DP Dermaceuticals™
TWOJA SKÓRA ZASŁUGUJE NA NAJLEPSZE

POCZUJ RÓŻNICĘ NA SWOJEJ SKÓRZE
RZECZYWISTE EFEKTY

TWOJA SKÓRA
ZASŁUGUJE NA NAJLEPSZE

Poznaj DP Dermaceuticals™ - produkty do codziennej pielęgnacji, które pomogą Ci uzyskać
optymalne rezultaty przed, w trakcie i po zabiegach medycyny estetycznej, takich jak

DERMAPEN™, peelingi medyczne, nieablacyjne zabiegi laserowe czy mezoterapia.

Kosmetyki DP Dermaceuticals™ to wynik wieloletniego doświadczenia, zaangażowania
i ciężkiej pracy naszego zespołu z czołowymi dermatologami, lekarzami medycyny
estetycznej i kosmetologami z całego świata.
W połączeniu z naszą wyjątkową technologią zabiegową DERMAPEN™,
produkty do codziennej pielęgnacji DP Dermaceuticals™ zapewniają realne efekty nawet
w głębokich warstwach skóry dzięki dwóm systemom transportu składników aktywnych.

CALPHASOMES DELIVERY SYSTEM
Innowacyjna technologia dostarczania substancji aktywnych do głębokich warstw skóry. Calphasomes
uwalniają wapń i cząsteczki bioaktywne wykorzystując kwaśne pH warstwy rogowej naskórka.

Te unikalne produkty wspierają i wzmacniają skórę, zmniejszają zaczerwienienie i stan

Substancje aktywne powoli się uwalniają i przenikają do głębokich warstw skóry, podczas gdy cząsteczki

zapalny po zabiegach odmładzających. Chcemy, aby Twoja cera była zdrowsza i bardziej

Calphasomes pozostają w warstwie rogowej naskórka. Stopniowo uwalniają wapń i jony fosforu, które

promienna, a okres powracania do codziennych czynności po procedurach medycyny

są absorbowane przez głębsze warstwy skóry i stanowią dla niej idealne odżywienie. Wapń wzmacnia

estetycznej był krótszy i przyjemniejszy. DP Dermaceuticals™ to recepta na piękną i lśniącą

i przyspiesza regenerację komórek skóry i pomaga w naprawie skóry uszkodzonej.

skórę, która zasługuje na najlepsze

HYLAFUSE
Unikalna formuła kwasu hialuronowego o 3 różnych wielkościach cząsteczek, która nie tylko pozwala na
nawilżenie wszystkich warstw skóry ale również jest nośnikiem substancji czynnych w głąb skóry (cynk
i witamina B5). Dzięki takiemu systemowi dostarczania substancji czynnych uzyskujemy o 150%
większą penetrację kwasu hialuronowego niż w przypadku innych systemów transportu tego składnika.
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W GŁĘBI SKÓRY…

Z wiekiem naturalne zasoby kwasu hialuronowego zaczynają maleć. Powoduje to wysuszanie skóry,
utratę jędrności i w konsekwencji powstawanie zmarszczek.

Kwas hialuronowy wykorzystywany do produkcji większości kosmetyków dostępnych na rynku

jest zbudowany ze zbyt dużych cząsteczek, które nie przenikają skutecznie przez skórę – tym samym
nie wpływając na nią korzystnie.

Mając to na uwadze, nasi bioinżynierowie zadbali o to, aby kompleks HylaFuse™ miał możliwość
przeniknięcia przez barierę naskórka i dotarcia do głębokich warstw skóry. Składa się on z trzech
różnych rozmiarów cząsteczki hialuronianu, które współpracują ze sobą w celu poprawy skóry.

DP DERMACEUTICALS™
GAMA PRODUKTÓW

JAK TO SIĘ ODBYWA?
Największa cząsteczka znajduje się na powierzchni skóry i działa jak bariera ochronna, podczas gdy
cząsteczka średniej wielkości zapewnia dłuższe zatrzymywanie wilgoci w górnych warstwach skóry.

