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Skuteczna metoda odmładzania skóry – kwasy AHA/BHA
w połączeniu z retinolem i witaminą C
Peelingi chemiczne oraz kosmetyki do pielęgnacji cery na bazie kwasów owocowych, retinolu
i witaminy C stanowią złoty standard zabiegów anti-aging.

Linia kosmetyków HL Alpha-Beta With Retinol (ABR)
ma za zadanie odnowienie, odmłodzenie oraz regenerację cery. To seria aktywnych i skutecznych produktów, opartych na wysokiej jakości składnikach pochodzenia naturalnego.
Preparaty łączą w sobie kwasy AHA i BHA, retinol, witaminę C, zieloną herbatę oraz dodatkowe składniki
aktywne i pomagają osiągnąć widoczne, imponujące wyniki. Kosmetyki przeznaczone są dla każdego
rodzaju skóry: tłustej i trądzikowej, naczynkowej i suchej, dojrzałej i wrażliwej.
Kwasy owocowe otrzymane z ekstraktów borówki
amerykańskiej, trzciny cukrowej, klonu cukrowego,
cytryny i pomarańczy minimalnie podrażniają skórę.
Do mieszanki kwasów glikolowego, mlekowego, cytrynowego, winowego i jabłkowego w celu ułatwienia wchłaniania składników aktywnych został dodany
kwas salicylowy, który działa w najgłębszych warstwach skóry, również jako składnik o działaniu przeciwzapalnym.
Witamina C, witamina A, ekstrakt z zielonej herbaty
działają jako silne przeciwutleniacze oraz stymulatory
regeneracji. Składniki aktywne w połączeniu z kwasami lepiej docierają do głębokich warstw skóry, stymulując odnowę komórkową. Ekskluzywna formula
wykorzystywana już ponad 30 lat zapewnia uzyskanie
wyraźnych efektów oraz gwarantuje bezpieczeństwo
produktów.
Połączenie kwasów AHA i BHA
z retinolem i innymi składnikami
aktywnymi znacznie przyspiesza
odnowę naskórka, poprawia
krążenie krwi i dostarczanie tlenu do skóry, stymuluje tworzenie nowych komórek i produkcję kolagenu, niezbędnego do
regeneracji oraz prawidłowego
funkcjonowania skóry, wreszcie
wspomaga naturalne mechanizmy gojenia się skóry.

Schemat zabiegu
1. Oczyszczamy skórę za pomocą ABR Restoring Soap,
który dodatkowo zawiera ekstrakty z dyni, szkrzypu polnego
i bluszczu.
2. Przygotowujemy cerę przed peelingem, wykorzystując
ABR Prepping Lotion oraz peeling-krem White Peel.
3. Za pomocą pędzla nanosimy na twarz peeling Renew
Peel IIII o stężeniu 36%, oparty na opatentowanej mieszance
naturalnych owocowych ekstraktów i kwasów – Ultra Multifruit Formula.
4. Preparat nie wymaga neutralizacji. Po 10 minutach
zmywamy peeling wodą i nanosimy ABR Brightening Mask,
lekko masując twarz.
5. Po 15 minutach zmywamy maskę i na zakończenie
zabiegu nanosimy aktywny ABR Restoring – krem, który
przyspiesza odnowę skóry. Zaleca się stosowanie kremu do
ochrony przeciwsłonecznej Sunbrella SPF 36.
6. Pełna kuracja odmładzania skóry składa się z 3–4 zabiegów, wykonywanych z częstotliwością co 10–14 dni. W tym
czasie należy unikać wystawiania skóry na działanie słońca.
Dla sukcesu kuracji niezbędne jest regularne stosowanie preparatów ABR w pielęgnacji domowej.
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Lekarz dermatolog, kosmetolog, szkoleniowiec. Dystrybutor marki HL Professional
Skincare w Polsce.

