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CHRISTINA CLINICAL
Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz poprawa wyników 
procedur medycznych

przygotowanie

rehabilitacja

pielęgnacja

Linia Christina Clinical powstała przy współpracy specja-
listów z dziedziny medycyny estetycznej i jest oparta na 
nowoczesnej technologii oraz innowacyjnych składnikach. 
Gwarantuje doskonałe efekty oraz pełną satysfakcję 
pacjentów.

Christina Cosmoceuticals od 35 lat specjalizuje się  
w produkcji profesjonalnych preparatów do profilaktyki  
i leczenia różnorodnych stanów skóry. Posiada widoczne 
i udokumentowane rezultaty terapii. Swoją działalnością 
obejmuje 50 krajów.

W pełni dostosowane do pielęgnacji 
po zabiegach medycznych, spełniające 
wszystkie potrzeby skóry w trakcie 
regeneracji dla uzyskania jak najlepszych 
efektów

Przygotowanie do procedury medycznej 

• regeneracja komórek macierzystych

• odbudowa i wzmocnienie bariery ochronnej 

• redukcja niekorzystnych zmian 

• zwiększenie tolerancji skóry na uczucie dyskomfortu i bólu

Rehabilitacja

• redukcja potencjalnego ryzyka powikłań

• skrócenie czasu regeneracji pozabiegowej

• regeneracja ochronnej bariery naskórkowej

• poprawa struktury skóry

Pielęgnacja po procedurach medycznych

• gwarancja maksymalnej satysfakcji

• znaczna poprawa kondycji skóry 

• zapewnia długotrwałe zachowanie efektów
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Christina Clinical – 5 linii pielęgnacyjnych

Wspiera medyczne procedury rozjaśniania przebarwień

Rutynowa pielęgnacja utrzymująca dobrostan skóry 
do każdego rodzaju cery

Przedłuża efekty podania HA, wypełnia drobne 
zmarszczki i zwiększa objętość

Podtrzymuje efekty ostrzyknięć toksyną botulinową, 
zacierając drobne linie ekspresji na twarzy

Wspomaga leczenie skóry tłustej
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Clinical – naukowe wsparcie

Antyalergiczny skład chemiczny

- bez SLS

- bez parabenów

- bez pochodnych olejów 

  mineralnych 

- bez glikolu propylenowego

UVB UVA

Dwuwarstwowy liposom
Dwuwarstwowe pęcherzyki wypełnione płynem z fosfo- 
lipidów. Fosforanowa głowa fosfolipidu jest hydrofilowa – 
lubi wodę, natomiast ogonek lipidowy jest hydrofobowy 
– nie lubi wody. Ten liposom stabilizuje aktywne składniki 
i umożliwia lepszą penetrację i absorbcję w dolnych 
warstwach naskórka.

Mikro-kapsułkowanie
Technologia kapsułkowania z opóźnionym uwalnianiem 
substancji czynnych, zwiększa ich stabilność i od-
porność. Kapsułka dociera do głębszych warstw skóry 
aby dotrzeć do komórek docelowych i zwiększyć 
skuteczność działania.

Szerokie spektrum SPF
Nowa technologia zapewniająca stabilność składników 
aktywnych przez wiele godzin co eliminuje potrzebę 
ponownego zastosowania w celu osiągnięcia kompleksowej 
ochrony przed promieniowaniem UV. Wykorzystano nano 
technologię do produkcji mikrokolumn dwutlenku tytanu 
co umożliwia pozostawienie równomiernych warstw na 
skórze i zapewnia maksymalną ochronę.

Peptydy biomimetyczne
Peptydy biomimetyczne to produkt zaawansowanych 
procesów biologicznych. Składa się z krótkich 
łańcuchów aminokwasów o zwiększonej zdolności 
penetracji. Ze względu na zdolność łączenia się komórek 
z konkretnymi receptorami mogą one pobudzać różne 
procesy biologiczne.

