JAK DBAĆ O SKÓRĘ
NACZYNIOWĄ?
Dowiedz się jak pielęgnować i chronić
skórę naczyniową oraz dotkniętą
trądzikiem różowatym.

W GABINECIE

Jeżeli masz skórę naczyniową,

ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
O TERAPIĘ INNO REDNESS

Profesjonalna terapia skóry naczyniowej w gabinecie łączy działanie peelingu
REDNESS PEEL (kwas migdałowy, mlekowy i salicylowy) z ampułkami
REDNESS-ID (ekstrakt z nostrzyka, wąkroty azjatyckiej, rutyna, niacynamid i pantenol).

Ampułki wspomagają regenerację
bardzo delikatnej skóry naczyniowej
oraz wzmacniają i uszczelniają drobne
naczynia krwionośne. Dodatkowo
stymulują wytwarzanie w skórze kwasu
hialuronowego i poprawiają jej nawilżenie.

Peeling odświeża skórę, działa
delikatnie i powierzchownie. Poprawia
funkcjonowanie bariery hydrolipidowej
skóry i zwiększa jej nawilżenie.

Zalecana terapia peelingiem i ampułkami trwa 1 miesiąc i obejmuje 4 zabiegi wykonywane w 7-dniowych
odstępach. Produkty można ze sobą łączyć lub stosować naprzemiennie. Ilość zabiegów i sposób ich
wykonania zależy od decyzji specjalisty.

Hiszpańska marka farmaceutyczna Innoaesthetics to indywidualne podejście do
pielęgnacji Twojej skóry i procedury zabiegowe stworzone dla zaspokojenia jej potrzeb.
Łączymy wieloletnie doświadczenie, wiedzę i cel terapeutyczny.
Dzięki nam pokochasz swoją skórę w każdym wieku i na każdym etapie życia!

Skóra naczyniowa wymaga szczególnej opieki. Dlatego duże znaczenie ma również
profilaktyka i prawidłowa pielęgnacja domowa. Jej zadaniem jest ochrona i odbudowa
płaszcza hydrolipidowego skóry, działanie łagodzące i kojące oraz uszczelniające
naczynia krwionośne.

Bez odpowiedniej i systematycznej pielęgnacji skóra naczyniowa może zostać dotknięta
problemem trądzika różowatego ( z łac. rosacea). Rosacea to przewlekła, zapalna dermatoza,
która wymaga leczenia dermatologicznego.

INNO-DERMA® REDNESS CREAM
to krem pielęgnujący skórę naczyniową
i nadreaktywną, z tendencją do trądzika różowatego.
Redness Cream zmniejsza reaktywność skóry,
uszczelnia naczynia krwionośne i łagodzi
podrażnienia. Bogata konsystencja kremu
przeciwdziała przesuszeniu skóry i chroni ją przed
szkodliwym działaniem czynników środowiskowych
(wiatr, mróz, klimatyzacja). Po aplikacji skóra jest
miękka, głęboko nawilżona i ukojona.
W składzie znajdziesz: kwas laktobionowy, glukonolakton,
siarczan dekstranu, troxerutynę, masło Shea, ekstrakty z
ruszczyka i miłorzębu.

DZIEŃ
NOC

W pielęgnacji skóry naczyniowej przydadzą Ci się również:
INNO-DERMA® SOFT CLEANSER – żel łagodnie oczyszczający skórę
INNO-DERMA® SUN DEFENSE SPF 50+ – krem z bardzo wysoką ochroną przeciwsłoneczną
dla każdego rodzaju skóry, także wrażliwej i nadwrażliwej na słońce.

ZOBACZ
JAK DZIAŁA
KURACJA
REDNESS
przed terapią

po 4 tygodniach terapii

W DOMU

PIELĘGNACJA PROSTO Z GABINETU

JAK ROZPOZNAĆ SKÓRĘ NACZYNIOWĄ?
Cechy Twojej skóry, które mogą wskazywać na problem naczyniowy:
Pojawienie się na twarzy trwale rozszerzonych naczynek tzw. małych „pajączków”.
Skłonność do częstego czerwienienia się na policzkach, nosie i brodzie.
Jasna karnacja – czyli I lub II fototyp skóry.
Napadowy rumień i uczucie rozgrzania po wypiciu lampki wina lub zmianie
temperatury otoczenia.

Co lubi
skóra naczyniowa?

Czego nie lubi
skóra naczyniowa?
mechanicznego podrażniania poprzez
stosowanie peeligów ziarnistych
i pocierania ręcznikiem

delikatne produkty myjące
codzienne stosowanie kremów z filtrem
przeciwsłonecznym

słońca i opalania

kosmetyki zawierające składniki łagodzące
i wzmacniające naczynka np. trokserutyna,
rutyna, niacynamid, siarczan dekstranu,
pantenol, kwas laktobionowy, glukonolakton,
masło Shea oraz ekstrakty roślinne z:
miłorzębu, ruszczyka, wąkroty azjatykiej;

nagłych zmian temperatury
sauny, spożywania alkoholu
i ostrych potraw
składników kosmetyków, które mogą
powodować podrażnienie: retinolu,
kwasów o niskim pH, silnych środków
myjących, alkoholu, olejków eterycznych
i kompozycji zapachowych

łagodne substancje złuszczające np. peelingi
enzymatyczne, kwas salicylowy, mlekowy,
migdałowy
szczegolną dbałość o nawilżenie i ochronę
lipidową naskórka

Chcesz dowiedzieć się
więcej o problemie?
Zeskanuj kod QR

www.innoaesthetics.pl
@INNOPOLSKA

@innopolska

