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Nowa jakość skóry z Epionce
Odbudowa bariery ochronnej skóry.

Produkty Epionce pomagają w:

• redukcji oznak starzenia się skóry
• redukcji drobnych linii i zmarszczek
• redukcji niedoskonałości skóry takich jak ciemne plamy
• redukcji wyprysków i krostek
• łagodzeniu stanów zapalnych
• odbudowie skóry przed i po zabiegach takich jak np. peeling

Dlaczego Epionce działa?

Większość kosmetyków pozostaje wyłącznie na powierzchni skóry nie zapewniając jakichkolwiek
korzyści. Wyjątkowa technologia Epionce dostarcza mieszankę aktywnych składników roślinnych
w głąb skóry. Rezultatem jest mocniejsza, zdrowsza bariera skóry, co zapobiega efektom starzenia się
i pozwala uzyskać bardziej gładką promienną cerę.

Kluczowe składniki Epionce:

Bez parabenów i sztucznych zapachów produkty Epionce to formuły oparte na składnikach roślinnych
współdziałających ze sobą. Formuły Epionce łączą wysoce efektywny system dostarczania, silne
roślinne antyoksydanty i składniki przeciwzapalne w sprawdzonych terapeutycznych stężeniach.

Oczyszczanie i Przygotowanie
Łagodne usuwanie zabrudzeń, sebum i makijażu bez naruszania naturalnej bariery ochronnej skóry.

Delikatne mleczko oczyszczające
170ml
Typ skóry:

Tonik oczyszczający z alkoholem

Delikatna pianka oczyszczająca

120ml

170ml
Typ skóry:

Tonik równoważący bezalkoholowy

Lityczny żel oczyszczający

120ml

170ml
Typ skóry:

Korygowanie i Wzmacnianie
Pomoc w redukcji zaczerwienień, niedoskonałości i nierównej tekstury skóry.

Naprawa uszkodzonej skóry i redukcja
zaczerwienień oraz wyprysków

System korygowania przebarwień

Naprawczy krem lityczny Lite Lytic Tx

Krem rozjaśniający
MelanoLyte Tx

Perfekcyjne serum
rozjaśniające

Maska ultra
kojąca

50ml

30ml

30g ; 75g

50ml, Typ skóry:

Naprawczy krem lityczny Lytic Tx
50ml, Typ skóry:

Naprawczy krem lityczny Lytic Sport Tx
50ml, Typ skóry:

Oznaczenia typów skóry:
Skóra sucha/ wrażliwa

Skóra normalna/ mieszana

Skóra problemowa/ tłusta

Produkty nieoznaczone systemem kropek mogą być stosowane do większości typów skóry. Profesjonalista może
zalecić stosowanie produktu dla innego typu skóry w oparciu o indywidualne potrzeby.

Odbudowa i Rewitalizacja twarzy i ciała
Wzmocnienie i nawilżenie skóry przy jednoczesnej redukcji widocznych oznak starzenia takich jak
drobne linie i zmarszczki.

Intensywne serum regenerujące

Multiwitaminowe serum od Epionce jest najbardziej
zaawansowanym produktem dostępnym na dzień
dzisiejszy, dostarczającym składniki odżywcze
oraz 5 witamin (A, B, C ,D ,E) w głąb skóry, aby uzyskać
zdrową i promienną cerę.
Zalecamy
stosowanie
Serum
regenerującego
w połączeniu z Naprawczymi kremami litycznymi
oraz produktami Rewitalizujacymi dla najbardziej
kompleksowej pielęgnacji skóry.

Intensywne serum
regenerujące
30ml

Rewitalizujący krem do twarzy
50g
Typ skóry:

Rewitalizująca emulsja do twarzy
50ml
Typ skóry:

Rewitalizująca lekka emulsja do twarzy
50ml
Typ skóry:

Rewitalizujący krem pod oczy
15g

Intensywny krem odżywczy
50ml

Rewitalizujący balsam do ust
12g

Epionce® tak samo skuteczne jak
Renova® w działaniu Anti-Aging*
Zagęszczenie naskórka
Epionce
Tretynoina 0.05%