DERMAPENWORLD™ jest nie tylko twórcą technologii DERMAPEN™,
ale również wszystkich opracowanych naukowo produktów do codziennej pielęgnacji.

Najmniejsza z nich połączona jest z substancjami czynnymi biologicznie, zdolnymi do głębokiego
wnikania w skórę, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

Są one produkowane według najwyższych standardów GMP (dobrej praktyki produkcyjnej).
Nasze dermokosmetyki zalecane są do wszystkich typów i rodzajów skóry.
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NASZA FILOZOFIA OCZYSZCZANIA SKÓRY

TRI - PHASE CLEANSER 150 ML

MICRO DERM EXFOLIANT 150 ML

GŁĘBOKIE TRÓJFAZOWE OCZYSZCZANIE

DELIKATNE ZŁUSZCZANIE PRZED ZABIEGIEM

To rewolucyjny produkt do mycia twarzy, którego konsystencja

Uniwersalny produkt oczyszczający i złuszczający w jednym.

przechodzi z żelu w olej w trakcie masażu, a następnie po dodaniu wody

Szybko oczyszcza i delikatnie usuwa martwe komórki naskórka,

zmienia się w mleczko. Chroni skórę przed utratą wilgoci,

aby odsłonić promienną i zdrową cerę. Pozostawia skórę gładką,

delikatnie usuwa makijaż i wszelkie zanieczyszczenia, pozostawiając skórę

rozjaśnioną i oczyszczoną.

czystą i świeżą. Usuwa nawet wodoodporny makijaż, tusz
do rzęs i eyeliner. Przygotowuje skórę do aplikacji produktów

SPOSÓB UŻYCIA:

pielęgnacyjnych.

Po oczyszczeniu za pomocą TRI-PHASE CLEANSER, nałóż MICRO DERM
EXFOLIANT lekko zwilżonymi dłońmi i masuj skórę kolistymi ruchami.

SPOSÓB UŻYCIA:

Spłucz letnią wodą lub usuń płatkiem kosmetycznym, a następnie zastosuj

Niewielką ilość nanieś na suchą twarz, delikatnie wmasuj w skórę okrężnymi

zalecone dermokosmetyki DP Dermaceuticals™.

ruchami i stopniowo dodawaj wodę.
Dokładnie spłucz letnią wodą i wytrzyj do sucha.
Następnie zastosuj MICRO DERM EXFOLIANT

Idealny do skóry normalnej, problematycznej, tłustej i mieszanej,
skóry z przebarwieniami oraz skłonnej do trądziku.

przed zastosowaniem zalecanych produktów do codziennej pielęgnacji.
SKŁADNIKI AKTYWNE:

Idealny do wszystkich rodzajów cery.

proszek bambusowy, kwas mlekowy, HylaFuse™ Complex (kwas hialuronowy),
masło Shea i Mango, olej Jojoba, olej z pestek winogron, ekstrakt z aloesu,

SKŁADNIKI AKTYWNE:

ekstrakt z ogórka.

olej z pestek winogron, HylaFuse™ Complex (kwas hialuronowy), witamina E,
witamina C, olej z otrąb ryżowych.
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GŁĘBOKIE NAWILŻANIE I ODŻYWIENIE SKÓRY

HYLA ACTIVE 30 ML

VITAMIN RICH REPAIR 30 ML

GŁĘBOKIE NAWILŻANIE I NFUZYJNE

DZIENNA PORCJA WITAMIN DLA SKÓRY

Intensywna infuzja kwasu hialuronowego zapewniająca głębokie nawilżenie,

Krem naprawczy i nawilżający, wspomagający gojenie skóry. Widocznie

komfort i naprawę skóry. HYLA ACTIVE przywraca harmonię i zapewnia

rewitalizuje cerę wrażliwą. VITAMIN RICH REPAIR to specjalnie opracowany

ukojenie wszystkim rodzajom cery, tworząc efekt „drugiej skóry” dający

krem potęgujący efekt po zabiegu DERMAPEN™.

natychmiastowe poczucie głębokiego nawilżenia, jednocześnie redukując

Wzbogacony o niezbędne witaminy (A, B, C, E), peptydy, przeciwutleniacze

podrażnienia i stan zapalny. Skóra jest jędrna i pobudzona do regeneracji.

i kwas hialuronowy dla przebudowy i wzmocnienia struktury skóry.

