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HYDROZAGADKA
Dobrze nie tylko
wygląda młodziej, lecz takze jest odporniejsza
na przesuszające działanie słońca i wiatru.
Warto zainwestowac w taką wewnętrzną
ochronę. Co oferują gabinety? Przedstawiamy
przegląd zabiegow z wodą w tle.
tekst RENATA BOGUSZ

MEZCTERAPlA
- Zyskała opinię zabiegu kultowego.
Wzależności od składu poza nawilżaniem
działa równie ż odżywczo, ullbielająco, an-
tyoksydacyjnie - mówi lek. med. est.
Agnieszka Nalewczyńska. J ednąz najczę-
ściej wykonywanych latem jest mezotera-
pia PLINEST FAS! bazująca na silnym
stężeniu mak r o cząsteczek polinukleoty-
dów. Ideaina do skór cienkich i odwodnio-
nych, można ją zrobić równieżwokolicy
oka, na powiece i łuku brwiowym. Jedno-
razowo daje natychmiastowe napięcie,
w serii zadziała odmładzająco, dodatkowo
usuwając wolne rodniki i chroniąc skórę
przed promieniowaniem UVB. Seria trzech
zabiegów co 14 dni da najlepsze efekty.
Cena zabiegu: od 5OO zł
Gabinet ESTEBELLE, estebelle.com,pl

PlLlNG
- PRX-T33 to całorocznymust-have
do skóry odwodnionej, problematycznej,
dojrzałej - mówi dermatolog Kamila Pa-
dlewska. Połączenie kwasu trójchloroocto-
wego z nadtlenkiemwodoru poprawia na-
pięcie i nawilżenie, wyraźnie rozjaśnia
przebarwienia, niweluje nierówności. Jest
wskazany dla kobiet,mężczyzn i nastolat,
ków w przypadku blizn potrądzikowych.
Świetnie przygotowuje również skórę do
mezoterapii. Po zabiegu nie trzeba się oba-
wiać, że cerabędzie się łuszczyć lub będzie
podrażniona, bo to wyjątkowo łagodny
miks kwasów. Najlepsze efekty daje seria 5

zabiegów w cotygodniowych odstępach.
Cena zabiegu: od 35O zł
Klinika ORlCEA, oricea.com

WODNA DERMABRAZJA
Hydrafacial nawilża, rozjaśnia i przy,wraca
zdrowy koloryt skóry. W odróżnieniu
od tradycyjnej mikrodermabr azji zabieg
nie powoduje zaczerwienienia ani podraż-
nień skóry. Jednorazowe nak}adki stoso-
wane przy zabiegu pozwalają zachować
sterylność. Łączy bezkryształową mikro-
demabrazję z zastosowaniem substancji
aktywnych: kwasów i przeciwutleniaczy
(witaminAi E). Składa się z kilku etapów;
podczas których skóra zostaje gruntownie
oczyszczofla, z*uszczona, nawilżona i pod-
dana działaniu substancji czynnych, które
sprawiają, że staje się świetiista i jaśniejsza,
aplamypigmentacyjneiprzebarwienia t
znikają. Końcowym etapem jest relaksa- §
cyjnymasażtwarzynabazieodpowiednio P
dobranegoodżywczegopreparatu. :
Cena zabiegu:od 4OO zł Ę
Gabinet lB SKlNSPACE, skinspace.pl R
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