* (% zmiana po 6 miesiącach)

poprawa
klarowności
skóry o

Epionce® krem Anti-Aging zawierający
kwasy ursolowy i azelainowy
redukcja zmarszczek lepsza niż Idebenone

Zmarszczki*

31.1%

Epionce
Idebenone 1%

9.9%

* wynik statystycznie wyższy p<0.05%
(% zmiana po 12 tygodniach)

Odbudowa i Rewitalizacja twarzy i ciała
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Rewitalizujący krem kojący
230ml

Rewitalizujący krem do rąk
75g

Rewitalizujący balsam do ciała
230ml

Silny krem barierowy
180g

Krem barierowy
30g ; 75g ; 230g

Krem barierowy vs wiodący produkt pozabiegowy
Redukcja transepidermalnej utraty wody
(TEWL) w 45 minut po zabiegu
Krem barierowy Epionce
100% Wazelina
Ogólnodostepny preparat nawilżający

Wysoce satysfakcjonujący rezultat
Odbudowa naskórka i widoczne
zmniejszenie rumienia
Krem barierowy Epionce uzyskał
szybszy i lepszy rezultat niż wiodąca
maść glicerynowa u 75% pacjentów.

Skuteczność Rewitalizującego kremu kojącego w redukcji objawów wyprysku
Wyniki badania klinicznego
Rezultaty w 8 i 22 dniu terapii Rewitalizującym kremem kojącym.
Rewitalizujący krem kojący wykazał statystycznie znaczącą redukcję objawów takich jak: świąd,
zaczerwienienie i suchość/łuska w dniu 8 i 22 w porównianiu z danymi wyjściowymi.
Parametr

Dzień 8

Dzień 22

Świąd

58.3

81.3

Zaczerwienienie

38.9

54.2

Suchość/ Łuska

57.8

67.5

Średnia zmiana
(% poprawa)

Wszystkie dane statystycznie znaczące.
Pełne wyniki badań: Episciences, Inc.

Ochrona i Profilaktyka
Efektywne blokowanie promieniowania UVA/UVB
odpowiedzialnego za przedwczesne starzenie się
i nowotwory skóry.

Ochrona SPF 50

Nierównomierna pigmentacja może być
spowodowana przez wiele czynników
środowiskowych, ale to ekspozycja
na słońce jest jej główną przyczyną.
Stosowanie ochrony przeciwsłonecznej
jest niezbędne w celu ochrony przed
niepożądaną pigmentacją i utrzymaniem
tego efektu w czasie.

Emulsja
ochronna
SPF50

Mleczko
ultraochronne
SPF50

50ml

30ml ; 75ml

.........................................................................

Zestawy Podarunkowe
Zestaw dla wszystkich typów skóry
Zestaw podarunkowy Epionce stanowi idealny prezent na każdą okazję
i można go stosować do wszystkich typów cery. Zatroszcz sie o skórę
z zestawem podarunkowym i pomóż odbudować, chronić i nawilżyć skórę.
Naprawczy krem lityczny Lytic Tx 50ml
Rewitalizująca emulsja do twarzy 50ml
W PREZENCIE Delikatna pianka oczyszczająca 170ml

Zestaw dla skóry wrażliwej, normalnej lub problemowej
Idealny dla skóry uszkodzonej i wrażliwej. Produkty będą wpływać na
barierę skóry stabilizująco, odbudowująco i wzmacniająco.
Maska ultra kojąca 75g
Mleczko ultraochronne SPF50 75g
W PREZENCIE Rewitalizujący krem do rąk 75ml

Zestaw do korekcji przebarwień
Produkty wpływają na wiele etapów procesu powodującego powstawanie
przebarwień aktywnie penetrując skórę przy minimalnym podrażnieniu
i naruszeniu bariery skóry.
Krem rozjaśniający MelonoLyte Tx 50ml
Perfekcyjne serum rozjaśniające 30ml
W PREZENCIE Emulsja ochronna SPF50 50ml

Peelingi Epionce
Peeling Lite: Refresh

Peeling Refresh jest idealny dla osób, które po raz pierwszy korzystają z tego typu zabiegu
oraz dla osób potrzebujących częstszych zabiegów, które poprawią stan cery poprzez jej
wygładzenie i rozjaśnienie. Peeling zapewnia pozytywny efekt antyoksydacyjny, posiada
właściwości przeciwzapalne i stymuluje produkcję kolagenu. Zabieg może być wykonywany
przez cały rok (zalecane stosowanie ochrony słonecznej).