HYLA ACTIVE zawiera nie tylko najwyższe stężenie HylaFuse
(kwasu hialuronowego), ale również bioaktywne i biokompatybilne związki

SPOSÓB UŻYCIA:

cynku i witaminę B5 w celu odnowy i naprawy skóry.

Po oczyszczeniu skóry TRI-PHASE CLEANER i złuszczającym
MICRO DERM EXFOLIANT, zastosuj niewielką ilość VITAMIN RICH REPAIR

SPOSÓB UŻYCIA:

na suchą skórę. Masuj lekko do pełnego wchłonięcia kremu.

Po oczyszczeniu przy pomocy TRI-PHASE CLEANSER i złuszczeniu MICRO

Stosuj w połączeniu z innymi produktami DP Dermaceuticals™.

DERM EXFOLIANT, nanieś na suchą skórę niewielką ilość HYLA ACTIVE.
Masuj lekko, aż do pełnego wchłonięcia. W przypadku skór odwodnionych,
dojrzałych i uszkodzonych przez słońce. Stosuj go jako serum zawsze przed

Idealny do skóry wrażliwej, odwodnionej, narażonej na czynniki
zewnętrzne i po zabiegu DERMAPEN™.

nałożeniem VITAMIN RICH REPAIR, RETINAL ACTIVE lub BRITE LITE.
SKŁADNIKI AKTYWNE:

Idealny do skóry odwodnionej, wrażliwej i podrażnionej, do stosowania
każdorazowo po zabiegu DERMAPEN™.

witaminy A, B, C, E, retinaldehyd, HylaFuse™ Complex (kwas hialuronowy),
skwalan, olej z pestek winogron, resweratrol, ekstrakt z aloesu,
ekstrakt ze skrzypu, Neodermyl.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
HylaFuse™ Complex (kwas hialuronowy), cynk, prowitamina B5.
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ANTI-AGING

ANTIOXIDANT COCTAIL 30 ML

RETINAL ACTIVE 50 ML

LUKSUSOWY KOKTAJL ANTYOKSYDANTÓW

INTENSYWNA INFUZJA WITAMINY A

Produkt działa ochronnie przed wpływem wolnych rodników.

RETINAL ACTIVE to potężne połączenie składników o właściwościach

Idealny do codziennej pielęgnacji skóry narażonej na zanieczyszczenia

przeciwstarzeniowych, naprawczych i przeciwutleniających.

ze środowiska, stres i promieniowanie słoneczne.

Idealny dla skór dojrzałych z widocznymi oznakami fotostarzenia.

Pierwotnie zaprojektowany do stosowania bezpośrednio po zabiegu
DERMAPEN™ w celu neutralizacji wolnych rodników powstających

SPOSÓB UŻYCIA:

w procesie stanu zapalnego. ANTIOXIDANT COCTAIL stał się

Stosuj na noc po oczyszczeniu skóry za pomocą TRI-PHASE CLEANSER.

niezbędnym produktem do stosowania na noc w przypadku

Nakładaj co drugi dzień na oczyszczoną twarz, szyję i dekolt, a następnie

nierównomiernego kolorytu i tekstury skóry.

po 2 tygodniach systematycznie zwiększaj częstotliwość stosowania.
W przypadku skóry wrażliwej stosuj w połączeniu z ANTIOXIDANT COCTAIL.