Smart Delivery Systems
Inteligentny selektywnie wektorowany system dostarcza 
aktywne składniki do docelowej komórki. Ta technologia typu 
„dron” zapewnia działanie tylko tam gdzie jest to potrzebne 
co prowadzi do uzyskania bardzo skutecznych wyników. 
Receptory zewnętrznej membrany nośnika z jej białkowym 
ligandem łączą się z receptorem docelowej komórki i za- 
pewniają uwalnianie peptydów, które inicjują różne procesy 
biologiczne w komórce.
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Wsparcie zabiegów rozjaśniających dla uzyskania równomiernego kolorytu

Procedury medyczne inwazyjne jak i nieinwazyjne mogą powodować działania niepożądane takie jak PIH, łuszczenie, 
uczucie dyskomfortu. Skóra może stać się wysoce wrażliwa na szkodliwe czynniki środowiska. Linia ProBright zapobiega 
takim negatywnym reakcjom, poprawiając wyniki leczenia i przedłużając jego efekty na dłuższy okres czasu.

ProBright podtrzymuje efekt zdrowego, stonowanego, młodszego wyglądu skóry.  

ProBright korzyści:

• kontrola produkcji melaniny

• zapobieganie zapaleniom i PIH

• odnowa i rehabilitacja bariery naskórkowej

• intensywne odżywienie

• uspokojenie i nawilżenie

• ochrona przed UVA/UVB

Day Cream SPF 30

Krem na dzień wzbogacony o substancje 
nawilżające, hamuje powstawanie melaniny 
a silne przeciwutleniacze pomagają zne- 
utralizować wolne rodniki. Skóra nabiera 
równomiernego kolorytu.
Pentavitin –  składnik nawilżający i odżywczy  
Arnica – przyspiesza gojenie i rehabilitację 
skóry po zabiegu
Witamina E – antyoxydant, chroni przed 
wolnymi rodnikami
Smart Delivery System Pure White – inno- 
wacyjny peptyd podany w technologii 
selektywnego dostarczania, hamuje  
wytwarzanie melaniny

Serum Total Hydration  

Zapewnia intensywne i długotrwałe nawil- 
żenie, działa kojąco na podrażnioną skórę.
Arnica – przyspiesza gojenie i rehabilitację 
skóry
Aquaderm – kompleks nawilżający 
zapewniający obfitą hydratację i poprawę 
elastyczności
Crystalhyal – czysty kwas hialuronowy 
pochodzenia roślinnego

Night Cream

Nocny krem naprawczy wzbogacony  
o nawilżające i odżywcze składniki wzmac- 
niające skórę i pobudzające regenerację 
komórek.
Smart Delivery System Pure White – 
innowacyjny peptyd podany w technologii 
selektywnego dostarczania, hamuje wytwa- 
rzanie melaniny
Witamina C – stabilizowany kwas askorbi- 
nowy (nowa forma)
Encapsulated retinol – ester retinylu  
w nośniku zapewniającym maksymalną 
penetrację

Serum Total Brightening

Innowacyjny kompleks rozjaśniający, uni-
kalne połączenie inhibitorów melaniny, które 
zmniejszają widoczność plam i wyrównują 
koloryt skóry. 
Crystalhyal – czysty kwas hialuronowy 
pochodzenia roślinnego
Oda White – rozjaśniający kompleks z kwa-
sem dioikowym, który hamuje działanie 
tyrozynazy
Bearberry extract – przeciwutleniacz, który 
hamuje gromadzenie melaniny w skórze
Quintasine – innowacyjny peptyd o właści-
wościach przeciwutleniających, zwiększa 
naturalne mechanizmy obronne skóry

Masło shea – łagodzi suchą i podrażniona skórę
Lipigenine – biotechnologiczny ekstrakt istotnie 
zwiększający syntezę aminokwasów
Phyto ceramidyl complex – ceramidy i kompleks 
niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych 
wzmacniających  bariery skóry

Albatin – nowej generacji inhibitor melanogenezy 
ograniczający powstawanie melaniny
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Smart Delivery Systems-Pure White
Innowacyjny system dostarczania łączący dwa peptydy  
w inteligentną kapsułkę, która skupia się na melanocytach. 
Ten inteligentny system koncentruje się tylko na obszarach 
w których melanina ulega ekspresji bez wpływu na 
otaczające komórki melanogenne.

Smart Delivery Systems - Pure White – działanie:
• hamuje produkcję melaniny

• zmniejsza widoczność plam

• wyrównuje koloryt

Smart Delivery Systems - Pure White – mechanizm:
Kapsułkowany ligand białkowy tworzy połączenie z re-
ceptorem błony komórkowej melanocytu ułatwiając 
penetrację składnika aktywnego i hamowanie aktywności 
melaniny.

