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CLEANSING
čištění a peeling pokožky
DOKONALE ODSTRANÍ VEŠKERÉ NEČISTOTY A ZAJISTÍ PLETI SPRÁVNOU OBNOVU
Důkladné, každodenní čištění a správně zvolené čistící produkty jsou základem pro
zdravý vzhled lidské pokožky.
Pokud však pleť není dostatečně vyčištěna, zůstávají ošetřující produkty na jejím povrchu
společně se zbytky make-upu, nečistotami a odumřelými kožními buňkami. Póry pleti se
tak zcela zahltí a pokožka nemůže vykonávat svou přirozenou a důležitou funkci, kterou
je dýchání.
Volba čistícího produktu se odvíjí dle daného typu pleti a jejích momentálních potřeb.
Důležité je, aby zvolené čistící produkty byly vždy v souladu s pH pokožky.
Doplňující informace:
Pokud při čištění pleti přidáváme k čistícímu produktu vodu,dbáme na to, aby byla
vlažná. Horká voda může pleť dráždit a naopak příliš chladná voda způsobí uzavření
pórů.
Řada CLEANSING poskytuje každému typu pleti vhodný produkt s odpovídajícím pH a
chemickým složením, které maximálně vyhoví aktuálním požadavkům pokožky. Správně
zvolený čistící produkt je zcela nezávislý na právě používané pěstící řadě.
Produkty řady CLEANSING čistí pokožku důkladně do hloubky, zároveň však jemně a
šetrně, aniž by jakkoliv narušily její přirozenou strukturu a ochranný kožní plášť.
Čistící řada BIODROGA poskytuje pleti tři fáze pro její důkladné čištění:
1. fáze - jedná se o čistící produkty, které zbavují pleť veškerých nečistot, výměšků kůže,
ulpívajícího make-upu atd. Patří sem čistící oleje, mléka, pěny nebo fluidy.
2. fáze - nabízí čistící preparáty ve formě pleťových čistících vod, které pleť dočisťují,
tonizují a odstraní zbytky neočištěné v první fázi.
3. fáze - jsou peelingové preparáty, které zbavují pleť odumřelých kožních buněk,
vyhlazují její povrch, korigují nedostatky a napomáhají k její správné obnově.
První dvě fáze čištění jsou samozřejmostí při každodenní péči o pleť, a to ráno i večer. Třetí
krok – peeling je nejintenzivnější čistící produkt, jehož použití je časově rozdílné dle
diagnostiky pokožky.
Peelingové preparáty se v základu dělí na tři varianty:
1. chemické peelingové preparáty s obsahem různých kyselin v určité koncentraci.
Nejvíce se využívají AHA kyseliny (např. kyselina glykolová) a BHA kyseliny (např. kyselina
salicylová).
2. mechanické exfolianty poskytují pleti peelingový efekt ve formě mikrokuliček
vyrobených z různých, převážně přírodních materiálů.
3. enzymatické peelingy obsahují enzymy (bílkoviny), které rozpouštějí a uvolňují
odumřelé buňky z povrchu kůže biologickými procesy.
Všechny tři varianty mají některé společné vlastnosti, a to obnovovat povrch kůže,
zjemnit i změkčit její strukturu, zahladit vzhled vrásek, pročistit pleť hluboko do pórů a
zajistit otevření pokožky pro maximální příjem účinných látek.
Účinky produktů řady CLEANSING:
nenarušují přirozenou flóru pokožky a ochranný kožní plášť
odstraňují ulpívající nečistoty, výměšky pokožky a odumřelé kožní buňky
napomáhají k přirozené a dostatečné obnově kožních buněk
zahlazují strukturu pleti
podporují penetraci účinných látek do hloubky pleti
aktivují ochranný systém pokožky
posílí pleť proti negativním vlivům
sníží výskyt zánětlivých procesů, černých teček, pupínků…
zabraňují opakovanému vzniku těchto negativních projevů na pleti

Produkty řady CLEANSING:
Oční odličovací tampónky bez oleje
Čistící olej
Čistící mléko
Čistící fluid
Čistící pěna
Jemná pleťová voda
Pročišťující voda
Antiperspirant
Anti-Age pleťový peeling
Ovocný peeling s AHA
Pudrový enzymatický, exfoliační peeling
Mikrodermabraze peeling
Vlastnosti produktů řady CLEANSING:
žádné PARABENY

dermatologicky testováno

žádné MINERÁLNÍ OLEJE

žádné ŽIVOČIŠNÉ SLOŽKY
HYALURONOVOU

BIODROGA CLEANSING produkty:

OČNÍ ODLIČOVACÍ TAMPÓNKY bez oleje
Čistící tampónky, z jemné tkaniny napuštěné rostlinnými extrakty, šetrně a rychle
odstraní oční make-up a nalíčení rtů. Jsou nedráždivé, určené i pro citlivou pleť
a pro ženy s kontaktními čočkami. Moderní, hygienický produkt je velmi praktický pro
cestování.
Hlavní účinné látky:
Extrakt z pšenice podpoří odolnost pleti a oddálí proces předčasného stárnutí.
Použití:
Tampónky položit na zavřená oční víčka a řasy, lehce přitisknout, nechat působit a jemně
stáhnout ke konečkům řas. Dočistit partii pod očima. Dle potřeby zopakovat.
Důležité: Tampónky neodlíčí vodě odolný make-up.

