
ZABIEG DERMAPEN™ JESZCZE NIGDY 

NIE BYŁ TAK SKUTECZNY 



Kompleks HylaFuse™ zawiera trzy różniące 
się wielkością rodzaje cząsteczek kwasu 
hialuronowego:
 
Mały ciężar molekularny

• nawadnia najgłębsze warstwy skóry, 
tworząc intensywne i prawdziwe poczucie 
nawodnienia

• dobrze się wchłania zapewniając najwyższy 
poziom naprawy i odnowy skóry

• zawiera dodatkowe aktywne biologicznie 
składniki, takie jak witamina C, peptydy 
miedzi, cynk i witamina B5

Średni ciężar molekularny

• zapewnia dłuższe zatrzymywanie wilgoci  
w górnych warstwach skóry

 
Duży ciężar molekularny

• jest zaprojektowany tak, by wzmacniać 
zewnętrzne warstwy skóry 

• wzmacnia funkcję ochronną i naturalny 
współczynnik wilgotności naskórka

• działa, jak druga, ochronna skóra

INNOWACJE DP DERMACEUTICALS

Mały ciężar 
molekularny

Średni ciężar 
molekularny

Duży ciężar 
molekularny

DERMIS

EPIDERMIS
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INNOWACJE DP DERMACEUTICALS

ArgirileneTM 

Będący syntetycznym fragmentem neuroprze-
kaźników, Argirilene hamuje sygnały między 
komórkami nerwowymi w celu zmniejszenia  
i rozluźnienia skurczu mięśni. Badania kliniczne 
wykazały nawet 30-procentową redukcję 
głębokości zmarszczek już po 30 dniach aplikacji. 
Skóra staje się gładsza i delikatniejsza.
 
Syn-CollTM 
 
Silny stymulator produkcji kolagenu. Syn-Coll jest 
przeznaczony do stymulowania czynników wzrostu 
w celu aktywacji syntezy kolagenu. Badania 
kliniczne wykazały redukcję szorstkości skóry  
o 145% z jednoczesnym 119% wzrostem produkcji 
kolagenu w ciągu zaledwie 84 dni. Skóra staje 
się bardziej sprężysta i odzyskuje odpowiednie 
napięcie.

Peptyd miedziowy-1TM 
 
Wiążący miedź peptyd, zwalcza nieprawidłowe 
funkcje komórkowe przy maksymalizacji procesów 
gojenia i naprawy. Badania kliniczne wykazały, 
że peptydy miedzi wykazują silne właściwości 
antyoksydacyjne, a jednocześnie stymulujące 
wzrost produkcji kolagenu. Proces leczenia skóry 
jest widocznie wzmocniony i szybszy.
 
NeodermylTM 
 
Kompleks peptydów miedzi przeznaczony  
do rewitalizacji i stymulacji komórek do produkcji 
kolagenu i elastyny. Udowodniono klinicznie, że 
Neodermyl zwiększa syntezę prokolagenu 1 do 48% 
i produkcję elastyny aż do 190%, w zaledwie 11 dni.  
Skóra jest napięta i głęboko nawilżona, wygląda 
młodziej i jest rozświetlona.

Tylko DP Dermaceuticals łączą siłę farmaceutycznie opracowanych peptydów z HylaFuse dla wyraźnie 
jaśniejszej, rozświetlonej, jędrniejszej i młodziej wyglądającej skóry. 
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Olej z pestek winogron

przeciwutleniający  
i przeciwzapalny, bogaty  
we flawonoidy, które usuwają 
wolne rodniki i wspierają 
odbudowę kolagenu  
na poziomie komórkowym.

Olej z otrąb ryżowych

zawiera silne przeciwutleniacze, 
które chronią skórę przed 
starzeniem się i szkodliwym 
wpływem środowiska, 
jednocześnie pozwalając 
zachować niesamowitą 
miękkość i aksamitność skóry. 

Witamina C
silny przeciwutleniacz  
i wielozadaniowa witamina 
zapewniająca intensywną 
ochronę przed szkodliwym 
wpływem środowiska. 
Niezbędna do produkcji 
kolagenu, witamina C reguluje 
również nadmierną produkcję 
melaniny. Skóra wydaje się 
gładsza, bardziej miękka, 
jaśniejsza i ma więcej blasku. 