SPOSÓB UŻYCIA:
ANTIOXIDANT COCTAIL może być stosowany codziennie na twarz, szyję
i dekolt. Po oczyszczeniu skóry nanieś na nią równomiernie lekko masując,
aż do pełnego wchłonięcia. W przypadku skór odwodnionych, dojrzałych

Idealny do skóry z oznakami fotostarzenia, zmarszczkami, przebarwieniami,
do skóry mieszanej i skłonnej do trądziku.

i uszkodzonych przez słońce stosuj razem z VITAMIN RICH REPAIR,

SKŁADNIKI AKTYWNE:

SKIN VENEER lub REINAL ACTIVE.

witamina A – koncentrat retinaldehydu, witamina E,
peptydy miedzi, Neodermyl, HylaFuse™ Complex (kwas hialuronowy).

Idealny do skóry dojrzałej, narażonej na działanie promieniowania słonecznego,
z przebarwieniami i zmarszczkami.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
witamina C, HylaFuse™ Complex (kwas hialuronowy),
Niacinamide, Argirilene™, Syn-Coll™, Rooibos, ekstrakt z aloesu,
olej Jojoba, Ergothioneine.
DP Dermaceuticals ™
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NAUKOWE PODEJŚCIE
DO CODZIENNEJ PIELĘGNACJI

ZAAWANSOWANE INNOWACJE
OD PONAD 40 LAT

Codzienne stosowanie DP Dermaceuticals™ i regularne zabiegi DERMAPEN™

DP Dermaceuticals™ jest częścią rodziny DermapenWorld™ - twórców oryginalnej

antyoksydantami oraz witaminami (A, B, C, E) w połączeniu z peptydami

Z ponad 2 milionami zabiegów wykonanych na całym świecie

umożliwiają długotrwałą korekcję i wzmocnienie skóry. HylaFuse z intensywnymi
stymulującymi kolagen (takimi jak peptydy miedziowe) stymulują naprawę skóry
i pobudzają produkcję kolagenu i elastyny, niwelują przebarwienia, leczą blizny

i godnej zaufania technologii DERMAPEN™.

przez Autoryzowane Kliniki Medycyny Estetycznej,

i normalizują skórę problematyczną. Skóra jest wyraźnie gładsza, ma lepszą teksturę,
jest wyraźnie lepiej nawilżona i odzyskuje blask.

DERMAPEN™ jest obecnie uznawany za ZŁOTY STANDARD w technologii mikronakłuwania
w ponad 7000 klinik w 56 krajach na całym świecie.

Te pielęgnacyjne produkty pozabiegowe są odpowiednie po procedurach

DERMAPEN™ zdobył wiele nagród i stał się jedną z najbardziej

z użyciem DERMAPEN™ , po peelingach, mikrodermabrazji, IPL, laserach nieablacyjnych.

zaufanych marek w dziedzinie estetyki medycznej.
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TERAPIA CELOWANA | PRZEBARWIENIA

BRITE LITE 30 ML
ROZJAŚNIENIE I WYRÓWNANIE KOLORYTU

Krem przeznaczony do skóry z przebarwieniami i nierównomiernym kolorytem, hamujący nadmierną
produkcję melaniny. Zmniejsza widoczność przebarwień, plam soczewicowatych
i przebarwień pozapalnych. BRITE LITE delikatnie nawilża skórę, jednocześnie zmniejszając
powstawanie przebarwień pozapalnych w przebiegu leczenia trądziku.

SPOSÓB UŻYCIA:
Może być stosowany 2 razy dziennie po oczyszczeniu skóry TRI-PHASE CLEANSER.
Może być stosowany w połączeniu z produktami nawilżającymi i odżywczymi
VITAMIN RICH REPAIR i SKIN VENEER.

Idealny do skóry z przebarwieniami, uszkodzonej promieniowaniem
słonecznym, wspomagająco w leczeniu trądziku.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
lukrecja, kwas kojowy, witamina C, Argirilene™,
HylaFuse™ Complex (kwas hialuronowy), Syn-Coll™, palmitynian retinylu.
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TERAPIA CELOWANA
SKÓRA PROBLEMATYCZNA I TRĄDZIKOWA

CLR FOAM CLEANSER 150 ML
SKÓRA TRĄDZIKOWA POD KONTROLĄ

CLR LOTION 50 ML

CLR Foam Cleanser jest zalecany do codziennego użytku w ramach
osobistego programu pielęgnacji, którego celem jest poprawa jakości skóry

Serum korygujące przeznaczone do pielęgnacji skóry problematycznej.

problematycznej i skłonnej do trądziku.

