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Photoderm NUDE Touch SPF 50+

Ochronny podkład mineralny z efektem nude
Nowość firmy Bioderma to bardzo 
wysoka fotoprotekcja mineralna (pro-
dukt zawiera 100% filtrów mineral-
nych SPF 50+). Ochrona wewnętrzna 
zapewniona jest dzięki obec-
ności patentu Cellular BIO
PROTECTION™, który bio-
logicznie wspomaga naturalne 
mechanizmy obronne skóry 
przed szkodliwymi efekta-
mi działania promieniowania 
UV. Użycie starannie wyse-
lekcjonowanych składników 
pozwala uzyskać doskonałą 
tolerancję i zapewnić derma-
tologiczne bezpieczeństwo.
Produkt posiada niezwykle 
lekką, płynną konsystencję, 
co daje uczucie lekkości 
w momencie aplikacji oraz 
pozwala na łatwe, równo-
mierne rozprowadzanie. Unikatowa 
technologia Liquidtopowder powo-
duje, że płynna konsystencja po nało-
żeniu na skórę zmienia się w konsy-
stencję pudrową. Zapewnia pudrowe, 
matowe wykończenie na skórze już 
po 30 sekundach od aplikacji. Wy-
stępujące w produkcie pigmenty mi-

neralne zapewniają naturalny efekt 
nude oraz wyrównują koloryt skóry. 
Pudry matujące i rozpraszające światło 
ograniczają błyszczenie się skóry przy 

jednoczesnym zdrowym jej 
rozświetleniu. Kontrola błysz-
czenia utrzymuje się do 8 go-
dzin. Znajdujący się natomiast 
w produkcie kwas salicylowy 
(bardzo małe stężenie) zapew-
nia wygładzenie powierzchni 
skóry i rozświetla ją. Lipo-
glicyna redukuje błyszczenie 
regulując ilość wydzielanego 
sebum. Patent Fluidactiv™ 
ogranicza powstawanie nie-
doskonałości na długi czas.
Photoderm NUDE Touch 
SPF 50+ przeznaczony jest 
dla skóry tłustej i mieszanej 
(w przypadku skóry suchej 

i normalnej zaleca się użycie wcześniej 
codziennego kremu), skóry z niedosko-
nałościami. Jest idealny dla kobiet po-
szukujących połączenia ochrony prze-
ciwsłonecznej z podkładem w jednym 
produkcie. Występuje w trzech odcie-
niach. Dostępny jest już w aptekach 
w cenie 65 zł (poj. 40 ml).  

Retinol sugar peeling | Clarena

Retinolowy 
piling cukrowy 
o podwójnym 
działaniu

Eau Thermale to nowa linia produktów 
z nawilżającą Wodą Termalną Uriage, 
przeznaczona do codziennej pielęg-
nacji skóry odwodnionej. Aktywne 
działanie nawilżające zawdzięcza po-
łączeniu trzech substancji zawartych 
w innowacyjnej formule 
HydroThermal Complex, 
które przywracają inte-
gralność płaszcza hydro-
lipidowego skóry z barie-
rą skórną oraz uzupełniają 
NMF skóry (ang. Natural 
Moisturizing Factor – natu-
ralny czynnik nawilżający):
1. Woda Termalna Uriage 
– unikalna kompozycja mi-
nerałów i pierwiastków śla-
dowych zbliżonych do NMF 

skóry pozwala na jej optymalne i dłu-
gotrwałe nawilżenie oraz przywró-
cenie naturalnej równowagi, a także 
wzmacnia jej barierę ochronną po-
przez stymulowanie syntezy dwóch 
białek: filagryny odpowiedzialnej za 

spójność włókien keraty-
nowych oraz klaudyny, 
która pomaga formować 

i utrzymać połączenia 
między keratynocytami 
zapobiegając utracie wody;
2. Nawilżający opatrunek 
H2O – dzięki połączeniu 
trzech składników o działa-
niu okluzyjnonawilżającym 
(alginianu, kwasu hialurono-
wego oraz pullulanu) przyczy-
nia się do odbudowy ochron-

