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CAVIAR POWER 
IMPERIAL 24 H

Krem w niespotykanym kolorze grafitu 
i o delikatnej żelowej konsystencji. 
Reguluje poziom nawilżenia skóry, 

jednocześnie wzmacniając ją  
i zagęszczając jej strukturę  

– daje to efekt młodego i promiennego 
wyglądu. Dezaktywuje wolne rodniki  

i stymuluje syntezę kolagenu,  
dzięki czemu zapobiega postępowi 

starzenia się skóry. 50 ml /  319 zł
www.klapp-cosmetics.pl 

MERZ SPEZIAL DRAGEES
Masz problem z wypadającymi i cienkimi włosa-

mi? Wzmacniaj je od środka kompozycją witamin 
i minerałów zawartych w suplemencie diety  

Merz Spezial Dragees. 45 zł / 60 szt.  
www.merzspezial.pl 

CyCLO SyStEM yOutH 
ConCEntRAtE 21 DAyS 
Kosmetyk przeznaczony do cery 
dojrzałej, na bazie Wody 
Komórkowej – Cellular Water  
oraz patentu CyCLo SyStEM. 
Przywraca skórze gęstość,  
objętość i blask. twoja cera  
staje się intensywnie nawilżona, 
bardziej odporna i chroniona 
przed promieniowaniem UV. 
Szukaj w aptekach i gabinetach 
kosmetycznych. 50 ml / 619 zł, 
www.esthederm.pl 

REVANESSE CONtOuR
to najnowszy produkt kanadyjskiej firmy Prollenium  
do poprawy wolumetrii na bazie kwasu hialuronowe-
go. od kwietnia dostępny w Polsce. Dzięki zastoso-
waniu zastrzeżonej technologii thixofix® za pomocą 
bardzo cienkiej igły możliwe stało się podanie wyso-
ko usieciowanego kwasu hialuronowego o dużych 
cząsteczkach. Efekt zabiegu jest spektakularny.
www.bdaesthetic.com

GEnoXAGE CoMPLEX PRoGRAM 5 ACtIonS
Krem dzięki starannie opracowanej formule zapewnia kompleksową kurację 
dla każdego typu skóry. Kompozycja aktywnych składników, stosowana  
systematycznie, wpływa na przyspieszenie procesu odnowy komórkowej, 
poprawę elastyczności skóry i intensywnie ją nawilża. W efekcie skóra staje 
się gładka i miękka. 50 ml / ok. 440 zł www.genoxage.pl

PLAStRy ContRACtUBEX
Innowacyjne rozwiązanie w linii produktów przeznaczonych  
do profilaktyki i leczenia blizn. Plastry stosuje się nocą, a ich in-
tensywne działanie aktywuje się podczas snu. Preparat zawiera 
trzy substancje czynne – wyciąg z cebuli, heparynę i alantoinę. 
Dostępne w aptekach bez recepty. 21 plastrów, 12 x 3 cm, 98 zł
www.contractubex.pl  

SPRAWDZony DUEt
Skokową poprawę jakości skóry według  
dr Iwony Gnach-olejniczak daje radiofre-
kwencja mikroigłowa Vivace® – choć 
mało inwazyjna, to jej skuteczność jest 
porównywalna do zabiegów laserowych. 
Zagęszcza i napina skórę, wygładza 
zmarszczki, unosi powieki i owal twarzy, 
zwęża pory skóry –  bez złuszczania i re-
konwalescencji. Aby jeszcze intensywniej 
przebudować skórę, nawilżyć ją i odżywić, 
warto po mikroigłowym RF Vivace® po-
dać osocza PRP z mezoterapią nCtF  
135 HA. W głąb skóry trafiają czynniki 
wzrostu, kwas hialuronowy, witaminy,  
aminokwasy, minerały, koenzymy, kwasy 
nukleinowe i antyoksydanty. Cena promo-
cyjna łączonego zabiegu to 1900 zł.
www.unidentunion.com

WyPEŁnIACZ CRyStALyS 
to najwyższej klasy preparat na bazie  
hydroksyapatytu wapnia stymulujący pro-
dukcję naturalnego kolagenu. Stosowany 
do modelowania owalu twarzy, zagęsz-
czenia skóry, usuwania bruzd i zmarsz-
czek. Daje natychmiastowy i długotrwały 
efekt, utrzymujący się nawet do 2 lat. 
Dr Aneta Murawiejska-Ptak, 
www.instytut-antiaging.pl

uLtRASKIN II
Zabieg wykorzystujący technologię 

HIFU, czyli skoncentrowane fale 
ultradźwiękowe o wysokiej 

częstotliwości. Pozwala osiągać 
naturalny, natychmiastowy i długo 

utrzymujący się efekt liftingu nie tylko 
twarzy, ale także innych, trudnych 

partii ciała, takich jak brzuch, kolana 
lub ramiona. to również doskonała 
metoda pozwalająca ujędrnić skórę  
i wymodelować sylwetkę. Przekonaj 

się o tym jeszcze przed latem!
 www.ultraskin.pl


