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Bőrnyugtató
Krém     

Védőpáncél az 
érzékeny bőr számára



Mi az érzékeny bőr?

A nem megfelelően védett és érzékeny bőr 
még reaktívabbá kellemetlenül feszülővé és 

piros foltossá válhat.

A bőr természetes hidrolipid
filmrétege nem tölti be többé védő

páncél szerepét a bőr számára.

A krónikus zsírhiány miatt nő a bőr 
vízelpárolgása a hámrétegen keresztül.

A száraz bőrnek több vízhiányos elhalt 
hámsejtje van a bőrfelszínen.
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A bőr elveszíti védekező képességét

VÉDELEM HIÁNYA
a káros környezeti hatások ellen

A BŐR KELLEMETLENNÉ VÁLIK

AZ ARCSZÍN TOMPUL ÉS 
ELVESZÍTI RAGYOGÁSÁT



CRÉME
PROTECTION REPARATRICE

Védőpáncél az érzékeny bőr számára

VISSZAÁLLÍTJA        
A KOMFORTÉRZETET

MEGVÉD

VISSZAADJA     
A RAGYOGÁST

OMEGA 6



CRÉME PROTECTION
REPARATRICE

Megerősíti a hidrolipid filmréteget

Az OMEGA 6 segítségével
Nélkülözhetetlen zsírsavak

Legfőbb összetevői a sejtmembránoknak

• Megerősíti a 
sejtmembránokat

A bőr természetes védekező képessége 
megerősített
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• Segít megerősíteni a bőr védekező
hidrolipid filmrétegét



Megnyugtatja és csökkenti a bőr 
reaktivitását
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A bőr puha és kellemes érzetű,             
a bőrpír enyhül elmúltak.

AVOCADO KIVONAT
Azonnal enyhíti a bőr forróság érzetét

PHYTOPROTECTOL
Csökkenti a bőr reaktivitását és pirosságát. 

CRÉME PROTECTION
REPARATRICE

SHEA VAJ táplálja a hámréteget



Hidratál és helyreállítja a ragyogást

HYDRA STRUCTURINE
Filmréteget formál a bőr felszínén
amely csökkenti a vízveszteséget

3

A hidratált bőr ragyogóvá válik

CRÉME PROTECTION
REPARATRICE



CRÉME
PROTECTION REPARATRICE

Megerősíti a bőr gátvédelmét

Megnyugtatja a hámréteget és csökkenti  
a bőr reaktivitását

Helyreállítja a bőr ragyogását

2 TÁPLÁL                     
és   HELYREÁLLÍTJA  
A KOMFORT ÉRZETET

1   MEGVÉD

3 HIDRATÁL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Reggel és este gyengéd mozdulatokkal vigye fel az alaposan 
megtisztított arcra és nyakra. Kiegészítő kezelésként alkalmazza a 
szokásos nappali krém alá, hogy helyreállítsa és megvédje az irritált 
arcbőrt.



CSOMAGOLÁS

LAKOSSÁGI
50 ml tubus

TESZTER
50 ml tubus

SZALON
100 ml tubus

MINTA
3 ml tubus

Védő páncél az érzékeny bőr számára

CRÉME
PROTECTION REPARATRICE

Ez az új krém az alábbi termékeket helyettesíti: 
Baume Anti-Irritation 

és Crème Extra Protection



Kiegészítő termékek

HYDRA TENDRE NETTOYANT

2 az 1ben (tej/tonik) formula, amely gyengéden 
távolítja el a sminket és tisztítja az érzékeny bőrt.

DOUCEUR DE VIE

Regeneráló és érzékenység csökkentő SPF 15 krém

Belülről állítja helyre és megerősíti a bőrt a Cellular Life 
Komplexumnak köszönhetően. Nyugtató és érzékenység 

csökkentő hatása a esszencia olajoknak köszönhető.

CREME RED LOGIC

Visszafordítja a piros foltok megjelenését.

Megerősíti az érfalakat az érfal tonizáló aktív hatóanyagú
komplex-nek köszönhetően. Azonnal semlegesíti a 
pirosságot a zöldgyöngy formulának köszönhetően.



Kiegészítő Szalon Kezelések

HYDRADERMIE ÉRZÉKENY BŐRRE

AROMATIC ARCKEZELÉS

A Hydradermie kezelés minden bőrtípusra 
alkalmazható.

Az elektródák alatt a  galván áram segítségével 
az érzékeny bőrre való zselé behatol a bőr 

mély rétegeibe és lenyugtatja még a 
legérzékenyebb bőrt is.

Eredmények: 

- A bőr megnyugtatott

- A bőr gyönyörűen ragyog

Az esszenciális olajok szelekciója 
bőrtípusnak megfelelően alkalmazható

A 100%osan manuális Aromatic kezelés 
megnyugtatja még a legérzékenyebb bőrt is a 

kozmetikus professzionális masszázsának, 
valamint az anyagban található válogatott aktív 

hatóanyagoknak köszönhetően.

