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Epionce – marka zdrowej skóry
Skuteczna i bezpieczna redukcja przebarwień:
Terapia łączona Melano System & Peeling Lite Refresh

Epionce proponuje nowoczesną terapię
przebarwień w oparciu o skuteczne i bezpieczne formuły preparatów profesjonalnych o potwierdzonym naukowo działaniu.
Specjalista Epionce przybliża zalety terapii.

Klientka: Wypróbowałam już wszystkie dostępne na rynku preparaty na przebarwienia – przepisywane przez lekarza i dostępne bez recepty. Dlaczego terapia Epionce
jest inna?
Specjalista Epionce: Zadaniem Melano Systemu jest
wsparcie dla procesów blokowania czynników zapalnych
oraz naprawa bariery skórnej. Wiele preparatów obecnych
na rynku wykorzystuje agresywne formuły, które niestety
wywołują stan zapalny w skórze. W ten sposób po
dłuższym ich stosowaniu może zaistnieć efekt „odbicia”
i pogorszenie przebarwień. Produkty Epionce działają całościowo na proces powstawania hiperpigmentacji i terapię zmian. W badaniach klinicznych prowadzonych przez
niezależnych specjalistów dermatologii, potwierdzono, że
Melano System jest skuteczny i bezpieczny.
Jak ważna jest rola rozjaśniającej Maski MelanoLyte Pro
w schemacie leczenia?
W rzeczywistości maska rozjaśniająca MelanoLyte Pro
zwiększa siłę działania kremu rozjaśniającego MelanoLyte
Tx. Badania kliniczne Epionce były wykonywane z użyciem
obu tych produktów, a zatem najlepsze efekty uzyskuje się
po zastosowaniu całego schematu na przebarwienia.
Dlaczego podczas leczenia muszę codziennie stosować
filtr UV?
Ekspozycja na promieniowanie UV jest jedną z przyczyn
powstania przebarwień, a więc ich leczenie bez odpowiedniej fotoochrony nie zapewni optymalnych rezultatów. Niezależnie od pogody trzeba stosować mleczko ultra ochronne SPF 50. Produkty ochronne Epionce działają
przeciwzapalnie i pomagają zapobiegać nasileniu się hiperpigmentacji.

LNE & spa

Zdj: Epionce: kobieta, 37 lat, po 52 tygodniach od rozpoczęcia terapii
z wykorzystaniem Melano System. Kuracja domowa (delikatna pianka
oczyszczająca Gentle Foaming Cleanser, krem rozjaśniający MelanoLyte
Tx, krem odnawiający Renewal Facial Lotion), ochrona słoneczna (Ultra
Shield Lotion SPF50) i Terapia zalecona przez profesjonalistę: maska rozjaśniająca 2 x w tygodniu (MelanoLyte Pro).

Zdj. Epionce: kobieta, 37 lat po 52 tygodniach od rozpoczęcia terapii
z wykorzystaniem Melano System Wyraźne widoczne rozjaśnienie przebarwień, brak powstawania nowych plam. Zdjęcie wykonane z wykorzystaniem
technologii SIA Scopy®.