Główne składniki

Oda White
Kompleks rozjaśniających skórę kwasów dioikowych 
z nowym mechanizmem działania hamuje całą drogę 
metylowej syntezy melaniny z jądra melanocytów. 
Zmniejsza wytwarzanie melaniny tyrozynowej i zapobiega 
powstawaniu plam.

Oda White – działanie: 
• hamuje produkcję melaniny

• zapobiega powstawaniu plam

Oda White – mechanizm: 
Hamuje wczesne stadia syntezy enzymów tyrozynazy co 
prowadzi do zmniejszenia produkcji melaniny.

Albatin
Kwas aminoetylofosforanowy jest inhibitorem melano-
genezy, stabilizuje dopachrom i ogranicza powstawanie 
melaniny. Pomaga rozjaśnić skórę i zapobiega tworzeniu 
się przebarwień.

Albatin – działanie:
• hamuje produkcję melaniny

• redukuje gromadzenie się pigmentu

Albatin – mechanizm:
Stabilizuje cząsteczkę dopachromu i jej aktywność 
enzymatyczną w spontanicznej produkcji melaniny.

Lipigenine
Wyciąg z nasion lnu, który pomaga skórze optymalizować 
homeostazę lipidową poprzez ukierunkowanie na syntezę 
lipidów naskórka. Regeneruje i wzmacnia bariery skóry, ma 
właściwości przeciwutleniające, zapobiega PIH, poprawia 
elastyczność i równoważy poziom lipidów w skórze.

Lipigenine – działanie:
• wzmacnia i uszczelnia barierę ochronną 

• ma właściwości  przeciwutleniające i zapobiega PIH

• poprawia elastyczność i poziom wilgotności

• równoważy poziom lipidów 

* statistically significant

Ocena lipidów (cholesterol, ceramidy, kwasy tłuszczowe) 
in-vivo
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Zachowanie efektów zastrzyku toksyny botulinowej i wygładzenie 
delikatnych zmarszczek mimicznych

W ramach trwającego procesu odmładzania skóry, produkty ProLift wspierają procedurę medyczną i jej efekty. Oferują 
skuteczne rozwiązania w celu poprawy tekstury skóry, zniwelowania widoczności zmarszczek i natychmiastowego 
liftingu. 

ProLift korzyści:

Day Cream SPF 30

Krem wzbogacony o substancje odżywcze 
i nawilżające. Poprawia i przywraca barierę 
skórną, elastyczność. Pozostawia skórę 
rozświetloną o zdrowym wyglądzie.  
Pentavitin – kompleks składników odżyw-
czych i nawilżających
Smart Delivery System - Antiaging – inno- 
wacyjny peptyd zamknięty w selektywnym 
systemie dostarczania do fibroblastów  
z zadaniem stymulowania produkcji kolagenu 
i elastyny
Nio-Active – potężny kompleks przeciwutle- 
niaczy dostarczanych zaawansowanym 
systemem

Night Cream

Naprawczy krem na noc wzbogacony o skład- 
niki nawilżające i odżywcze, które regenerują 
i naprawiają barierę naskórkową.
Pentavitin – kompleks składników odżyw-
czych i nawilżających
Crystalhyal – czysty kwas hialuronowy 
pochodzenia botanicznego
Kompleks ceramidów – fitoceramidów, 
niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, 
które uszczelniają barierę naskórkową
Nio-Active – potężny kompleks przeciw- 
utleniaczy dostarczanych zaawansowanym 
systemem nośnikowym

Serum Quick Lift

Unikalna formuła o właściwościach napina-
jących i ujędrniających. Poprawia owal twarzy 
w ciągu kilku minut. 
Bio Polymer Complex– kompleks polime-
rów, które wysychając napinają skórę, dając  
widoczny efekt wygładzenia w ciągu 
zaledwie kilku minut.