Witamina E

silny przeciwutleniacz, który 
wzmacnia funkcję ochronną. 
Skóra zyskuje ochronę 
przeciwko szkodliwemu 
wpływowi środowiska  
i uzyskuje widocznie silniejszą  
i bardziej sprężystą strukturę. 

Hylafuse Complex

złożony z 3 rodzajów 
cząsteczek kompleks 
kwasu hialuronowego, który 
łatwo wchłania się w skórę 
i wspomaga jej głębokie 
nawilżanie oraz zapewnia 
długotrwały komfort.

Tri-Phase Cleanser
TRZY FAZY GŁĘBOKIEGO OCZYSZCZANIA
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Proszek bambusowy

bogaty w minerały, środek  
do stosowania powierzchnio-
wego, który łagodnie wygładza 
i złuszcza martwe komórki 
naskórka. 

Hylafuse Complex

złożony z 3 rodzajów 
cząsteczek kompleks 
kwasu hialuronowego, który 
łatwo wchłania się w skórę 
i wspomaga jej głębokie 
nawilżanie i długotrwałe 
uczucie komfortu. 

Masła Shea i Mango

odżywcze, roślinne środki 
zmiękczające, które wzmacniają 
funkcję ochronną skóry. Skóra 
natychmiast staje się gładka  
i miękka w dotyku.

Ekstrakty z Aloesu i Ogórka

przeciwzapalne i 
przeciwutleniające produkty 
roślinne bogate w naturalne 
witaminy C, A i E. Podrażnienie 
i nadreaktywność skóry są 
wyraźnie zmniejszone, a gojenie 
skóry przyspieszone.

Micro Derm Exfoliant
DELIKATNE ZŁUSZCZANIE PRZED ZABIEGIEM
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Hylafuse Complex

złożony z 3 rodzajów 
cząsteczek kompleks 
kwasu hialuronowego, który 
łatwo wchłania się w skórę 
i wspomaga jej głębokie 
nawilżanie i długotrwałe 
uczucie komfortu.

Cynk

minerał o silnym dziłaniu 
przeciwzapalnym, który 
wspomaga gojenie się ran, 
naprawę i tworzenie się nowego 
kolagenu. Skóra szybciej  
i skuteczniej się regeneruje, 
gdy naruszona zostaje jej 
integralność. 

Witamina B5

aktywna witamina niezbędna 
przy odbudowie tkanek  
i wzmacnianiu funkcji bariery 
ochronnej skóry. Cera jest lepiej 
zabezpieczona i chroniona.

Hyla Active
GŁĘBOKIE NAWILŻANIE INFUZYJNE
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Peptydy miedzi

opatentowany peptyd 
energetyczny; klinicznie 
udowodniono, że przyspiesza 
gojenie ran, jednocześnie 
stymulując produkcję kolagenu. 
Skóra jest ukojona i odnowiona 
a jej bariera ochronna 
wzmocniona.

Mineral Ore Ferment

zawiera cynk, miedź, 
żelazo, magnez i krzem. Te 
oligoelementy wzmacniają 
aktywność skóry i produkcję 
kolagenu w celu regulacji jej 
funkcji regeneracyjnych. Skóra 
szybciej się regeneruje po 
zabiegach estetycznych.

Hylafuse Complex

złożony z 3 rodzajów 
cząsteczek kompleks 
kwasu hialuronowego, który 
łatwo wchłania się w skórę 
i wspomaga jej głębokie 
nawilżanie i długotrwałe 
uczucie komfortu. 

Hydrolizowany kolagen

bio-identyczny, silny hydrat, 
który stymuluje zwiększone 
nawilżenie i jędrność. Cera 
wydaje się bardziej promienna  
i świetlista a drobne zmarszczki 
ulegają redukcji. 

Kora wierzby

silnie działający 
przeciwutleniacz i środek 
przeciwzapalny pochodzenia 
roślinnego, bogaty w kojące 
salicyny i ochronne taniny. 
Zaczerwienienia, podrażnienia 
i nadwrażliwość są wyraźnie 
zmniejszone i wyciszone.

Hyla Active 3D
Sculptured Mask
UKOJENIE SKÓRY PO ZABIEGU
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Estry witaminy A

kompatybilne ze skórą, aktywne 
pochodne witaminy A. Regulują 
aktywność komórek skóry 
pobudzając je do produkcji 
kolagenu i elastyny. Skóra staje 
się bardziej aktywna, co daje 
efekt świeższej i jaśniejszej cery. 

