nowe zabiegi
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Zdrowa skóra = lepsze rezultaty zabiegów.
Pielęgnacja przed i po zabiegach inwazyjnych
Uzyskanie zadowalających rezultatów, zarówno w przypadku metod chirurgicznych, jak i tych mniej inwazyjnych, wymaga
czegoś więcej niż sam zabieg. Dla najlepszych efektów istotna bowiem jest odpowiednia pielęgnacja skóry zarówno przed, jak
i po kuracji. Eksperci marki Epionce opracowali wyjątkowe preparaty odbudowujące barierę skóry, która dzięki temu znacznie
lepiej znosi terapię i szybko się regeneruje.

Dlaczego pielęgnacja przed zabiegiem jest istotna?

Jak pomaga Epionce?

Profesjonalista doskonale wie, że u pacjenta, który był zdrowy przed zabiegiem, rekonwalescencja i procesy gojenia będą przebiegały szybciej. To samo dotyczy skóry – największego organu. Jeśli skóra jest zdrowa przed zabiegiem, procesy
gojenia będą przyspieszone, a rezultaty lepsze. Przykładowo,
operacja plastyczna czy zabieg laserowy może pomóc
w zwalczaniu widocznych objawów starzenia, ale efekt będzie
tak dobry, jak pozwoli na to stan skóry.

Medyczny Krem Barierowy – „Warstwa rogowa w butelce”
pomaga szybko naprawić i zregenerować barierę skóry. Krem
pozwala na właściwą wymianę gazową w obrębie rany, zapewniając w tym samym czasie prawidłowe nawilżenie i okluzję, niezbędne do ochrony gojącej się powierzchni rany. Medyczny Krem Barierowy jest dostępny w tubie o pojemności
230 ml, oraz jako część zestawów Intensywnie regenerującego lub Odbudowująco-ochronnego – wszystkie doskonale
nadają się do pielęgnacji skóry po zabiegu w domowym zaciszu.

Jak pomaga Epionce?
Produkty odnawiające do twarzy stanowiące podstawę linii
Epionce pomagają zregenerować barierę skóry i powstrzymać przewlekłe stany zapalne skóry. Stosowanie zaleconych
produktów należy rozpocząć od 4 do 12 tygodni przed zabiegiem.

Intensywne serum regenerujące
Zapewnia kompleksowe odżywienie komórek, potrzebne dla
ich prawidłowego rozwoju. Zawarte w serum składniki odżywcze i witaminy zapewniają odpowiednie odżywienie komórek
skóry, podobnie jak preparaty multiwitaminowe odżywiają
narządy wewnętrzne. Stosujemy je razem z produktami z serii Rewitalizującej od 4 do 12 tygodni przed zabiegiem.

Kluczowe składniki:
• Safflower (krokosz barwierski)
• Meadowfoam (perła prerii)
• Flax (len)
• Shea Butter (masło Shea)
• Awokado
• Wazelina.
Więcej informacji:
Dystrybutor skutecznych zestawów
przed- i pozabiegowych Vitaco sp. z o.o.
www.epionce.pl
www.krembarierowy.pl

Peeling Epionce – Refresh
Ten powierzchowny peeling chemiczny zwiększy regenerację komórek, produkcję kolagenu i elastyny oraz poprawi teksturę skóry i procesy gojenia. Idealne byłoby
przeprowadzenie serii zabiegów w odstępach 3–4 tygodni, nie krócej niż tydzień przed planowanym zabiegiem.

Pielęgnacja po zabiegu = pielęgnacja ran
Najnowsze badania pokazują, że jest wiele sposobów poprawienia rezultatów zabiegu dzięki zastosowaniu najlepszych metod pielęgnacji ran. Skóra po zabiegu powinna być
traktowana tak, jak skóra uszkodzona, a gojąca się powierzchnia potrzebuje ochrony. Tylko właściwe podejście
ochroni pacjentów przed negatywnymi skutkami ubocznymi,
takimi jak:
• przebarwienia pozapalne
• bliznowce
• trądzik zaskórnikowy
• potówki
• świąd.

Epionce – marka zdrowej skóry
www.lne.pl
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l przetestowaliśmy

WYBÓR ROKU

2013

Przez rok docierały do rubryki TEST LNE przeróżne kosmetyki. Dzieliłyśmy się z Wami opiniami już po ich wypróbowaniu.
Pod koniec roku postanowiłyśmy wybrać nasze „must have”
– oto WYBRAŃCY 2013.

1. Wzbogacona maseczka ujędrniająca – Epionce
2. Argipeel – Sesderma

1. Rick Baker Chromagraphick Pencil – MAC
2. Creme Hydrante – Algologie

Nie było łatwo wybierać, bo kilka z testowanych produktów zagościło u mnie na stałe. Najważniejsze preparaty
roku to dla mnie wzbogacona maseczka ujędrniająca
Epionce, która wraz z medycznym kremem barierowym
tej marki stanowi niezastąpiony duet pielęgnacyjny,
gwarantując nawilżenie, ochronę i zrównoważenie funkcji skóry. Z zabiegów profesjonalnych wybieram Argipeel marki Sesderma – efektywny peeling żelowy z argininą (20%) i kwasem mlekowym (15%) , który świetnie odświeża i delikatnie odmładza nawet najbardziej delikatną skórę.

Wybór nie był prosty, więc postanowiłam nieco nagiąć
zasady i wyróżnić dwa kosmetyki. Bardzo przypadła mi
do gustu wyrazista, niebieska kredka MAC - Rick Baker
Chromagraphick Pencil. Makijaż dzięki niej to niezła zabawa, która przynosi równie dobre efekty! Drugi typ to
intensywnie nawilżający Creme Hydrante Algologie.
Z przyjemnością wracam do niego, gdy moja skóra potrzebuje wytchnienia.
Anna Perek

Ilona Kurczaba

Lakiery strukturalne OPI i Zoya

Lactemol F Nails – Sesderma

Do czasu pojawienia się na rynku lakierów piaskowych
nie nosiłam zbyt często pomalowanych paznokci. Nie
byłam w stanie znieść odprysków, zarysowań i smug,
które akurat u mnie pojawiały się błyskawicznie. Lakiery
strukturalne to dla mnie nowa jakość – bardzo długo
utrzymują się na paznokciu, nie odpryskują, a jeśli chwilę po nałożeniu emalii przez nieuwagę dotknę czegoś
paznokciem...i tak tego nie widać! Nie mam tu jednego
faworyta – bardzo lubię zarówno lakiery Liquid Sand od
OPI jaki i serię Pixie Dust marki Zoya. Moim zdaniem to
produkty roku!

Wzmacniające serum do paznokci z kwasami mlekowym
i hialuronowym oraz organiczną krzemionka. Znakomicie
wygładza płytkę paznokci i poprawia wygląd skórek wokół nich. Serum świetne zarówno do paznokci osłabionych np. częstym malowaniem oraz jako produkt pielęgnacyjny dla osób, które paznokci nie malują, a chcą zadbać o ich naturalny wygląd.

Agnieszka Wróblewska

LNE & spa

Grażyna Jabłońska