Serum Expression Line 
Reduction 

Miejscowe leczenie, zmniejszanie widocz-
ności drobnych linii i zmarszczek. Pomaga 
wygładzić linie ekspresji.
Smart Delivery System - Myocept –  
nowoczesny peptyd przenoszony drogą 
selektywnego dostarczania. Pomaga 
zmniejszyć skurcze mięśni i zniwelować 
widoczność zmarszczek. 
Nio Oligo – kwas hialuronowy i kompleks 
inhibitorów hialuronidazy redukują zmarszczki 
Argilerine – peptyd, który zmniejsza wydzie- 
lanie acetylocholiny co wygładza zmarszczki

•    natychmiastowy efekt ujędrnienia

•    zmniejszenie skurczów mięśni i widoczności  
      drobnych zmarszczek

•    przyspieszenie produkcji kolagenu i elastyny

•    optymalne nawilżenie

•    aktywność antyoksydacyjna

•    ochrona przed UVA/UVB
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in vitro efficacy

Smart Delivery System - Antiaging 
Zawiera kapsułkowany peptyd dostarczany do fibro-
blastów stymulujący produkcję kolagenu i elastyny oraz 
poprawiający strukturę skóry.

Smart Delivery System – Antiaging – działanie: 

•    zwiększa produkcję włókien kolagenu i elastyny

•    redukuje widoczność i głębokość zmarszczek

Smart Delivery System – Antiaging – mechanizm:

Uwalnia peptyd prosto do komórek fibroblastów pobu-
dzających tworzenie związków ECM.

Smart Delivery System - Myocept  
Dwuwarstwowa kapsułka zakotwicza peptydy na swojej 
powierzchni przekształcając się w inteligentne urządzenie 
zdolne do wyszukiwania komórek i uwalniania swojego 
aktywnego ładunku do ich wnętrza.

Smart Delivery System – Myocept – działanie: 

•    natychmiastowy efekt liftingu

•    niweluje drobne zmarszczki i linie

•    redukuje głębsze zmarszczki

Smart Delivery System – Myocept – mechanizm:
Blokuje przenikanie jonów wapnia do komórki minimalizując 
uwalnianie acetylocholiny do szczeliny synaptycznej.

Double Layer Liposome
Zaawansowany system dostarczania przenosi aktywne 
składniki poprawiające retencję wody i zapobiegające jej 
nadmiernej utracie. To pomaga zmniejszyć głębokość 
zmarszczek i drobnych linii.

Double Layer Liposome – działanie: 

•    redukuje powstawanie zmarszczek i ich widoczność

•    formuje prawidłową strukturę skóry

•    zachowuje optymalny poziom wilgoci

•    poprawia elastyczność

Double Layer Liposome – mechanizm:
Kompleks HA i kaemferolu zapewnia zwiększoną 
penetrację przeznaskórkową, hydratację, biodostępność 
preparatu i hamuje działanie hialuronidazy.

Główne składniki
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Utrwalenie wypełnień HA dla wygładzenia zmarszczek i zwiększenia objętości

Produkty z linii ProSculpt wspierają procedury medyczne odmładzania skóry podtrzymując jej wyniki przez dłuższy 
okres czasu. Aktywne składniki zwiększają odżywianie skóry i wspomagają aktywność macierzy wewnątrzkomórkowej. 
Poprawiają strukturę i promują młody i zdrowy wygląd skóry.

ProSculpt korzyści:

•    zwiększa produkcję HA

•    odżywia i poprawia elastyczność

•    poprawia poziom wilgotności

•    zmniejsza widoczność zmarszczek

•    działa przeciwrodnikowo

•    zapewnia ochronę przed UVA/UVB

Day Cream SPF 30

Innowacyjna formuła wzmacnia w skórze 
naturalne mechanizmy obronne, łagodzi, 
zmniejsza zaczerwienienia i zapewnia opty-
malne nawilżenie.
Syn up – unikalny peptyd, który zwiększa 
zdolności regeneracji skóry i zmniejsza 
częstość występowania stanów zapalnych  
i infekcji
Quintasine – nowej generacji peptyd  
o właściwościach przeciwutleniających
Pentavitin - składnik odżywczy i nawilżający
Arnica – przyspiesza gojenie i rehabilitację 
skóry po zabiegu

Serum

Intensywne zabiegi zwiększające wytwarzanie 
HA pomagają zmniejszyć widoczność 
zmarszczek i drobnych linii. 
Aquaderm – kompleks nawilżający 
poprawiający elastyczność
Crystalhyal – czysty kwas hialuronowy 
pochodzenia botanicznego
Smart Delivery Systems - Hyalufiller 
– innowacyjny peptyd zamknięty w inteli-
gentnym systemie transportu, zwiększa 
produkcję kwasu hialuronowego

