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CALM DERM
– PROFESJONALNA LINIA 
DLA SKÓRY WRAŻLIWEJ

O kreślenie „skóra wrażliwa” 

dotyczy różnorodnych 

zmian na skórze oraz różnego 

rodzaju reakcji, które powstają 

w wyniku działania czynników 

wewnętrznych i zewnętrznych, 

takich jak zmiany hormonalne, 

choroby, ekstremalne warunki 

pogodowe (mróz, upały, wiatr), 

pewne substancje (alergia) i za-

każenie. Wrażliwa skóra może 

być sucha, tłusta lub odwodnio-

na. Często jest to skóra sucha, co 

wiąże się z dysfunkcją bariery 

naskórkowej. Charakteryzuje się 

nadmierną reakcją na czynniki 

drażniące, swędzeniem, uczu-

ciem dyskomfortu i pieczenia, 

suchością, zaczerwienieniem, 

brakiem elastyczności. Te obja-

wy wskazują na zaburzenie na-

turalnej równowagi skóry, która 

niezbędna jest do zachowania jej 

integralności i zdrowia.

SKÓRA WRAŻLIWA 

Wiele osób, mających wrażliwą skó-

rę, cierpi na choroby zapalne skóry, 

takie jak łuszczyca, łojotokowe zapa-

lenie, atopowe zapalenie skóry i trą-

dzik różowaty. Przyczyny chorób 

skóry nie są jeszcze dokładnie po-

znane, jednak wszystkie związane 

z odpowiedzią autoimmunologiczną 

i towarzyszy im zapalenie skóry. Za-

palenie to niezbędna reakcja układu 

immunologicznego, mająca na celu 

ochronę organizmu przed inwazją 

wirusów i bakterii. W odpowiedzi 

na uszkodzenie tkanek komórki od-

pornościowe neutralizują intruzów, 

wywołując reakcję zapalną. Niekie-

dy proces wymyka się spod kontroli, 

chwilowa reakcja zmienia się w prze-

wlekły stan, a więc układ immunolo-

giczny atakuje zdrowe tkanki.

W ostatnich latach obserwuje 

się wzrost liczby osób o skórze 

wrażliwej, co jest spowodowane 

zanieczyszczeniem powietrza, 

promieniowaniem jonizującym 

i słonecznym,  narażeniem na 

działanie chemikaliów i leków.

PREPARATY HL CALM DERM

HL CALM DERM jest skuteczną 

linią terapeutyczną, która prze-

znaczona do skóry naczyniowej 

i wrażliwej, skłonnej do zaczer-

wienień. Oprócz profesjonalnego 

zabiegu CALM DERM oferuje spe-

cjalistyczne preparaty do stoso-

wania w domu, łagodzące objawy 

przewlekłych chorób zapalnych 

skóry. Regularne stosowanie pro-

duktów zapewnia skórze ukojenie, 

łagodzenie podrażnień oraz ha-

mowanie stanu zapalnego.

SCHEMAT ZABIEGU

1. Oczyszczamy skórę za pomocą 

emulsji CALM DERM CLEANSER. 

2. Za pomocą pędzla nanosimy 

peeling ALPHA PEEL. Pozo-

stawiamy preparat na 10 minut 

i następnie zmywamy wodą. 

Peeling nie wymaga neutra-

lizacji. W przypadku bardzo 

wrażliwej skóry krok 2. można 

pominąć.

3. Nakładamy równomiernie pe-

eling WHITE PEEL. W celu 

wzmocnienia działania pro-

duktu należy przykryć twarz 

ciepłym, wilgotnym kompre-

sem. Pozostawiamy na 10 minut. 

Zmywamy peeling wodą, usu-

wając pozostałości za pomocą 

chusty. Osuszamy skórę.

4. Nanosimy kilka kropli CALM 

DERM SERUM i delikatnie 

wklepujemy w skórę, następnie 

dodajemy balsam CALM DERM 

BALM i masujemy twarz przez 

10 minut. Nie spłukujemy skóry 

po zakończeniu masażu. 

5. Za pomocą pędzla rozprowa-

dzamy na skórze maskę CALM 

DERM MASK. Pozostawiamy 

na 10 minut, następnie delikat-

nie usuwamy maskę za pomocą 

wilgotnego ręcznika, lecz nie 

spłukujemy całkowicie. 

6. Na zakończenie nanosimy bal-

sam CALM DERM BALM. Po 

zabiegu zalecane jest stosowa-

nie produktów ochrony prze-

ciwsłonecznej SUNBRELLA 

SPF 30 albo AGE DEFENSE CC 

CREAM SPF 50.
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