Oczyszcza, kontroluje wydzielanie sebum, działa antybakteryjnie

Selektywna mieszanka oczyszczających skórę naturalnych aminokwasów, soli,

jednocześnie nawilżając skórę skłonną do trądziku. Zawiera

miodu Manuka, ekstraktów ziołowych i owocowych, nie tylko pomaga

kombinację składników kontrolujących skórę tłustą i zapobiega zatykaniu

regulować produkcję sebum ale również działa przeciwbakteryjnie

porów. Pomaga także złuszczać wierzchnią warstwę martwych komórek

i przeciwzapalnie. Rezultatem jest oczyszczona, wyciszona skóra o bardziej

naskórka i zapobiega dalszemu gromadzeniu obumarłych komórek

równomiernym kolorycie i strukturze.

w mieszku włosowym, pozostawiając skórę odświeżoną i czystą.
SPOSÓB UŻYCIA:
SPOSÓB UŻYCIA:

Niewielką ilość nanieś na suchą twarz, delikatnie wmasuj w skórę okrężnymi

Stosuj jeden lub dwa razy dziennie

ruchami i stopniowo dodawaj wodę. Dokładnie spłucz letnią wodą i wytrzyj do

po oczyszczeniu skóry CLR FOAM CLEANSER i MICRO DERM EXFOLIANT.

sucha. Następnie zastosuj MICRO DERM EXFOLIANT przed zastosowaniem
zalecanych produktów do codziennej pielęgnacji.

Idealny do skóry problematycznej, tłustej i skłonnej do trądziku
z aktywnymi zmianami zapalnymi i rozszerzonymi porami.

Idealny do pielęgnacji skóry trądzikowej i problematycznej.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

SKŁADNIKI AKTYWNE:

miód Manuka, Niacinamide, HylaFuse™ (kwas hialuronowy),

kwas salicylowy, aminikwasy NMF: lizyna, leucyna, arginina, ekstrakt z miodu

Oligopeptide-10, kwas salicylowy, kwas mlekowy, ekstrakty ziołowe.

Manuka, wyciągi roślinne z: Centella Asiatica, Spirea Ulmaria, Vitis Vinifera,
Butyrospermum Parkii Nut, Aloe Barbadensis.
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TERAPIA CELOWANA | SKÓRA SUCHA I SKŁONNA
DO PODRAŻNIEŃ

SKIN VENEER 50 ML
UKOJENIE DLA SKÓRY PODRAŻNIONEJ I ODWODNIONEJ

Produkt został opracowany, aby zapewnić intensywne nawilżenie skóry suchej i bardzo suchej oraz
ochronę przed trudnymi warunkami środowiskowymi. Zawiera potężną kombinację białek, wyciągów
roślinnych, peptydów, skwalanu i cholesterolu, które replikują naturalną funkcję barierową skóry.
Chroni ją jak biokompatybilna warstwa forniru zapewniając jednocześnie intensywne
nawilżenie i odżywienie.

SPOSÓB UŻYCIA:
Powinien być stosowany po oczyszczeniu za pomocą TRI-PHASE CLEANSER i po zastosowaniu
zalecanego serum korygującego DP Dermaceuticals™: HYLA ACTIVE, VITAMIN RICH REPAIR,
ANTIOXIDANT COCTAIL lub BRITE LITE. Stosuj do twarzy, szyi i dekoltu.
Pozostaw do wchłonięcia przed nałożeniem podkładu SPF 30 PA+++ COVER RECOVER.