Night Cream

Kompleks olejów odżywia, uspokaja i wzma-
cnia regeneracje komórek. Wspomaga 
ujędrnienie i pozostawia skórę odprężoną. 
Phyto ceramydal complex – kompleks 
fitoceramidów oraz niezbędne nienasycone 
kwasy tłuszczowe, które uszczelniają 
barierę naskórkową
Lipigenine – biotechnologiczny ekstrakt 
zwiększający syntezę niezbędnego 
aminokwasu
Arnica – przyspiesza gojenie i rehabilitację 
skóry po zabiegu
Redens’ln – zwiększa produkcję 
kwasu hialuronowego oraz potencjał 
przechowywania trójglicerydów  
w komórkach tłuszczowych
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Główne składniki

Redens’ln
Jest to zaawansowany, innowacyjny kompleks biotech-
nologiczny. Pobudza syntezę kwasu hialuronowego  
i zwiększa potencjał przechowywania triglicerydów  
w komórkach tłuszczowych zagęszczających głębsze 
warstwy skóry i zmniejsza widoczność zmarszczek.

Redens’ln – działanie:

•    zwiększa objętość

•    zmniejsza widoczność zmarszczek

•    zachowuje optymalny poziom uwodnienia

•    zwiększa elastyczność

•    promuje regenerację komórek

Syn up
Unikalny peptyd, który zwiększa możliwości uzyskania 
prawidłowej karnacji, zmniejsza częstość występowania 
stanów zapalnych i infekcji. Hamuje aktywność 
enzymatycznego rozkładu białka.

Syn up – działanie:

•    przyspiesza regenerację skóry

•    poprawia nawilżenie

•    poprawia elastyczność

•    zmniejsza stany zapalne

Smart Delivery System-Hyalufiller
System jest aktywnym składnikiem z efektem wypełnienia 
zmarszczek. Jest to inteligentny system dostarczania 
nośnika, który uwalnia specyficzny peptyd w fibroblastach 
i pobudza syntezę kwasu hialuronowego i elastyny.

Smart Delivery System-Hyalufiller – działanie:

•    poprawia nawilżenie

•    poprawia elastyczność

•    redukuje widoczność zmarszczek

•    przyspiesza regenerację komórek

Ligand białkowy w zewnętrznej membranie kapsułki jest 
selektywnie skierowany do receptora w fibroblaście. 
Zawartość nośnika dociera do wnętrza komórki co pozwala 
uzyskać maksymalną skuteczność w wytwarzaniu kwasu 
hialuronowego.
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Przygotowuje skórę do leczenia nadmiernego wydzielania łoju i poprawia wyniki 
procedur medycznych
Antybiotyki, retinoidy i aparatura do leczenia polecane i stosowane przez lekarzy mogą powodować działania niepożądane 
takie jak podrażnienia, zaczerwienienia skóry suchej. Wrażliwość na działanie promieni słonecznych a nawet zmiany  
w kolorze skóry. ProClear oferuje kompleksowe rozwiązania tych problemów, minimalizując uraz po leczeniu, przyspieszając 
regenerację i promując długotrwałe wyniki.

ProClear korzyści:

•    kontrola wydzielania sebum

•    ograniczenie ilości bakterii i stanów zapalnych

•    regeneracja komórek i zapobieganie powstawaniu  
      blizn

•    profilaktyka plam pigmentacyjnych w trądziku

•    zwiększenie uwodnienia, zmniejszenie 
      zaczerwienienia i świądu

•    redukcja rozszerzonych ujść gruczołów łojowych,  
      zmatowienie skóry

Day Cream SPF 20

Unikalna formuła niekomedogennych olejów 
zapewniająca nawilżenie. Pozostawia skórę 
wyciszoną i matową.
HA – czysty kwas hialuronowy pochodzenia 
roślinnego
Marine C Thiopeptide – peptyd morski  
o właściwościach przeciwzapalnych i prze- 
ciwbakteryjnych. Zmniejsza ilość zaskórni-
ków, zaczerwienienia, przyspiesza procesy 
gojenia i rehabilitację 
Matmarine – biotechnologiczny składnik 
aktywny wyodrębniony z organizmów 
morskich, zmniejsza rozszerzone ujścia 
gruczołów łojowych, magazynowanie 
sebum, szorstkość