Witamina E

silny przeciwutleniacz, który 
wzmacnia funkcję ochronną. 
Skóra zyskuje ochronę 
przeciwko szkodliwemu 
wpywowi środowiska i uzyskuje 
widocznie silniejszą i bardziej 
sprężystą strukturę. 

Neodermyl

Opatentowany silny peptyd 
miedzi. Udowodniono klinicznie, 
że działa rewitalizująco  
na stare komórki, dzięki czemu 
stymuluje produkcję kolagenu. 
Skóra staje się wyraźnie 
sprężysta, jest wypełniona 
i bardziej jędrna. 

Resveratrol

silny środek przeciwzapalny  
i przeciwutleniacz pozyskiwany 
ze skórek czerwonych 
winogron. Resveratrol posiada 
właściwości antybiotyczne 
oraz zdolny jest zwalczać 

wolne rodniki znacznie bardziej 
skutecznie niż witamina C lub 
idebenon. 

Hylafuse Complex

złożony z 3 rodzajów 
cząsteczek kompleks 
kwasu hialuronowego, który 
łatwo wchłania się w skórę 
i wspomaga jej głębokie 
nawilżenie i długotrwałe 
uczucie komfortu.

Vitamin Rich Repair
DZIENNA PORCJA WITAMIN DLA SKÓRY

Witamina C

silny przeciwutleniacz  
i wielozadaniowa witamina 
zapewniająca intensywną 
ochronę przed szkodliwym 
wpływem środowiska. Niezbędna 
do produkcji kolagenu, witamina 
C reguluje również nadmierną 
produkcję pigmentu. Skóra 
wydaje się gładsza i bardziej 
miękka, jaśniejsza i ma więcej 
blasku. 

Witamina B3

wszechstronne działanie 
przeciwzapalne, które wspomaga 
regulowanie produkcji pigmentu 
i nawilżenia. Zaczerwienienie, 
podrażnienie i nadwrażliwość  
są wyraźnie zmniejszone  
i wyciszone. 

Argirilene i Syn-Coll

opatentowane peptydy 
energetyczne; udowodniono 
klinicznie, że zmniejszają 
głębokość zmarszczek  
i stymulują produkcję kolagenu, 
dla uzyskania jędrniejszej  
i odmłodzonej cery. 

Ekstrakty z aloesu i ogórka

silnie przeciwzapalne  
i przeciwutleniające składniki 
pochodzenia roślinnego 
bogate w naturalny magnez, 
cynk i miedź. Skóra staje 
się wzmocniona z wyraźnie 
zmniejszonymi zaczerwienieniami 
i nadwrażliwością. 

HylaFuse Complex

złożony z 3 rodzajów cząsteczek 
kompleks kwasu hialuronowego, 
który łatwo wchłania się  
w skórę i wspomaga jej głębokie 
nawilżanie i długotrwałe uczucie 
komfortu.

Antioxidant Coctail
LUKSUSOWY KOKTAJL ANTYOKSYDANTÓW
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Kwas kojowy i lukrecja

intensywne inhibitory melaniny, 
które hamują nadmiar jej 
produkcji, jednocześnie 
prowadząc do rozjaśniania 
istniejących plam i przebarwień. 
Skóra staje się widocznie 
gładsza i jaśniejsza. 

Argirilene i Syn-Coll

opatentowane peptydy 
energetyczne; udowodniono 
klinicznie, że zmniejszają 
głębokość zmarszczek 
i stymulują produkcję kolagenu, 
dla uzyskania jędrniejszej  
i odmłodzonej skóry. 

Skwalan

Bio-identyczny 
przeciwutleniacz i środek 
zmiękczający, wzmacniający 
działanie bariery ochronnej 
skóry. Skóra jest chroniona 
przed szkodliwym wpływem 
środowiska. Zyskuje uczucie 
długotrwałego komfortu. 

Hylafuse Complex

złożony z 3 rodzajów 
cząsteczek kompleks 
kwasu hialuronowego, który 
łatwo wchłania się w skórę 
i wspomaga jej głębokie 
nawilżanie i daje długotrwałe 
uczucie komfortu.