Czy wiesz, że...?
30% przebarwień powstaje na podłożu wcześniejszych zmian zapalnych – konieczne jest jak najszybsze
zahamowanie procesu zapalnego i utrzymywanie integralności bariery skórnej.
www.epionce.pl
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Co oznacza termin „okres obserwacji nawrotów” w badaniach
dotyczących przebarwień i dlaczego jest to takie ważne?
Badania, które nie uwzględniają fazy obserwacji skóry po leczeniu (informacje o ewentualnych nawrotach), nie mówią całej prawdy o preparatach. Po cyklu terapii preparatami miejscowymi może dojść do efektu „z odbicia”, który może być
związany z pobudzeniem stanu zapalnego. W ten sposób,
biorąc pod uwagę wcześniejsze uszkodzenie bariery skórnej,
może nie dojść do zahamowania złożonego procesu powstania hiperpigmentacji. Badania Epionce są wiarygodne, bo
uwzględniono w nich okres 6 tygodni obserwacji po 12 tygodniach stosowania produktów.
Dlaczego opracowano dwa produkty?
Krem rozjaśniający MelanoLyte Tx jest produktem do stosowania w domu. Maska rozjaśniająca MelanoLyte Pro jest produktem profesjonalnym do stosowania w gabinecie. Epionce
opracowało dwa produkty, ponieważ podczas niektórych
etapów hamowania nadmiernej pigmentacji niezbędna jest
zmiana odczynu pH lub polarności cząsteczek. Obydwa preparaty mają inny mechanizm działania. Maska rozjaśniająca
MelanoLyte Pro ZWIĘKSZA skuteczność kremu rozjaśniającego MelanoLyte Tx.
Jak przebiega terapia?
Dla uzyskania najlepszych efektów należy stosować krem rozjaśniający MelanoLyte Tx razem z produktami z fazy „Oczyszczanie i przygotowanie”, z fazy „Odbudowa i rewitalizacja”
oraz z fazy „Ochrona i profilaktyka”. Krem rozjaśniający MelanoLyte Tx stosujemy dwa razy dziennie, przed nałożeniem
kremu odnawiającego oraz kremu fotoochronnego. Jeśli pacjent nie używał wcześniej kremów z tej serii, zalecamy, aby
przed rozpoczęciem terapii łączonej stosować przez co najmniej tydzień polecony krem. Przebieg kuracji z zastosowaniem maski rozjaśniającej MelanoLyte Pro ustali z nami specjalista. Przeważnie zabieg powtarzamy co tydzień. Stosowanie
preparatu z filtrem UV jest kluczowe w leczeniu przebarwień.
Codzienne nakładanie kremu przeciwsłonecznego Epionce
jest niezbędnym elementem domowej kuracji. Idealne będzie mleczko ultra ochronne SPF50, o działaniu przeciwzapalnym. Trzeba pamiętać, że nadmierna pigmentacja jest trudna w leczeniu i wymaga długiego czasu stosowania preparatów. W celu uzyskania najlepszych rezultatów krem rozjaśniający MelanoLyte Tx powinno stosować się dwa razy dziennie
przez 18 tygodni. Następnie aplikujemy krem raz dziennie
przez okres do 4 miesięcy. Na tym etapie powinno wystarczyć
podtrzymywanie efektów terapii przez nakładanie kremu
rozjaśniającego MelanoLyte Tx co kilka dni, pod warunkiem
regularnego stosowania preparatu z serii odnawiającej do
twarzy oraz ochrony UV.

Badania Epionce są wiarygodne, bo uwzględniono
w nich okres 6 tygodni obserwacji po 12 tygodniach
stosowania produktów.
www.epionce.pl

Melano System – zalety:
•
•
•
•
•

brak efektu drażniącego,
wielokierunkowe działanie,
dokładniejsze usuwanie przebarwień,
długo utrzymująca się poprawa,
mniejsze ryzyko nawrotów.

Najważniejsze składniki aktywne:
•
•
•
•
•
•

biała lilia wodna – hamuje ekspresję genów,
korzeń lukrecji – skuteczniejsze działanie
niż kwas kojowy,
mięta pieprzowa – działanie rozjaśniające,
malwa – działanie przeciwzapalne,
groszek – działanie rozjaśniające,
morwa papierowa – wychwytuje wolne rodniki.

Peeling Lite Peel
Refresh to unikalne połączenie kwasu salicylowego (5%)
z kwasem jabłkowym (30%), o pH 2,9, zapewnia głęboką
odnowę komórkową w jednym prostym kroku. Wyciąg
z kory wierzby białej oraz wyciąg z cebuli zapewniają intensywne działanie przeciwzapalne. Rezultaty: piękna,
odświeżona, rozjaśniona skóra.
Zapytaj partnerów Epionce o kurację łączoną Melano
System plus peeling Lite Peel Refresh.

Więcej informacji:
VITACO Sp. z o.o. Dystrybutor marki Epionce w Polsce
Tel. 12 63 510 63, e-mail: biuro@vitaco.pl,
www.vitaco.pl, www.epionce.pl

www.lne.pl