Night Cream

Krem na noc pomaga zmniejszyć widocz-
ność zmian, blizn. Pobudza regenerację 
komórek pozostawiając skórę jednolicie 
gładką i zaróżowioną.
Pearl Lime – nowej generacji kwasy AHA 
oferujące zmodyfikowany mechanizm rege-
neracji komórek
Encapsulated retinol – kapsułkowany 
retinol zapewniający maksymalna penetrację
Albatin – system hamujący wytwarzanie 
melaniny
Witamina C – stabilna cząsteczka kwasu 
askorbinowego

Corrector

Punktowy żel do wysuszania, znacznie 
redukuje uszkodzenia, pozostawia skórę 
gładką i zdrową.
Marine C Thiopeptide – peptyd morski  
o właściwościach przeciwzapalnych i przeciw-
bakteryjnych. Zmniejsza ilość zaskórników, 
zaczerwienienia, przyspiesza procesy gojenia 
i rehabilitację skóry
Salicylic acid – usuwa martwe komórki, 
eliminuje ze skóry nadmiar łoju i bakterii
Phytic acid – antyoksydant, właściwości 
antybakteryjne, łagodzące
Witamina E – antyoksydant chroni przed 
wolnymi rodnikami
Siarka – kontroluje wydzielanie sebum, 
pomaga wchłonąć jego nadmiar 

Lip Care SPF 15

Intensywny, odżywczy krem do leczenia su-
chych ust. Zapewnia długotrwałe nawilżenie, 
pozostawiając wargi miękkie i elastyczne.
Pearl Lime – nowej generacji kwasy AHA 
oferujące zmodyfikowany mechanizm rege-
neracji komórek
Witamina A – antyoksydant chroni przed 
dzia-łaniem wolnych rodników
Arnica – przyspiesza gojenie i rehabilitację 
skóry po zabiegu
Jojoba oil and beeswax – olej jojoba i wosk 
są dodatkowymi składnikami

Serum      
Unikalna formuła zawiera innowacyjny peptyd przeciwutleniający, który zwalcza wolne rodniki i wzmacnia 
odporność skóry na szkodliwe czynniki środowiska. Specjalnie dobrane składniki nawilżające zapewniają 
optymalną hydratację , pozostawiając skórę elastyczna i promienną. 
Quintasine – zaawansowany peptyd o właściwościach przeciwrodnikowych, wzmacnia naturalne systemy 
obronne skóry
Hydrate Complex – zaawansowane technologicznie środki nawilżające, które zwiększają zasoby wilgoci  
w skórze, zwiększają odnowę komórkową i poprawiają elastyczność
Crystalhyal – czysty kwas hialuronowy pochodzenia botanicznego

Hydrotensyl Complex – kompleks botaniczny o działaniu 
nawilżającym, zwiększającym produkcję kolagenu i elastyny
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Główne składniki

Matmarine
Matmarine to biotechnologiczny składnik aktywny ekstra-
howany z niebieskich glonów Pseudoaltermonas.

Matmarine – działanie:

•    zmniejsza wydzielanie sebum

•    zwęża rozszerzone ujścia gruczołów łojowych

•    matuje

Matmarine – mechanizm:
Obniża poziom białka MC5-R, receptora zaangażowanego 
w różnicowanie sebocytów.

Marine C Thiopeptide
Marine C Thiopeptide jest zaawansowanym technologicznie 
peptydem pochodzenia morskiego o silnych właściwościach 
antybakteryjnych i przeciwzapalnych. Przyspiesza regenerację, 
zapobiega niepożądanym reakcjom, takim jak suchość i świąd.

Marine C Thiopeptide – działanie:

•    zapobiega powstawaniu zaskórników

•    zmniejsza aktywność bakteryjną i zapalną 

•    redukuje zaczerwienienia   

•    przyspiesza procesy gojenia

Lime pearl
Pearl Lime to nowej generacji kompleks AHA wyekstraho-
wany z limonki kawiorowej, rosnącej w tropikalnych lasach 
Australii. Oferuje nowy mechanizm delikatnego odtłuszczenia 
skóry. Efekt to gładsza, jaśniejsza, stonowana skóra.