System peelingów

Stworzone, aby poprawiać wygląd i teksturę skóry poprzez przyspieszenie wymiany
komórkowej. System składa się z dwóch peelingów: Sal-e oraz Mal-e. Każdy z tych peelingów
może być stosowany oddzielnie lub razem. Twój profesjonalista dostosuje serię zabiegów
w zależności od potrzeb Twojej skóry.

Zalety stosowania:
• pomagają redukować drobne linie i zmarszczki
• rozjaśniają i odświeżają ziemisty, nierówny koloryt skóry
• działają na uszkodzenia spowodowane słońcem i drobne plamy
• pomagają łagodzić objawy związane z wypryskiem i krostkami
• minimalny czas rekonwalescencji, zaraz po zabiegu można
powrócić do codziennych czynności
• mogą być łączone z innymi zabiegami kosmetycznymi np.
mikrodermabrazją
• idealne dla większości typów skóry i wieku

Zestawy pozabiegowe
Wygodne domowe zestawy do pielęgnacji po
średnich i głębokich zabiegach kosmetycznych
i medycznych. Szybko przywracają
fukncjonowanie bariery skóry i zapewniają
niezbędne nawilżenie.
Zestaw kojąco-nawilżający

Zestaw odbudowująco-ochronny
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Twój protokół stosowania Epionce
Oczyszczanie
Nałożyć 1-3 kropli produktu na skórę, delikatnie
masując. Zmyć ciepłą wodą.

Przygotowanie
Spryskać wacik, a następnie przetrzeć twarz
i szyję. Unikać kontaktu z oczami.

Korygowanie i Wzmacnianie
Nałożyć 1-2 krople produktu. Dla uzyskania
optymalnego efektu odczekać 7 minut przed
nałożeniem produktu z serii Rewitalizującej.
Stosuj krem rozjaśniający Melano Tx dwa razy
dziennie, a Serum rozjaśniające na noc. Stosuj
Maskę ultra kojącą raz w tygodniu.

Delikatne mleczko oczyszczające

Rano/Wieczór

Delikatna pianka oczyszczająca

Rano/Wieczór

Lityczny żel oczyszczający

Rano/Wieczór

Tonik równoważący - bezalkoholowy

Rano/Wieczór

Tonik oczyszczający - z alkoholem

Rano/Wieczór

Naprawczy krem lityczny Lite Lytic Tx

Rano/Wieczór

Naprawczy krem lityczny Lytic Tx

Rano/Wieczór

Naprawczy krem lityczny Lytic Sport Tx

Rano/Wieczór

Krem rozjaśniający MelanoLyte Tx

Rano/Wieczór

Perfekcyjne serum rozjaśniające

Wieczór

Maska ultra kojąca

Rano/Wieczór

Odbudowa i Rewitalizacja

Intensywne serum regenerujące

Rano/Wieczór

Twarz: 2-4 krople produktu nałożyć na twarz,
szyję, dekolt.
Ciało: Nałożyć ilość odpowiadającą Twoim
potrzebom.

Rewitalizujący krem do twarzy

Rano/Wieczór

Rewitalizująca emulsja do twarzy

Rano/Wieczór

Rewitalizująca lekka emulsja do twarzy

Rano/Wieczór

Rewitalizujący krem pod oczy

Rano/Wieczór

Intensywny krem odżywczy

Rano/Wieczór

Rewitalizujący krem kojący

Rano/Wieczór

Rewitalizujący balsam do ciała

Rano/Wieczór

Silny krem barierowy

Rano/Wieczór

Krem barierowy

Rano/Wieczór

Rewitalizujący balsam do ust

Rano/Wieczór

Ochrona i Profilaktyka
Nakładać na suchą skórę przed nałożeniem
makijażu. Ponawiać aplikację w miarę potrzeby.
Stosować codziennie.

Mleczko ultraochronne SPF50

Codziennie rano

Emulsja ochronna SPF50

Codziennie rano

Zapytaj specjalistę Epionce o Zestawy pozabiegowe.

www.epionce.pl