Brite Lite
ROZJAŚNIENIE I WYRÓWNANIE 
KOLORYTU SKÓRY

Witamina A

koncentrat retinaldehydu - 
kompatybilna ze skórą, aktywna 
witamina A. Skutecznie 
poprawia i reguluje aktywność 
komórkową, aby wyraźnie 
zmniejszyć przebarwienia  
i drobne zmarszczki.  Poprawia 
koloryt skóry, dodaje jej blasku 
i zapewnia młodszy wygląd 
skóry. 

Witamina E

silny przeciwutleniacz, który 
wzmacnia funkcję ochronną. 
Skóra zyskuje ochronę 
przeciwko szkodliwemu 
wpywowi środowiska i uzyskuje 
widocznie silniejszą i bardziej 
sprężystą integralność. 

Neodermyl

opatentowany peptyd 
miedziowy. Udowodniono 
klinicznie, że działa 
rewitalizująco na stare komórki, 
dzięki czemu stymuluje 
produkcję nowego kolagenu. 
Skóra ma lepsze wypełnienie  
i jest bardziej jędrna. 

Hylafuse Complex

złożony z 3 rodzajów 
cząsteczek kompleks 
kwasu hialuronowego, który 
łatwo wchłania się w skórę 
i wspomaga jej głębokie 
nawilżanie i długotrwałe 
uczucie komfortu.

Retinal Active
INTENSYWNA INFUZJA WITAMINY A
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Skwalan

zapewnia miękkość, 
elastyczność oraz chroni 
przed parowaniem wody z 
wnętrza skóry, dodatkowo 
wykazuje działanie ochronne 
przed inwazją bakterii 
i grzybów oraz przed 
działaniem promieniowania 
UV i innymi czynnikami 
środowiska. Skwalan to również 
antyoksydant, chroniący 
lipidowe struktury skóry 
przed utlenianiem i wolnymi 
rodnikami. Działa nawilżająco, 
wzmacnia naturalną barierę 
lipidową skóry, lekko natłuszcza. 
Posiada również właściwości 
gojące drobne uszkodzenia 
skóry i stany zapalne.

Kwas mlekowy

stymuluje skórę do produkcji 
ceramidów, co wpływa na 
wzmocnienie i usprawnienie 
bariery ochronnej naskórka. 
Dzięki temu skóra jest odporna 
na szkodliwe działanie 
czynników zewnętrznych oraz 
na mimowolne parowanie wody 
z jej struktur. Kwas mlekowy 
skutecznie odbudowuje pH 
skóry, przywraca jego naturalny, 
fizjologiczny odczyn. Kwas 
mlekowy pomaga odzyskać 

jędrność skóry, ponieważ 
pobudza produkcję kolagenu. 
Wygładza zmarszczki. 
Reguluje koloryt skóry. Działa 
antybakteryjnie i odblokowuje 
pory.

Sól sodowa kwasu 
piroglutaminowego

występuje w skórze jako 
składnik naturalnego czynnika 
nawilżającego (NMF), który 
odpowiada za właściwe 
nawilżenie i elastyczność 
warstwy rogowej naskórka. Ma 
zdolność penetrowania w głąb 
warstwy rogowej, zapobiegając 
wysuszeniu skóry. Ogranicza 
transepidermalną utratę wody 
TEWL, trwale nawilża naskórek 
oraz głębsze warstwy skóry, 
zmiękcza ją i wygładza.

Hylafuse Complex

złożony z 3 rodzajów 
cząsteczek kompleks kwasu 
hialuronowego, który łatwo 
wchłania się w skórę  
i wspomaga jej głębokie 
nawilżanie i długotrwałe 
uczucie komfortu.

Skin Veneer
UKOJENIE DLA SKÓRY 
PODRAŻNIONEJ I ODWODNIONEJ
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NOWY POZIOM TERAPII DERMAPEN™
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Wyłączny dystrybutor w Polsce

www.revisage.pl
www.dermapen.com.pl 

Tel. 22 379 71 47

W każdym opakowaniu DP Dermaceuticals™ zawarte jest nasze innowacyjne podejście  
do dermatologii. W ciągu dziesięcioleci współpracy z najlepszymi dermatologami, 
lekarzami medycyny estetycznej i kosmetologami z całego świata wypracowaliśmy unikalne 
podejście do pielęgnacji skóry. DP Dermaceuticals™ to nie tylko dobre samopoczucie lub 
przekonująco brzmiące slogany.  Chodzi o rezultaty, które sięgają w głąb skóry. 
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