Idealny do skóry wrażliwej, odwodnionej i podrażnionej.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
skwalan, cholesterol, kwas mlekowy, ekstrakty roślinne, peptydy miedzi,
sól sodowa kwasu piroglutaminowego, HylaFuse™ Complex (kwas hialuronowy).
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TERAPIA CELOWANA
WRAŻLIWA OKOLICA OKA

R.E.R. EYE SERUM PEN 15 ML

R.E.R. EYE MASK

R.E.R. Eye Serum Pen zapewnia intensywną infuzję retinaldehydu

R.E.R. (Rapid Eye Restore) MASK wykonana jest z oddychającego, chłodzącego

i bakuchiolu – dwóch substancji czynnych o udowodnionym naukowo

i wysoce chłonnego materiału na bazie wiskozy typu „spunlace”. Materiał ten

działaniu anti-aging. Dozownik zakończony kulką masującą umożliwia

pochodzi z odnawialnego, rafinowanego dwuskładnikowego włókna

pacjentowi łatwe nałożenie serum na okolice oczu, zapewnia delikatny

roślinnego. R.E.R. MASK idealnie nawilża wrażliwą okolice oka, rozjaśnia skórę

drenaż limfatyczny, natychmiastowe chłodzenie, komfort i jeszcze lepsze

i redukuje widoczność drobnych zmarszczek. Odżywia skórę, pobudza ją do

rezultaty. Za dostarczanie substancji aktywnych do głębokich warstw skóry

regeneracji i niweluje cienie i obrzęk pod oczami. Obowiązkowa pozycja dla

odpowiedzialne dwa systemy transportu cząsteczek HylaFuse

osób często podróżujących oraz pracujących w pomieszczeniach

i Calphasomes. Dzięki temu nasze serum wyraźnie ujędrnia i liftinguje kontur

klimatyzowanych.

oka oraz wspomaga regenerację i poprawia gęstość skóry w tej wrażliwej
okolicy. Dzięki zawartości kofeiny i escyny zmniejsza widoczność cieni

SPOSÓB UŻYCIA:

pod oczami. Kwas hialuronowy w kompleksie HylaFuse nawilża wszystkie

Na dobrze oczyszczoną i osuszoną skórę wokół oczu nałóż delikatnie płatki

warstwy skóry a Centella Asiatica działa przeciwzapalnie

maski. Nałóż na 15-20 minut a następnie wmasuj pozostałość płynu w okolicy

i przeciwobrzękowo.

oka. Stosuj jeden lub dwa razy w tygodniu.

SPOSÓB UŻYCIA:

SKŁADNIKI AKTYWNE:

Nakładaj serum na dobrze oczyszczoną i wysuszoną skórę.

HylaFuse™ Complex (kwas hialuronowy), escyna, Peptydy,

Naciśnij przycisk na końcu aplikatura a następnie rozprowadź serum

Wyciąg z Lukrecji, Trawa Tygrysia, Probiotyki, Witaminy A, B5, E.

w okolicy oka za pomocą kulki masującej.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
Witamina A - retinalaldehyd, bakuchiol, witamina E, kofeina, escyna, Centella
asiatica, HylaFuse™ Complex (kwas hialuronowy), Calphasomes.

DP Dermaceuticals ™
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MASKI

BRITE LITE 3D SCULPTURED MASK
HYLA ACTIVE 3D SCULPTURED MASK

NAWILŻANIE 3D I REDUKCJA PRZEBARWIEŃ

NAW I L Ż A N I E 3D
Innowacyjna płócienna maseczka, która zapewnia silne nawilżenie
Dostępna w dwóch wariantach: na twarz oraz na szyję i dekolt.

i redukcję przebarwień dla uzyskania efektu rozjaśnienia skóry i wyrównania

Innowacyjna płócienna maseczka, która zapewnia silne nawilżenie

jej kolorytu. Zmniejsza widoczność przebarwień, plam soczewicowatych

i regenerację dla uzyskania efektu wzmocnionej i bardziej sprężystej skóry.

i przebarwień pozapalnych poprzez hamowanie procesu melanogenezy

Nawilża i chłodzi dla natychmiastowego uczucia ulgi, odżywia i naprawia dla

na różnych jej etapach. Idealna do wspomagania leczenia przebarwień

uzyskania długotrwałego komfortu. Pozostawia skórę odnowioną,

po zabiegach medycyny estetycznej.

gładką i pobudzoną, łagodząc widoczność zmarszczek, porów oraz blizn
potrądzikowych. Ujędrnia pozwalając uzyskać efekt odmłodzonego wyglądu.