nej bariery hydrolipidowej i przedłuża 
proces uwalniania składników nawil-
żających, w zależności od indywidu-
alnych potrzeb skóry;
3. Aquaxyl – połączenie dwóch cu-
krów – glukozy oraz ksylitolu, działa 
na wielu poziomach: pomaga w uzu-
pełnianiu cementu międzykomórkowe-
go oraz właściwym funkcjonowaniu 
NMF, odpowiedzialnego za optymalne 
nawodnienie skóry.
W skład linii Eau Thermale wchodzi 
5 produktów do codziennej pielęg-
nacji twarzy: Lekki Krem Aktyw-
nie Nawilżający do skóry normalnej 
i mieszanej (zawiera HydroThermal 
Complex + skwalan), Lekki Krem Ak-
tywnie Nawilżający SPF20 z ochroną 
przeciwsłoneczną UVA/UVB (zawiera 

Eau Thermale | Uriage

Nawilżająca Moc Wody Termalnej Uriage w kremie

Polska firma Clarena powiększa swo-
ją ofertę handlową o retinolowy pi-
ling cukrowy o podwójnym działaniu 
złuszczającym. Dzięki zawartości re-
tinolu rozpuszcza połączenia między-
komórkowe i rozjaśnia przebarwienia, 
a drobinki cukru mechanicznie usu-
wają martwe komórki naskórka. Boga-
ctwo olejków migdałowego, słoneczni-
kowego, sezamowego, makadamia oraz 
oliwy z oliwek odżywiają i wygładzają 
skórę. Piling szczególnie polecany jest 
dla cery dojrzałej, szorstkiej oraz skóry 
z przebarwieniami. Nowy piling do-
stępny jest w słoiczkach o pojemności 
50 ml w cenie 54 złotych.  






76

niezbędnik lekarza | nowości rynkowe

VOL. 12 | NR 2 [46] | CZERWIEC 2017

INTENSIVE COLLECTION | Institut Esthederm

Molekularna procedura piękna
zastosowania, dzięki czemu łatwo 
wybrać właściwy produkt.
W skład nowej linii wchodzą m.in. 1/ 
Hyaluronic Serum 240 mg – zawiera 
połączenie 3 form kwasu hialurono-
wego (HA): niskocząsteczkowy kwas 
hialuronowy (synteza skórnego kwasu 
hialuronowego, koncentracja: 1%), wy-
sokocząsteczkowy kwas hialuronowy 
(powierzchniowe nawilżenie warstwy 
rogowej naskórka, koncentracja: 0,05% 
oraz kapsułowany kwas hialuronowy 
(głębokie nawilżenie, koncentracja: 2%. 
Jest to kremowe serum, bez silikonów. 
Należy nakładać serum rano i wieczo-
rem pod Hyaluronic Cream. Stanowi 
wspaniałą bazę pod makijaż; 2/ Intensi-
ve Hyaluronic Cream, przeznaczony dla 
skóry odwodnionej, ze zmarszczkami 
i drobnymi liniami skórnymi, poddanej 
stresowi oksydacyjnemu. Krem zawiera 
3 formy kwasu hialuronowego (HA): 

Nie pisaliśmy wcześniej, a szkoda, 
o marce Institut Esthederm, która 
w swojej ofercie ma profesjonalne 
produkty pielęgnacyjne do twarzy, za-
chowujące kapitał młodości na dłużej, 
ale także zabiegi pielęgnacyjne oparte 
na rytuałach i autorskich masażach. 
Naprawiamy więc swoje niedopatrze-
nie i przedstawiamy ostatnią nowość 
marki Institut Esthederm – linię In-
tensive, która bazuje na kwasie hia-
luronowym, retinolu, kwasach AHA, 
witaminie E2, witaminie C, spirulinie 
i propolisie. Produkty linii Intensi-
ve to idealna koncentracja cząstek 
odpowiednich składników łącząca 
skuteczność z optymalną tolerancją. 
Stosowanie tych produktów to dzia-
łanie SOS dla skóry – traktowane 
jako 2miesięczna kuracja. Każda 
formuła produktów z linii Intensive 
Collection ma jasno sprecyzowane 

