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Przekonaj się na Sobie
Dlaczego Epionce to
Marka Zdrowej Skóry.
Proste. Skuteczne. Sprawdzone.
Intensywny krem odżywczy to najwyższe stężenia kompleksów
aktywnych, stymulujących odmładzanie skóry.
∙ Maksymalne nawilżenie suchej skóry
∙ Redukcja zmarszczek
∙ Jędrność
www.epionce.pl
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Żegnajcie
Przebarwienia

4

OD TWÓRCY MARKI EPIONCE

Dr Thornfeldt z dziećmi,
psem i strasznym bałwanem
- zima 1988r.

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA ORAZ ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA OD ZAWSZE BYŁY
w mojej rodzinie wyjątkową chwilą, którą spędzano w gronie ukochanych osób. Sezon świąteczny
przynosi mi, najstarszemu z szóstki dzieci wychowanych na farmie na której rosły, między innymi,
świąteczne drzewka, tak wiele sentymentalnych wspomnień. Dziś nasza rodzina rozrosła się
i wzbogaciła o wnuki i prawnuki, ale nadal staramy się spędzać wspólnie trzy dni
„Rodzinnych Świąt Thornfeldtów”. Wypełnione tradycjami związanymi ze szwedzkimi potrawami,
prezentami, grami oraz wspólnym spędzaniem czasu, te wydarzenia były – i nadal są – cudowne.
Dla wielu osób, choć sezon świąteczny przynosi fantastyczne chwile spędzane z bliskimi, wymaga
on także odrobiny poświęcenia oraz przygotowań do tych wydarzeń – co może być wyjątkowo
stresujące. W przypadku wielu spośród moich pacjentów, stres w okresie świąt ma negatywny
wpływ na stan ich skóry. Jak wiadomo, stres wzmaga reakcje zapalne w organizmie, co odbija się
na kondycji skóry. Jedną z podstaw linii produktów Epionce jest rozwiązanie problemu stanów
zapalnych skory. To właśnie dlatego chcę, aby to wydanie magazynu Epionce było poświęcone
udostępnieniu Wam narzędzi dzięki którym będziecie mogli pomóc Waszej skórze podczas
stresującego, zimowego sezonu.

Najlepsze życzenia od mojej rodziny

Prezes i założyciel
Epionce
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Multiwitamina dla skóry

Epionce - Intensywne serum regenerujące
Dzięki zawartości 5 naturalnych witamin,
optymalnie pielęgnuje skórę, zapewnia jej
odbudowę oraz rewitalizację.
epionce.pl
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Ochrona SPF 50 w pędzlu
Minerały w pędzlu SPF50

Lekki puder mineralny dający efekt naturalnej
skóry, który zapewnia bezpieczną, niedrażniącą
i natychmiastową ochronę przed promieniami
UVA i UVB. colorescience.pl

Pielęgnacja ust zimową porą
Balsam regenerujący dla ust

4

Balsam regenerujący do ust od Epionce zapewnia optymalną
dawkę odżywienia i nawilżenia dla szczególnie delikatnej
okolicy ust. Dostępny raze z twoim ulubionym produktem
Rewitalizującym do twarzy. epionce.pl

Bestsellerowe kolory mineralne
Paletka do makijażu- Beauty On The Go

Dzięki tej podróżnej, wygodnej palecie można
za jednym zamachem nadać różową barwę
policzkom, rozświetlić i nadać kolor okolicy oczu,
uzyskać subtelny opalony blask i wykonać
precyzyjną kreskę wzdłuż linii rzęs.
colorescience.pl
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POLECAMY
Perfekcyjne serum rozjaśniające
epionce.pl