SPOSÓB UŻYCIA:

Odpowiednia dla wszystkich rodzajów i typów skóry; w przypadku oznak

BRITE LITE 3D SCULPTURED MASK powinna być stosowana po oczyszczeniu

starzenia, przebarwień, skóry odwodnionej i wrażliwej.

za pomocą TRI-PHASE CLEANSER. Usuń maskę 3D z opakowania

SPOSÓB UŻYCIA:

zewnętrznego i rozprostuj płótno. Nakładaj na idealnie na czystą skórę

Powinna być stosowana po oczyszczeniu za pomocą TRI-PHASE CLEANSER.

zaczynając od czoła, rozkładając wokół uszu, a następnie na resztę twarzy

Wyjmij maskę 3D z opakowania zewnętrznego i rozprostuj płótno.

i szyję. Pozostaw na 10-30 minut, a następnie usuń i wmasuj w skórę

Nakładaj na idealnie czystą skórę zaczynając od czoła, rozkładając wokół

pozostały na skórze płyn. Nałóż odpowiedni dla twojej skóry produkt

uszu, a następnie na resztę twarzy i szyję. Pozostaw na 10-30 minut,

do codziennej pielęgnacji z linii DP DERMACEUTICALS. Idealny do skóry

a następnie usuń i wmasuj w skórę pozostały na skórze płyn.

z przebarwieniami i nierównomiernym kolorytem, wrażliwej, odwodnionej,

Nałóż odpowiedni dla twojej skóry produkt do codziennej pielęgnacji z linii

podrażnionej, po zabiegach medycyny estetycznej: peelingach, DERMAPEN™,

DP DERMACEUTICALS™.

zabiegach laserowych.

Idealny do skóry wrażliwej, odwodnionej, podrażnionej, po zabiegach

SKŁADNIKI AKTYWNE:

medycyny estetycznej: peelingach, DERMAPEN™, zabiegach laserowych.

HylaFuse™ Complex (kwas hialuronowy), kwas kojowy, wyciąg z Lukrecji,
dysmutaza ponadtlenkowa, skwalan, Tripeptyd-5, wyciągi roślinne.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
HylaFuse™ Complex (kwas hialuronowy), cynk. witamina B5,
peptyd miedziowy-1, ekstrakt z kory wierzby, oligoelementy.
DP Dermaceuticals ™
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TERAPIA CELOWANA | OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA
I MAKIJAŻ POZABIEGOWY

COVER RECOVER 20 ML

Oparty na najnowszej technologii pielęgnacji skóry, wyjątkowy, oddychający podkład medyczny
SPF30 PA+++ zapewnia doskonałe chłodzenie, nawilżenie i właściwości gojące skórę.
Redukuje stan zapalny i rumień, chłodzi leczony obszar skóry, odżywia i nawilża oraz kryje
i wygładza cerę oraz drobne zmarszczki.

SPOSÓB UŻYCIA:
Natychmiast po zabiegach odmładzających, takich jak mikronakłuwanie skóry, nałóż niewielką ilość
na każdą część twarzy i delikatnie wklep COVER RECOVER (nie wcieraj w skórę),
aż do uzyskania nieskazitelnej powierzchni.

Odpowiedni jako codzienny, oddychający podkład medyczny dla wszystkich rodzajów cery,
w tym po zabiegach DERMAPEN™, peelingach chemicznych, laserze nieablacyjnym
i mikrodermabrazji.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
witamina A, witamina E, peptydy miedzi, HylaFuse™ Complex (kwas hialuronowy), probiotyki.
Zawiera tylko mineralne filtry fizyczne: tlenek cynku i dwutlenek tytanu.