Eredmények: 

- A bőr megnyugtatott és relaxált

- A bőrszín ragyogó
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CRÉME PROTECTION
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PROTECTION REPARATRICE

Reklámanyag



Kiegészítő információ

Hatás: megerősíti a barrier (gát) funkciót

Az Omega 6 család elsősorban linoleic savból, valamint γ-linoleic
savból áll és azon nélkülözhetetlen zsírsavak része (EFA), 
amelyeket a test nem állít önmaga elő, de szükségesek a megfelelő
működéséhez. 

Az Omega 6 zsírsavak fontos összetevői a sejtmembránoknak, 
azoknak bizonyos mozgékonyságot és stabilitást adnak. Nekik 
köszönhetően a sejtmembránok képesek betölteni legfontosabb 
szerepüket: egy elasztikus, félig áteresztő gátréteget formálnak 
amely lehetővé teszi a cserélődést a sejtkörnyezetek között.
Az EFA-k jelenléte a sejtmembránokban szintén segíti biztosítani a 
hámréteg integritását amely cserébe hozzájárul a gátréteg áteresztő
képességéhez. Az EFA hiánya szárazságot, rugalmasság hiányát, 
valamint a ráncok megjelenését okozza.

Kiegészítésképp az Omega 6 zsírsavak szintén azon molekulák 
előfutárai, amelyek megakadályozzák az irritáció fejlődését, 
megerősítik a bőr gátfunkcióit az erős hatású agressziók ellen.

Az EFA-k elllátottsága nélkülözhetetlen a folyamatos gát minőségi 
fenntartásához, amely fontos szerepet játszik a bőr védekező
képességében, valamint szabályozza a bőr áteresztő képességét. 
A bőr jobban hidratált, táplált és simább.

OMEGA 6 



Kiegészítő információ

Hatás: puhító

A Protectol két növényi kivonat kombinációja: egy fehér birs mag 
kivonat, amely két nagy szénatomszámú molekulát tartalmaz:
betulin sav és betulin, és egy fügelevél kivonatot (egy kicsi 
növény, amely Franciaországban terem és vágások, sebek 
gyógyítására használják), amely iridoid-ban gazdag. Ezek a 
molekulák nagyon jó gyulladáskeltő enzimgátlók.

A Protectol a környezeti szennyeződések, az agresszív kémia 
termékek, a stessz, a napfény és a hőmérsékleti változások okozta 
irritációkra hat.

A Protectol segít megnyugtatni a hámréteget és csökkenti a bőr 
reaktivitását, érzékenységét.

PHYTOPROTECTOL



Hatás: nyugtató, gátvédő

Az avokádó olaj a növény húsának kripéseléséből állítják elő. 
Magas koncentrációban tartalmaz fitoszterolokat, amelyek az 
elszappanosíthatalan zsírssavakhoz, valamint a trigliceridek 
családjához tartoznak.

Legfőképp védő, valamint gátfunciót tölt be a károkat okozó
anyagok ellen. Kimutatták, hogy a fitoszterolok közbelépése a bőr 
védekező rendszerébe megnöveli a T limfociták funkcióit.
Szintén kivételes nyugtató hatással bír, kortikoidokhoz hasonlítható
és nincsenek mellékhatásai. Gátolja a leucotrien molekula 
működését, amely az irritáció kialakulásának folyamatában vesz 
részt.

Kiegészítő információ
AVOKÁDÓ KIVONAT

HYDRA STRUCTURINE

Hatás: hidratáló

A HYDRA STRUCTURINE egy új aktív hatóanyagokat tartalmazó
hidratáló generáció, amelynek hatásmechanizmusát a bőrben 
található NMF és sejtközötti lipidek működése adta.
A hatóanyag egy phosphorylcholine polymer, amelynek felépítése 
nagyon hasonlít a bőr felszínén található kettős rétegű
sejtstruktúrához. Hatásos hidratáló beszívó/megtartó tulajdonsággal 
bír amely kiegészíti a bőr természetes mechanizmusait. 
Helyreállítja a stratum corneum integritását, megerősíti a bőr 
barrier funkcióját és így csökkenti a vízelpárolgást.



Kiegészítő információ

Hatás: tápláló, puhító, nyugtató, hidratáló és sejtregeneráló

Ez a növényi kivonat a shea vagy vaj fából származtatható és 
számos tulajdonsággal rendelkezik:

• A karitinhez hasonlóan nagy koncentrációban 
elszappanosíthatatlan (több, mint 13%-ban), a vaj puhító és 
nyugtató anyagokból áll. Lenyugtatja az irritált bőrt.

• Az F vitaminnak (linoleik sav) köszönhetően hidratálja a bőr felső
külső rétegeit, azáltal, hogy megóvja a sejteket a hidratáció
elpárolgásától.

• Az A vitamin tartalmának köszönhetően stimulálja az új sejtek 
kialakulását, valamint regenerálja azokat. Segít küzdeni a vízhiány 
és hámlás ellen.

• végezetül az esszenciális zsírsavakban található magas 
koncentrációjú trigliceridek amelyek a shea magban vannak, a vajat 
nagyon táplálóvá teszik.

SHEA VAJ