Żegnajcie
PRZEBARWIENIA
Photo Credit: Shutterstock

Kobiety z całego świata podążały ostatnio za
najnowszym trendem w mediach społecznościowych – tzw. „selfie bez makijażu”.
Celebrytki obnażyły się z makijażu od szyi
w górę, pokazując takie niedoskonałości jak
przebarwienia, trądzik czy cienie pod oczami.
Kto nie lubi oglądać gwiazd bez makijażu?
Dla mnie publiczne wyjścia bez makijażu są
rzadkością – z powodu utrzymujących się po
wypryskach trądzikowych ciemnych
przebarwień - a co dopiero mówić o prezentowaniu moich problemów skórnych
w mediach społecznościowych. Moja
przygoda z trądzikiem zaczęła się w gimnazjum. Specyfiki dostępne bez recepty dawały
chwilową ulgę gdy byłam nastolatką i tuż po
przekroczeniu dwudziestego roku życia – do
wyprysków, gdy miałam 25 lat. Dlatego też,
tuż po trzydziestce, moja skóra nosi pewne
znamiona przeszłości.
Kiedy Epionce wprowadziło Perfekcyjne
Serum Rozjaśniające, nie brałam pod uwagę
możliwości wzbogacenia o nie swojego
rytuału pielęgnacyjnego. Jeżeli znalazłaby się
choć jedna przypadłość skórna z którą nie
musiałam się zmierzyć, były to cienie pod
oczami i piegi. W miarę jak dowiadywałam
4 Skin. Magazyn zdrowej skóry

więcej, odkryłam że ciemne blizny potrądzikowe
są zasadniczo niczym innym, jak rodzajem
nieregularnych przebarwień. Postanowiłam dać
Epionce szansę - aby sprawdzić czy jest to
rozwiązanie, którego poszukiwałam. Po kilku
miesiącach od włączenia Perfekcyjnego Serum
Rozjaśniającego do codziennej, wieczornej
pielęgnacji skóry, zauważyłam poprawę. Choć
moja skóra nie jest idealna, to plamki zdobiące
moje policzki się rozjaśniły. Zmniejszyło się
zaczerwienienie, a koloryt skóry stał się bardziej
wyrównany. Nowe wypryski nie pozostawiają
takich samych blizn jak poprzednie. Byłam
zachwycona! Produkt, co do którego nie byłam
nawet pewna czy jest odpowiedni dla mnie, stał
się podstawą mojej pielęgnacji skóry. Znów
przywrócono mi nadzieję na piękną skórę w
przyszłości. Obecnie czasem całkowicie daruję
sobie makijaż, sprowadzając go wyłącznie do
ochrony słonecznej SPF50 – która jest równie
istotna dla utrzymywania mojej skóry we
właściwej kondycji.
Czy jesteś gotowa, by pożegnać na dobre swoje
ciemne przebarwienia? Od wrażliwej skóry,
poprzez trądzik, aż po niechciane problemy
skórne – przemyśl ponownie w jaki sposób
produkty Epionce mogą pomóc Twojej skórze
w odzyskaniu jej młodzieńczego piękna!
Autor: Kelli Russell
Tłumaczenie: Zespół Skin

DOBRY NASTRÓJ
ZIMĄ
Jeśli jest Ci smutno zimową porą.
Przeczytaj nasze porady
i bądź szczęśliwa.
1. Słońce Odrobina słońca zawsze poprawia humor,
ale złapanie nawet niewielkich ilości promieni słonecznych
może być zimą wyjątkowo trudne. Wybierz się na
popołudniowy spacer podczas przerwy na lunch lub
codziennie zatapiaj się w pięknych zimowych zachodach
słońca.
2. Aktywność Zima przynosi ze sobą wiele ciekawych
zajęć. Od jazdy na łyżwach i nartach po zabawę w śniegu
i lepienie bałwana. Wyjdź na zewnątrz i ciesz się tym,
co przyspiesza bicie Twojego serca!
3. Aromaterapia Zapach może mieć ogromny wpływ
na samopoczucie. Zapal świece o Twoim ulubionym
zapachu, przy którym czujesz się komfortowo –
np. cynamonowe – a podświadomie przypomni Ci
to piękne chwile.