niskocząsteczkowy kwas hialuronowy: 
0,5%, wysokocząsteczkowy kwas hia-
luronowy: 0,05% i kapsułowany kwas 
hialuronowy: 2% oraz Globalną Ochro-
nę Komórkową (opatentowana techno-
logia służąca zapobieganiu uszkodze-
niom skóry wynikającym z kontaktu 
ze światłem w całym jego spektrum) 
i antyhialuronidazę (glikomolekułę 
pochodzenia roślinnego zapobiegają-
cą rozkładowi kwasu hialuronowego). 
Skóra wygląda młodziej, jest idealnie 
nawodniona, wygładzona oraz chro-
niona przed stresem oksydacyjnym;  
3/ Intensive Hyaluronic Mask dla skóry 
odwodnionej, nieprzyjemnie napiętej. 
Tu również podstawą jest połączenie 
3 form kwasu hialuronowego. Po sto-
sowaniu tej kremowej maski skóra staje 
się ujędrniona, wygładzona i bardziej 
świetlista.
Inne produkty Intensive Collection to: 
Intensive AHA Peel Skoncentrowa-
ne Serum 12% (intensywne działanie 
regenerujące skórę), Intensive Reti-
nol Serum i Intensive Retinol Cream 
(działanie przeciwzmarszczkowe), In-
tensive Vitamine E² Serum (działanie 
antyoksydacyjne) i Intensive Spiruline 
Serum i Cream (pozwala odzyskać 
witalność skóry i jej promienny blask 
w każdym wieku). Więcej o marce na 
www.esthederm.pl.  

HydroThermal Complex + nowo-
czesny kompleks filtrów ochronnych 
+ witaminę C i E), Serum Aktywnie 
Nawilżające (zawiera: HydroThermal 
Complex + kwas hialuronowy + po-
dwójne stężenie Aquaxylu), Bogaty 
Krem Aktywnie Nawilżający do skóry 
suchej i bardzo suchej (zawiera Hy-
droThermal Complex + masło Shea) 
oraz Aktywnie Nawilżający Krem Pod 
Oczy o działaniu rozświetlającym 

i zmniejszającym opuchnięcia oraz 
cienie pod oczami (zawiera siarczan 
dekstranu, masło Shea oraz Hydro-
Thermal Complex).
Dodatkowo w składzie linii Eau 
Thermale jest Aktywnie Nawilża-
jący Krem Do Rąk z Wodą Termal-
ną Uriage. Dzięki opisanej powyżej 
formule HydroThermal Complex 
intensywnie nawilża skórę dłoni, 
a także odbudowuje barierę skórną 

i uzupełnia płaszcz hydrolipidowy. 
Krem wzbogacony jest także w masło 
Shea o właściwościach odżywczych 
i regeneracyjnych. Zapewnia wygła-
dzenie i uczucie komfortu wysuszonej 
i wrażliwej skórze rąk. Krem szybko 
się wchłania, pozostawiając delikatny 
kwiatowoowocowy zapach.
Wszystkie produkty Uriage linii Eau 
Thermale dostępne są w sprzedaży 
aptecznej.  

Krem Przeciwsłoneczny Anti-Age SPF 50+ | Avene

zarówno w zakresie ochro-
ny przed szkodliwym dzia-
łaniem UV jak i pielęgnacji 
przeciwstarzeniowej. Jego 
lekka konsystencja, któ-
ra staje się przezroczysta 
natychmiast po aplikacji 
sprawia, że produkt dosko-
nale sprawdzi się jako baza 
pod makijaż. Krem dostępny 
jest w aptekach w opakowa-
niu o poj. 50 ml w cenie ok. 
80 zł.  