Dostępny w 6 odcieniach.

DP Dermaceuticals ™
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KAŻDY Z NASZYCH PROTOKOŁÓW PRZEZNACZONY JEST
DO ROZWIĄZYWANIA KONKRETNYCH PROBLEMÓW SKÓRNYCH

ANTI-AGING

PRZEBARWIENIA

SKÓRA PROBLEMATYCZNA

SKÓRA SUCHA

PO ZABIEGACH

NAWILŻANIE

I TRĄDZIKOWA

I SKŁONNA

DERMAPEN

I REGENERACJA SKÓRY

DO PODRAŻNIEŃ

I INNYCH ZABIEGACH

sun

TRIPHASE CLEANSER

CLR FOAM CLEANSER

CLR FOAM CLEANSER

ANTIOXIDANT COCTAIL

ANTIOXIDANT COCTAIL

ANTIOXIDANT COCTAIL

VITAMIN RICH REPAIR

BRITE LITE

BRITE LITE

MOON

MOON

MOON

TRIPHASE CLEANSER

CLR FOAM CLEANSER

CLR FOAM CLEANSER

ANTIOXIDANT COCTAIL

ANTIOXIDANT COCTAIL

ANTIOXIDANT COCTAIL

ACTIVE RETINAL

BRITE LITE

CLR LOTION

plus-circle

plus-circle

plus-circle

jeden lub dwa razy w tygodniu

jeden lub dwa razy w tygodniu

jeden lub dwa razy w tygodniu

MICRODERM EXFOLIANT

MICRODERM EXFOLIANT

MICRODERM EXFOLIANT

i HYLA ACTIVE 3D

i BRITE LITE ACTIVE 3D

i BRITE LITE ACTIVE 3D

SCULPTURED MASK

SCULPTURED MASK

SCULPTURED MASK
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RANO

sun

WIECZOREM		

sun

DODATKOWO		

DODATKOWO		

WIECZOREM		

RANO

INWAZYJNYCH

sun

sun

sun

TRIPHASE CLEANSER

TRIPHASE CLEANSER

TRIPHASE CLEANSER

HYLA ACTIVE

HYLA ACTIVE

ANTIOXIDANT COCTAIL

VITAMIN RICH REPAIR

VITAMIN RICH REPAIR

VITAMIN RICH REPAIR

MOON

MOON

MOON

TRIPHASE CLEANSER

TRIPHASE CLEANSER

TRIPHASE CLEANSER

HYLA ACTIVE

HYLA ACTIVE

HYLA ACTIVE

SKIN VENEER

VITAMIN RICH REPAIR

VITAMIN RICH REPAIR

plus-circle
plus-circle

jeden lub dwa razy w tygodniu

plus-circle

jeden lub dwa razy w tygodniu

MICRODERM EXFOLIANT

jeden lub dwa razy w tygodniu

MICRODERM EXFOLIANT

(najwcześniej 7 dni po zabiegu)

MICRODERM EXFOLIANT

i HYLA ACTIVE 3D SCULP-

i HYLA ACTIVE 3D

i HYLA ACTIVE 3D

TURED MASK

SCULPTURED MASK

SCULPTURED MASK

27

www.dpderm.pl

Wyłączny dystrybutor w Polsce

www.revisage.pl

Znak „DP Dermaceuticals™” oraz „Dermapen™” są chronionymi znakami towarowymi należącymi do Dermapenworld Pty. Ltd.
z siedzibą w Australii, Suite 14/13A Narabang Way, Belrose 2085 New South Walles. Uprawnionym do korzystania z ww. znaków
towarowych jest REVISAGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcicka 45/1.
DP Dermaceuticals
™
Jakiekolwiek
kopiowanie i rozpowszechnianie
zdjęć oraz tekstów zawartych w tej ulotce może odbywać się jedynie za pisemną
zgodą REVISAGE.