Photo Courtesy of Prairie Underground

4. Przebywaj Wśród Przyjaciół

Photo Credit: Shutterstock

Spotkania ze znajomymi to świetny sposób na
poprawę humoru. Zacznij spotykać się ze
znajomymi w kawiarence podczas weekendów,
załóż klub smakowania wina lub urządź przyjęcie
pod hasłem „zrób to sam”. Wybierz motyw
przewodni i zaproś znajomych by wspólnie się
pośmiać, zjeść coś dobrego i odesłać ich do
domu z własnoręcznie wykonanym, jedynym
w swoim rodzaju upominkiem.
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Trendy w pielęgnacji skóry
PORADA EKSPERTA
„Skóra, która sprawia że wyglądamy
na zestresowanych, to główny powód
narzekań moich pacjentek. Zdrowa
bariera skóry jest pierwszą linią obrony
przed oznakami zestresowanej skóry
– od wyprysków po rozstępy.”

Dr. Carl
Dermatolog i Założyciel Epionce

PORADA

Photo Credit: iStockphoto LP

POZBĄDŹ SIĘ ROZSTĘPÓW
Z SILNYM KREMEM BARIEROWYM

1. Zapobiegaj zanim się pojawią.

Stosuj na całe ciało. Wzmacniaj barierę ochronną
skóry aby zapobiegać rozstępom.

2. Ukryj niedoskonałości za zdrową barierą skóry.
Aby uzyskać zdrowy, jednolity blask, porządnie
nawilż swoją skórę poprzez aplikację na biodrach,
brzuchu oraz ramionach.
3. Podczas ciąży aplikuj nasze „ukojenie dla ciała”.
Stosuj je na brzuchu aby wspierać naturalne gojenie
się bariery skóry oraz stymulować większe ilości
kolagenu.
4. Silne składniki przeciwzapalne są kluczowe!

Wybór Doktora
Carla

Pianka Łąkowa (Limnanthes Alba) oraz ekstrakt z daktyla
pomagają wyrównać koloryt skóry, zredukować stany
Silny krem
zapalne i zmniejszyć widoczność rozstępów.

barierowy
epionce.pl
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Właściwe Odżywienie
Skóry
DESPERACKO POSZUKUJĄC NAWILŻENIA
Pozwól, by Epionce pomogło Ci dobrze to wszystko zrozumieć. Produkty Epionce
do pielęgnacji twarzy z serii Rewitalizującej to silnie nawilżające produkty,
które pomagają naprawić barierę skóry i zmniejszyć stany zapalne; mają także
korzystne działanie przeciwzmarszczkowe, dzięki któremu zmniejsza się widoczność
drobnych linii i zmarszczek.

„Moja skóra jest sucha oraz uszkodzona przez
ekspozycję na słońce. Szukam dobrego kremu na
noc, który pomoże mi ujędrnić skórę twarzy i szyi.”
Właściwy wybór: Intensywny krem odżywczy

„Mam skórę normalną, ale po południu
czuję, że skóra na policzkach jest sucha,
a w strefie T staje się tłusta.”
Właściwy wybór: Rewitalizująca emulsja do twarzy

„Codziennie walczę z wypryskami
i tłustą skórą, ale potrzebuję równocześnie
delikatnego nawilżenia.”
Właściwy wybór: Rewitalizująca lekka emulsja do twarzy

„Moja skóra jest sucha i wrażliwa, dlatego potrzebuję
produktu który pomoże mi naprawić szkody, które do
tej pory wyrządziłam swojej skórze.”
Właściwy wybór: Rewitalizujący krem do twarzy
Skin. Magazyn zdrowej skóry 7

Rozwiązujemy

PROBLEMY
CZY WIESZ?