Formuła nowego Kre-
mu Przeciwsłonecznego 
AntiAge SPF 50+ opie-
ra się o opatentowany 
kompleks fotoochronny 
Sunsitive Protection® oraz 
przeciwstarzeniowy skład-
nik aktywny Ascofilline™ 
(o właściwościach nawil-
żających i stymulujących 
naturalną syntezę kolagenu 
w skórze). Jest to wyjątkowo 
skuteczny dermokosmetyk, 

Na straży młodości skóry
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Linia antyperspirantów Iwostin Aspiria | Iwostin

W miejsce poprzednich dwóch prepa-
ratów przeznaczonych do walki z po-
tem, w serii Aspiria pojawiły się trzy 
całkiem nowe, innowacyjne dermo-
kosmetyki: Antyperspirant rollon 48h 
Iwostin Aspiria skóra normalna (hamu-
je nieprzyjemny zapach już po pierw-
szym użyciu; pomaga utrzymać uczu-
cie świeżości i komfortu przez cały 
dzień; sprawia, że skóra jest miękka 
i gładka; jest skuteczny w stresowych 
sytuacjach, nie pozostawia uczucia 
lepkości skóry. Zawarty w produkcie 
składnik Teflose® zapewnia ochronny 
płaszcz przeciw bakteriom) i Antyper-
spirant rollon 48h Iwostin Aspiria skó-
ra wrażliwa (pomaga utrzymać uczu-

W walce z nieprzyjemnym zapachem
cie świeżości i komfortu 
przez cały dzień; koi i ła-
godzi podrażnienia, nie 
wysusza skóry; zawarty 
w produkcie ekstrakt 
z aloesu sprawia, że pre-
parat może być stosowa-
ny u osób ze skórą wraż-
liwą i skłonną do alergii; 
może być stosowany 
po goleniu lub depilacji).

Oba produkty dostępne są w cenie 
ok. 30 zł (50 ml, rollon). Trzecim 
preparatem jest Antyperspirant roll-
on blocker 72h Iwostin Aspiria. Już 
po pierwszym użyciu redukuje nad-
mierne pocenie aż do 72 godzin i sku-
teczność ta wzrasta z każdą kolejną 
aplikacją. Pomaga utrzymać długo-
trwałe uczucie świeżości i komfor-
tu, nie wysusza skóry. Jest skutecz-
ny w stresowych sytuacjach. Dzięki 
obecności innowacyjnego składnika 
usNeo™ niweluje nieprzyjemny za-
pach, powstający w wyniku namnaża-
nia się bakterii. Przeznaczony do skó-
ry normalnej i wrażliwej (cena ok. 34 
zł za opakowanie 50 ml, rollon).  

Linerase Peel Off | Restoring Mask | BD Aesthetic

i usunięcie zrogowaciałego naskór-
ka, zmiękcza, nawilża i nieprawdo-
podobnie wygładza skórę zwiększając 
biodostępność substancji aktywnych 
oraz penetrację i działanie kluczowego 
tj. II etapu terapii Linerase. Etap II 
terapii Linerase to zabieg właściwy 
i najistotniejszy, czyli aplikacja po-

Nowe produkty Linerase powstały, 
aby zadbać o pacjenta komplekso-
wo zapewniając wyższą skutecz-
ność zabiegu oraz skrócenie czasu 
rekonwalescencji. Terapia Linerase 
wzbogacona została „dwoma” dodat-
kowymi – etapami: Etapami I i III 
zabiegu Linerase. Etap I – Linerase 
Peel Off, to nałożenie maski na bazie 
retinolu modulującego. Wytwarzanie 
keratynocytów, antyoksydacyjnego 
działania witaminy C, uwalniają-
cych czynniki wzrostu polipeptydów, 
zwiększających biodostępność sub-
stancji czynnych kwasu glikolowego 
i cytrynowego, rezorcyny działającej 
keratolitycznie, jak również kolagenu 
oraz kwasu hialuronowego. Dzięki tak 
bogatej kompozycji składników Peel 
Off pozwala na oczyszczenie skóry 

Nowe produkty z linii Linerase już W Polsce!
przez iniekcje atelokolagenu Line-
rase. Drugą nowością jest Etap III 
– Restoring Mask. To krem, który 
nakłada się na skórę po iniekcji Line-
rase. Lekarz wykonuje na jego bazie 
delikatny masaż, podczas którego ma-
seczka w formie kremu wchłania się 
całkowicie. Maska Restoring Linerase 
koi, przyspiesza gojenie, uszczelnia 
naczynia, regeneruje i nawilża skó-
rę po iniekcji. W składzie preparatu 
znajduje się kwas hialuronowy, cynk, 
wyciąg z aloesu, nagietka, rumianku 

oraz oczaru wirgilijskiego. Wszystkie 
3 etapy terapii Linerase są wykony-
wane w gabinecie medycznym w cza-
sie jednej sesji zabiegowej, jeden tuż 
po drugim. Dystrybutorem w Polsce 
produktów linii Linerase jest BD Aes-
thetic (www.bdaesthetic.com).  

