdRATÁLó BOOSTER
SzÉRUM

MÉLYHIdRATÁLó MASzK

Nagyhatékonyságú hidratáló kezelés

Hidratálás a bőr legalsóbb ré-

Hatása:

tegeiben

A POWER HYALURONIC termékek xilitolt

• 100%-os hidratáltság *

Hatása:

• Folyamatos, 24 órán át tartó hidratált-

• Fokozza

ső és mélyebb rétegeiben.

dék alapú peeling legyen, mint pl. a GLYCO

5. Következő lépésként tegyünk fel egy kis

és xilitol-származékokat tartalmaznak.

30 vagy a SK ENZYME PEELING.

mennyiséget a Hyaluronsavas hidratáló zse-

Ezek olyan természetes eredetű cukoral-

3. Kezdjük meg a HA Dynamic arckezelést.

léből (HA ULTRA HYDRATING GEL) az arc,

kohol molekulák, amelyek teljes mérték-

környékéről a SKEYNDOR speciális szemkör-

Egy fecskendő segítségével mérjünk ki 2 ml-t

nyak és dekoltázs területére. Polarizált víz

ben kompatibilisek a bőrsejtekkel, mivel

nyéki sminkeltávolító emulziója segítségével.

a Hyaluronsav szérumból (1.5%), majd felfe-

segítségével masszírozzuk be alaposan

az emberi test maga is előállítja őket. In-

lé irányuló simító mozdulatokkal vigyük fel

a bőrbe. A maradék Hyaluronsavas hidratá-

vitro laboratóriumi kísérletek során bebi-

az arc és nyak területére és gyengéden masz-

ló zseléből képezzünk egy vékony maszkot

zonyosodott, hogy ezek a vegyületek akár

szírozzuk a bőrbe. A masszázs hatásának fo-

a kezelt területeken, és hagyjuk hatni 20

36%-kal megnövelik a bőr akvaporin

ság*
• Javulás a dehidratáltság miatt kialakuló
ráncok esetében*
• Fokozza a naponta használt hidratálókrémek hatékonyságát*
• Javítja a bőr szárazság okozta érdességét*

kozása érdekében nedvesítsük meg a kezelt

percen át.

szintjét, különösen a 3(AQP-3) molekulák

felületet polarizált vízzel, és masszírozzuk ad-

6. A kezelés befejezéseként egy nedves

esetében.

Főbb hatóanyagok:

dig, míg teljesen be nem szívódik a bőrbe.

kesztyűvel töröljük le a maradék hatóanya-

Ezen túlmenően, a xilitol vegyületek erőtel-

• Nagyon kis, illetve nagyon nagy moleku-

a

hidratáltságot

a bőr leginkább vízhiányos
területein
• 100%-os hidratáltság *
• Komfortérzést és puhaságot
biztosít*
• Javítja a bőr szárazság okozta érdességét*
Főbb hatóanyagok:

Masszázs helyett a polarizált vizet SKEYNDOR

gokat, majd utolsó lépésként vigyünk fel

jes módon hidratálják is a bőrt. A klinikai

MESOSCIENCE készülékkel is bejuttathatjuk

a kezelt területekre elegendő mennyiséget

tesztek során beigazolódott, hogy javítják

• Xilitol és származékai

a bőrbe, 4-5 percen át tartó HIDRO-ELEKT-

az Intenzív hidratáló emulzióból. (INTENSIVE

a bőr vízháztartását, ezáltal erősítik a külhám

Kiszerelés: 30 ml-es pipettás üveg

ROFORÉZIS segítségével. E kezelés során

MOISTURISING EMULSION).

barrier (gát) funkcióját és egyben késleltetik

latömegű hyaluronsav (1%)

• Nagyon kicsi, illetve nagyon nagy molekulatömegű hyaluronsav (0.25%)
• Liposzómákba zárt polarizált víz
Xilitol és származékai
Kiszerelés: 50 ml-es tubusban

a petyhüdtség kialakulását.
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