ŚCIĄGA
EPIONCE
1. Problem: Sucha, Wiotka skóra

Rozwiązanie: Intensywny krem odżywczy
Wyjątkowo bogaty skład opracowany w celu
uzyskania maksymalnego nawilżenia suchej skóry,
zawiera największą ilość składników aktywnych, co
stymuluje odnowę skóry i jednocześnie wpływa na
poprawę jej jędrności, elastyczności, tekstury oraz
promienności.

2. Problem: Blizny potrądzikowe

Photo Credit: iStockphoto LP

Rozwiązanie: Naprawczy krem lityczny Lytic Tx
Zmniejsza widoczne niedoskonalości skóry, usuwając
nadmiar martwych komórek warstwy rogowej oraz
komórki o nieprawidłowej budowie. Skutecznie
zmniejsza zaczerwienienia, nierówności, krosty oraz
nadmierne złuszczanie się skóry związane z trądzikiem,
wypryskiem i łuszczycą.

3. Problem: Cienie pod oczami

Tonik równoważący
daje ekstra nawilżenie
suchej skórze.
epionce.pl

Rozwiązanie: Rewitalizujący krem pod oczy
Technologia miękkiego ogniskowania rozprasza
światło, co sprawia, że niedoskonałości skóry, jak
ciemne kręgi oraz obrzęki w okolicy oczu stają się
mniej widoczne.

4. Problem: Swędzenie skóry

Rozwiązanie: Silny krem barierowy
Zapewnia maksymalne nawilżenie dla skóry
ekstremalnie suchej, łuszczącej się oraz podrażnionej.
Pozwala na zmniejszenie objawów zapalnych patologii
skóry, takich jak łuszczyca i wyprysk. Łagodzi i nawilża
skórę po zabiegach depilacji laserowej, depilacji
woskiem lub golenia.
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Dobre Rady

JAK

Nakładać Krem pod oczy
1. Zacznij od umycia rąk.
2. Nałóż niewielką ilość Rewitalizującego
kremu pod oczy na prawy palec.

3. Opuszkiem palca delikatnie wklep
krem w okolicę oczu do momentu
wchłonięcia się.

4. Delikatność to klucz. Skóra wokół

Photo Credit: iStockphoto LP

Rewitalizujący
krem pod oczy
epionce.pl

oczu jest bardzo delikatna.

SZYBKA PORADA
Dla uzyskania lepszych rezultatów można stosować Rewitalizujący krem pod oczy
w połączeniu z Naprawczym kremem litycznym .
Dlaczego należy używać Naprawczych kremów litycznych i Rewitalizującego kremu pod oczy
równocześnie?
Kremy lityczne w połączeniu z produktami Rewitalizującymi wpływają na ich optymalne
działanie podczas redukcji zaczerwienienia, wygładzania powierzchni skóry i oczyszczania porów.
Każdy z tych produktów działa dobrze osobno, ale ich wspólne stosowanie znacznie zwiększa
skuteczność każdego z nich.
Jak używać dwa produkty razem: Używając opuszków palców należy delikatnie wklepać
Naprawczy krem lityczny Lite Lytic Tx w okolice skóry nad brzegiem kości oczodołu. Należy
pamiętać o unikaniu kontaktu bezpośrednio z oczami i okolicą rzęs. Po upływie 6 minut nałożyć
Rewitalizujący krem pod oczy.
Skin. Magazyn zdrowej skóry 13

Chroń swoją skórę przez 365 dni z Colorescience
Zimowe aktywności wymagają takiej samej ochrony słonecznej jak
podczas lata. Dowiedziono, że siła prominiowania UV wzrasta 8-10%
co 300 metrów wysokości. Śnieg odbija około 80% promieni UV,
które uderzają w Ciebie dwukrotnie, zwiększając ryzyko nowotworów
skóry i przedwczesnego starzenia.

Mineralne pudry ochronne SPF50
Natychmiastowa ochrona przed promieniowaniem UVA/UVB
Aktywna ochrona słoneczna dzięki najwyższej zawartości
tlenku cynku i dwutlenku tytanu
Łatwa aplikacja za pomocą samodozującego pędzla
Wodoodporna formuła

colorescience.pl
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Modne ! Nakłuwaj i Odmładzaj

Zestaw do mikronakłuć od Epionce
Pełny zestaw do przeprowadzenia zabiegu dermarollingu.