Gama Pureté Sublime | Galénic

Naukowcy z laboratorium Galénic 
dążyli do znalezienia formuły, która 
zapewni kobietom natychmiastowy 
efekt zdrowszej i wygładzonej skóry. 
W trakcie poszukiwań w Pyrenii odkry-
to źródło wody granitowej o wysokiej 
zawartości minerałów i oligoelementów, 
docenianej od wieków za swoje wyjątko-
we atrybuty pielęgnacyjne (właściwości 
oczyszczające i ściągające). Połączenie 
wody granitowej z Pirenejów i cynku 
jest wysoko nasycone w niestabilne mi-
nerały. Wykorzystano specjalną techni-
kę chelatacji, która pozwoliła na ustabi-
lizowanie wysoko zmineralizowanych 
składników aktywnych i zamknięcie ich 

niezwykłych właś-
ciwości oczyszcza-
jących w formule 
skoncentrowanego 
kompleksu. W ten 
właśnie sposób po-
wstała nowa for-
muła od Galénic 
Pureté Sublime – 
puder złuszczający.  

Efekt zdrowej 
i wygładzonej skóry
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Ossential® Daily Power Defense | ZO Skin Health by Dr Zein Obagi

somy oraz ultrasomy zamknię-
te w liposomach. Wykazano, 
że skracają naprawę jądra DNA 
z 24 godz. do 2 godzin. Do-
datkowo produkt wspomaga 
stymulację produkcji kolagenu 
w celu zmniejszenia drobnych 
i głębokich zmarszczek, mini-
malizuje uszkodzenia oksyda-
cyjne i nierówną pigmentację, 
przywracając skórze jej funkcje 
ochronne i elastyczność. Krem 
dostępny jest w wybranych ga-
binetach dermatologii i medy-
cyny estetycznej w opakowa-
niach o poj. 50 ml w cenie ok. 
689 zł.  

Ossential® Daily Power Defense 
to preparat amerykańskiej mar-
ki ZO Skin Health by Dr Zein 
Obagi, która właśnie poka-
zała się na polskim rynku, 
przeznaczony do codziennej 
pielęgnacji wszystkich ro-
dzajów skóry, zapewniający 
odbudowę DNA i ochronę 
antyoksydacyjną. Formuła anti-
aging zawiera m.in. retinol, 
wit. E oraz wyspecjalizowa-
ne enzymy naprawcze DNA, 
które działając przez całą dobę 
pomagają naprawić uszkodzone 
komórki skóry. Enzymy wyko-
rzystane w preparacie to roksy-

Odbudowa DNA i ochrona antyoksydacyjna

Wiedza Galénic nie ogranicza się 
do znalezienia składników aktywnych. 
Twórcy formuł opracowali także za-
awansowane połączenie składników 
zamknięte w strukturze galenowej, 
które gwarantuje ich pełne działanie.
Gama Pureté Sublime obejmuje cztery 
kosmetyki przeznaczone do codzien-
nej pielęgnacji, ze składnikami ak-
tywnymi o silnych właściwościach 
oczyszczających i matujących: Pureté 
Sublime Puder Złuszczający (cztery 