Pearl Lime – działanie:

•    regeneracja komórek

•    poprawa odcienia skóry

•    gładsza tekstura skóry
 

Pearl Lime – mechanizm:

Kwasy umożliwiają otwarcie kanałów TRPU-3 a tym 
samym przepływ jonów wapnia do keratynocytów w celu 
pobudzenia procesu złuszczania.

Encapsulated retinol
Kapsułkowany retinol – ester retinolowy opakowany  
w zaawansowany technologicznie nośnik usuwa martwe 
komórki i zapobiega hiperpigmentacji. Umożliwia skuteczne 
uwalnianie sebum i optymalną odnowę komórek. Zmniejsza 
powstawanie przebarwień, zaskórników, poprawia wygląd 
skóry.

Encapsulated Retinol – działanie:

•    przyspiesza regeneracje komórek

•    stymuluje produkcje kolagenu i kw. hialuronowego

•    zwiększa elastyczność

•    tonuje skórę

Encapsulated Retinol – mechanizm:

Technologia kapsułkowania o powolnym uwalnianiu zapew-
nia stabilność składników.
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Cleanser

Kojący żel oczyszczający. Równoważy 
poziom pH i nawilża. Pozostawia skórę 
miękką i sprężystą. Nadaje się do wszystkich 
rodzajów skóry. 
Kwas cytrynowy – usuwa martwe komórki, 
zmniejsza widoczność zmarszczek, wyrów-
nuje koloryt, odświeża
Kompleks nawilżający – kompleks zaawan-
sowanych technologicznie składników 
nawilżających, utrzymuje odpowiedni poziom 
nawilżenia skóry, zwiększa odnowę komórek 
i poprawia elastyczność
Irgazan – silne właściwości antybakteryjne
Ekstrakt z ogórka, zielona herbata, 
Hamamelis – skadniki uzupeniające

Cover

Lekki krem ukrywający niedoskonałości i za-
czerwienienia skóry. Dodatkowo doskonale 
nawilża. Nadaje się do wszystkich rodzajów 
skór.
Tlenek cynku – uspokaja podrażnioną 
skórę i zapewnia fizyczną ochronę przed 
promieniami słonecznymi
Kalpariane – środek wzmacniający bariery 
ochronne skóry
Witaminy: A, C, E – kompleks witamin 
o działaniu przeciwrodnikowym
Olej z oliwek, bisabolol, masło shea, 
olej kalendula – dodatkowe składniki 
pielęgnujace

Eye Cream

Nawilżający krem pod oczy. Wygładza, 
rozjaśnia cienie, poprawia elastyczność, 
zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek, 
obrzęki i regeneruje. Nadaje się do wszystkich 
rodzajów skór. 
Witamina E – doskonały składnik przeciw-
rodnikowy
Kapsułkowany retinol – nośnik zapewnia 
maksymalna penetrację retinolu
Regu-Age – składnik poprawiający krążenie, 
zmniejszający stany zapalne i przebarwienia

Peel

Przyspiesza złuszczanie martwych komó-
rek. Zwiększa regenerację. Usuwa nadmiar 
łoju i chroni przed zanieczyszczeniami 
środowiska zewnętrznego. Pozostawia 
skórę o gładkiej fakturze, zdrowym kolo-
rycie i naturalnym blasku. Nadaje się do 
wszystkich rodzajów skór.
Pearl Lime – nowej generacji kwasy AHA 
oferujące nowe mechanizmy regeneracji 
komórek 
Glycolic acid – przyspiesza złuszczanie 
martwych komórek, przyspiesza regene-
rację skóry
Witamina C – stabilna cząsteczka kwasu 
askorbinowego
Arnica – przyspiesza gojenie i rehabilitacje 
skóry

Codzienna, rutynowa pielęgnacja skóry, odpowiednia dla wszystkich rodzajów cer

ProCare uzupełnia wszystkie linie o produkty do codziennej, rutynowej pielęgnacji. Dostarcza wydajnych produktów 
i długotrwałych rozwiązań w szerokim zakresie potrzeb skóry. Aktywne składniki oczyszczają i łagodzą, promują 
regenerację komórek i poprawiają ich strukturę. Zapewniają zdrowy wygląd przez dłuższy czas.