Manulany roller ClinicCare do jednorazowego użycia
zaopatrzony w 540 jałowych igieł tytanowych.
Roller wykorzystuje system terapii mikroigłowej - za
pomocą której dochodzi do penetracji głębszych warstw
skóry przez składniki aktywne, które należy aplikować
bezpośrednio na skórę przed zabiegiem.

POMOC OD EPIONCE
Zastosowanie produktów Epionce dedykowanych po zabiegach z przerwaniem ciągłości
skóry tj. mikronakłucia, mikrodermabrazja, peelingi chemiczne, laseroterapia
bezpośrednio po zabiegu i w kuracji domowej wpływa na przyspieszenie procesu gojenia,
pomaga zmniejszyć ilość czynników zapalnych oraz szybko przywraca prawidłowe
czynności bariery ochronnej skóry. Co finalnie pozwala uzyskać bardziej satysfakcjonujący
efekt zabiegu.
PIELĘGNACJA PO ZABIEGU = PIELĘGNACJA RAN
Skóra po zabiegu powinna być traktowana tak, jak skóra uszkodzona, a gojąca się
powierzchnia potrzebuje specjalnej ochrony.
Maska ultra kojąca - „Natychmiastowe ukojenie”
Pozwala szybko zmniejszyć powierzchowne zaczerwienienie i ukoić podrażnioną
i nadwrażliwą skórę. Zmniejsza poziom szkodliwych czynników zapalnych zapobiegając ich aktywacji. Zapewnia naprawę i wzmocnienie bariery skórnej. Ta intensywnie działająca maska powinna być stosowana przez specjalistów od pielęgnacji
skóry po każdej procedurze zabiegowej, który usuwa ochronne powierzchowne
pokłady komórek warstwy rogowej naskórka. Maska jest doskonałym produktem do
kontynuowania kuracji w warunkach domowych.
Medyczny Krem Barierowy - „Warstwa rogowa w butelce”
Pomaga szybko naprawić i zregenerować barierę skóry. Pozwala właściwie
pielęgnować skórę zapewniając prawidłowe nawilżenie i natychmiast przywracając
optymalne funkcje bariery, niezbędne do ochrony gojącej sie powierzchni skóry.
Można aplikować go bezpośrednio po zabiegu i kontynuować stosowanie w kuracji
domowej.
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Gabinety partnerskie Epionce to skuteczne rozwiązanie Twoich problemów.

Znajdź gabinet partnerski Epionce

epionce.pl

Na Ratunek

PRZYJACIELE SKÓRY

Zapobieganie Efektom Stresu
PRZYGOTUJ
Usuń makijaż
nie powodując
wysuszania
skóry.

Nasz Wybór - Lityczny
żel oczyszczający

OCZYŚĆ

Skutecznie oczyszcza
pory redukując widoczne
niedoskonałości - łacznie
z zaczerwienieniem.

Photo Credit: iStockphoto LP

Nasz Wybór- Naprawczy
krem lityczny Lytic Tx

KONTROLUJ

Nawilżenie dla tłustej skóry?
Tak! Daj swojej skórze właściwą
ilość nawilżenia i odbudowy
bez zatykania porów.
Nasz wybór: Rewitalizująca
lekka emulsja do twarzy

Trzymaj sebum
i błyszczenie pod kontrolą,
aby zapobiegać wypryskom
Nasz Wybór- Tonik
oczyszczający
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Korekcja Przebarwień
+ Rozjaśnienie Skóry
Skorzystaj z promocji!
Kup Perfekcyjne serum rozjaśniające
i otrzymaj Krem rozjaśniający Melano Tx
W PREZENCIE
Znajdź gabinet
partnerski
12 63 510 63
epionce.pl