100% naturalne pudry – sosnowy, 
z białej glinki, skalny, tensydowy – 
zostały wybrane ze względu na swoje 
wyjątkowe właściwości pielęgnacyj-
ne; Pureté Sublime Żel Oczyszcza-
jący (dokładnie usuwa makijaż oraz 
inne zanieczyszczenia nagromadzone 
na skórze w ciągu dnia i w nocy. Za-
warta w żelu woda kwiatowa z oczaru 
wirginijskiego działa silnie antyok-
sydacyjnie, odświeża i ściąga skórę 
twarzy. Cynk reguluje wydzielanie se-

bum; Pureté Sublime Lotion Oczysz-
czającoWygładzający (zastosowanie 
wody granitowej i wody kwiatowej 
zapewnia głębokie oczyszczenie skóry. 
Cynk i mikropudry skutecznie absor-
bują sebum oraz Pureté Sublime Flu-
id Matujący (idealne rozwiązanie dla 
cery mieszanej i tłustej, wymagającej 
zmatowienia. Idealnie sprawdzi się 
jako baza pod makijaż). Gama Pureté 
Sublime dostępna jest w sprzedaży 
aptecznej.  

Neauvia Cosmeceuticals | Laboratorium Matex Lab / ITP S.A.

Pielęgnacja skóry twarzy i ciała po zabiegach
Neauvia Cosmeceuticals (Laborato-
rium Matex Lab), nowość na polskim 
rynku, to 5 linii kosmetyków stwo-
rzonych z myślą o różnych potrzebach 
i celach (linia Rebalancing, Make Up, 
Vitamin C, Contour Eye oraz Body). 
Wszystkie produkty łączy działanie ko-
jące, łagodzące i silnie regenerujące. 
Stosowane regularnie zapewniają odpo-
wiedni poziom nawilżenia skóry oraz 
rozświetlony, zdrowy wygląd, redukcję 
stanów zapalnych po zabiegach medycy-
ny estetycznej oraz zapobieganie proce-
sowi starzenia się, nawet w przypadku 
najbardziej wrażliwej i delikatnej skóry.
Wszystkie kremy i serum Neauvia 
Cosmeceuticals są wzbogacone dwo-

i nie wywołują reakcji alergicznych. 
W produktach linii Neauvia Cosme-
ceuticals zastosowano kompleks KGF 
/czynnik wzrostu keratynocytów/ i EGF 
/czynnik wzrostu naskórka/).
Wcześniej firma Laboratorium Matex 
Lab dała się poznać z linii Neauvia Or-
ganic, która oferuje produkty służące 
do wypełnienia ubytków tkankowych, 
pobudzania wytwarzania kolagenu oraz 
do poprawiania nawilżenia, napięcia 
i elastyczności skóry. Ich zastosowanie 
gwarantuje naturalny wygląd, jedno-
cześnie minimalizując ryzyko działań 
niepożądanych. Do produkcji Neauvia 
Organic użyto kwasu hialuronowego 
wyprodukowanego przez niepatogenny 
dla człowieka szczep bakterii Bacil-
lus subtilis, co ma na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa zabiegów w szerokim 
zastosowaniu oraz uniknięcie reakcji 
odczynowych powodowanych przez po-
zostałości resztek białkowych. Na po-
czątku czerwca b.r. dr Aleksandra Ja-
gielska, właścicielka Kliniki Sthetic, 
została Ambasadorem medycznym 
linii kosmeceutyków Neauvia Organic.
Wyłącznym dystrybutorem Neauvia 
Cosmeceuticals (i Neauvia Organic) 
na Polskę jest firma ITP S.A.
(email: info@neauvia.pl, 
www.neauvia.pl)  

ma głównymi składnikami: system 3d 
HA FRACTIONAL (innowacyjna kon-
cepcja uzyskana w unikalnym procesie, 
który wzbogaca produkty w cząsteczki 
kwasu hialuronowego o trzech zakre-
sach masy cząsteczkowej. Dzięki swojej 
naturze wnikają one do różnych warstw 
skóry. W ten sposób w skórze powsta-
je jednolita, trójwymiarowa struktura: 
krótsze łańcuchy wnikają głębiej niż 
dłuższe, budując jednorodny, skuteczny 
system odbudowujący skórę dotkniętą 
procesem zapalnym lub z oznakami sta-
rzenia) oraz czynniki wzrostu (substan-
cje, które stymulują podział i wzrost 
komórek, wspierając naturalny proces 
regeneracji; są całkowicie bezpieczne 