ČISTÍCÍ OLEJ
Jemný čistící produkt, bez obsahu zatěžujících a dráždivých složek, je určen pro
normální, citlivou, podrážděnou, přesušenou a zralou pleť. Je mimořádně vhodný i
pro odlíčení očního make-upu. Má zklidňující účinky, odstraňuje nepříjemné pocity
pnutí a redukuje přesušené partie. Zachová pleti její přirozenou, biologickou
rovnováhu.
Hlavní účinné látky:
Olej z jader meruněk, s obsahem vitamínů C, E a nenasycených mastných kyselin,
zvýší hydrataci, regeneruje a zjemní povrch pleti i vrásky ze sucha.
Olej z makadamských ořechů, s vysokým obsahem esenciálních mastných kyselin, vyhlazuje
suchou a šupinkatou pleť.
Použití:
Aplikovat ráno a večer vlhkými prsty na navlhčenou pleť a důkladně smýt. Při odstranění
make-upu očí nanést olej na navlhčený vatový tampón, přiložit na oční víčka, nechat
působit a stáhnout ke konečkům řas. Dočistit partie pod očima.

Další vlastnosti produktu:

žádné SILIKONY

ČISTÍCÍ MLÉKO
Má zklidňující účinky, hydratuje a podpoří obnovu buněk. Je určeno pro normální,
smíšený a suchý typ pleti v jakémkoliv věku. Zjemní pokožku, zabrání vzniku
přesušení a stabilizuje její ochranný, kyselý plášť. Zvýší odolnost pleti proti
podráždění.
Hlavní účinné látky:
Panthenol/kyselina pantotenová patří do skupiny vitamínů B, mírní projevy
podráždění, podpoří léčivé procesy pokožky a současně posiluje dělení buněk.
Extrakt z kořene lékořice zklidní podrážděnou pokožku a předchází vzniku
zánětů.
Použití:
Nanést ráno a večer vlhkými prsty na obličej, krk a dekolt a krátce vmasírovat. Poté smýt
navlhčenou kompresí z ručníku. Aplikace na oční partie není zcela vhodná.
Další vlastnosti produktu:
žádné SILIKONY

žádné PEG (polyethylenglykoly)

ČISTÍCÍ FLUID
Jemný fluid s důkladným pročišťujícím efektem pro nečistou, mastnou a smíšenou
pleť se zvýšenou produkcí kožního mazu, tvorbou zánětů a rozšířenými póry. Má
vysoký antibakteriální efekt a podpoří přirozenou bakteriální flóru na povrchu
pokožky. Koriguje lesknoucí se partie a urychluje hojení zánětů.
Hlavní účinné látky:
BioEcolia® zabrání šíření škodlivých bakterií, které jsou původci zánětů a nečistot.
Použití:
Nanést ráno a večer na navlhčenou pokožku obličeje, důkladně s vodou
emulgovat a poté smýt vlažnou vodou. Neaplikovat na oční partie.
Další vlastnosti produktu:

žádné SILIKONY

žádné PEG (polyethylenglykoly)

ČISTÍCÍ PĚNA
Krémová pěna je určena k čištění normální a smíšené pleti v jakémkoliv věku. Je také
vhodná pro mužskou pleť. Čistí pokožku hluboko do pórů a nezpůsobí pocity pnutí či
vysušení. Zklidní pleť a napomáhá k její správné obnově. Stabilizuje ochranný, kyselý
plášť pokožky a zamezí vzniku přecitlivělosti.
Hlavní účinné látky:
Allantoin se získává z kořenů rostlin. Zvýší tvorbu nových buněk a podpoří regeneraci.
Použití:
Malé množství pěny z dávkovače nanést ráno a večer vlhkými prsty na zvlhčenou pokožku a
konečky prstů rozmasírovat. Smýt vlažnou vodou.
Další vlastnosti produktu:

žádné SILIKONY

žádné PEG (polyethylenglykoly)

JEMNÁ PLEŤOVÁ VODA
Jemná pleťová voda, bez obsahu alkoholu pro každý typ pleti, včetně pokožky s
projevy přecitlivělosti. Důkladně dočistí zbytky čistícího produktu, odstraní odumřelé
kožní buňky a výměšky pokožky. Podpoří přirozenou odolnost a obranyschopnost
pleti. Zklidní lehké projevy podráždění a zvýší obsah vlhkosti.
Hlavní účinné látky:
Panthenol, Extrakt z kořene lékořice /popis účinných látek výše/
Použití:
Nanést ráno a večer na vatový tampón a aplikovat jemnými tahy na pokožku obličeje,
krku a dekoltu, po důkladné první fázi čištění,.
Další vlastnosti produktu:

žádné SILIKONY

žádné PEG (polyethylenglykoly)

PROČIŠŤUJÍCÍ VODA
Antibakteriální produkt pro smíšený a mastný typ pleti s projevy zanícení, tvorbou
rozšířených pórů a zvýšenou produkcí kožního mazu. Odstraní odumřelé kožní buňky
a zbylé nečistoty i výměšky pokožky. Zabrání šíření škodlivých bakterií na povrchu
pleti. Má vysoké matující účinky a absorbuje přebytečný maz.
Hlavní účinné látky:
BioEcolia®/popis účinné látky výše/
Použití:
Čistící vodu nejprve pečlivě protřepat. Nanést ráno a večer na vatový tampón a
aplikovat jemnými tahy na pokožku obličeje, krku a dekoltu, po důkladné první fázi čištění,.
Další vlastnosti produktu:

žádné SILIKONY

žádné PEG (polyethylenglykoly)

.

MIKRODERMABRAZE PEELING
Krémový peeling s brusnými mikrokrystaly je určený pro všechny typy pleti, s výjimkou
pokožky extrémně citlivé, pleti s rozšířenými žilkami, ekzematickými projevy a se
zaníceným akné. Zjemňuje linie a vrásky, povrchové jizvy i hyperpigmentové skvrny.
Zajistí okamžitou obnovu pleti, výrazně zjemní její strukturu a viditelně pokožku omladí.
Hlavní účinné látky:
Rostlinný squalan, průzračný rostlinný olej, má vyhlazující a zvláčňující efekt.
Sheabutter, přírodní tuk z ořechů stromu Shea – strom máselný, má vysoký obsah mastných
kyselin. Pomáhá pokožce vázat vodu a chrání před opětovným vysoušením. Zjemňuje a
vyhlazuje pleť.
Křemenný písek, Zrnitý prášek z křemene a Rozmělněná pemza fungují jako mikrokrystalické
obrušující částice. Korigují nerovnosti a zjemní povrch pleti.
Použití:
Nanést na vyčištěnou pokožku obličeje, krku a dekoltu nejlépe večer po předchozím
navlhčení nejlépe Pleťovou vodou. Špičkami prstů provádět jemně hladivou a krouživou
masáž maximálně tři minuty a důkladně poté důkladně smýt. Následně nanést pečující
produkt s vyšším světelným faktorem, nejméně SPF 15.
Četnost aplikace se odvíjí od potřeb a diagnostiky pokožky.
Důležité: Nepoužívat na oční partie. Po použití nevystavovat pleť soláriu a slunečnímu záření.

OVOCNÝ PEELING S AHA
Jemný kosmeticko-chemický peeling s ovocnými extrakty obsahujícími AHA
kyseliny je vhodný pro všechny typy pleti, s výjimkou pokožky extrémně citlivé.
Neobsahuje peelingové částice. Čistí pokožku hluboko do pórů, odstraní šupinky
odumřelé kůže a podpoří obnovu kožních buněk. Uvolní zanesené póry, redukuje
tvorbu kožního mazu a zabrání přesušení pleti. Výrazně zahladí strukturu pokožky,
zjemní linie a vrásky a oddálí předčasné stárnutí.
Hlavní účinné látky:
Ovocné extrakty z ananasu, hroznů vína a mučenky, s obsahem přírodních alpha
hydroxy kyselin (AHA), jemně odstraní odumřelé kožní buňky, uvolní zanesené póry a pročistí
pokožku. Zahlazují její strukturu a chrání před volnými radikály.
Použití:
Nanést, nejlépe večer, na vyčištěnou, suchou pleť obličeje, krku i dekoltu a vynechat oční
partie. Nechat působit 2 až 3 minuty a důkladně smýt.
Četnost aplikace se odvíjí od potřeb a diagnostiky pokožky.
Důležité: Vyvarovat se kontaktu s očima! Nevystavovat pleť soláriu a slunečnímu záření.
Další vlastnosti produktu:

žádné SILIKONY

žádná PARFEMACE

žádné PEG (polyethylenglykoly)
s obsahem KYSELIN

ANTI-AGE PLEŤOVÝ PEELING
Mechanický anti-age peeling se zaoblenými, brusnými částečkami z vosku je
vhodný pro všechny typy pleti, včetně pokožky citlivé. Čistí pokožku bez jejího
narušení, odstraní z povrchu veškeré nečistoty a odumřelé kožní buňky. Podpoří
obnovu kožních buněk, stimuluje metabolismus a optimalizuje hydrataci. Chrání
pleť před vysušením, vyhladí její strukturu, zjemní linie a vrásky a zpomalí procesy
stárnutí.
Hlavní účinné látky:
Rostlinný squalan /popis účinné látky výše/
Vitamín E úzce spolupracuje s buňkami pokožky a zpomalí proces stárnutí. Působí jako
antioxidant, dohlíží nad správnou tvorbou keratinu a posílí schopnost udržovat hydrataci v
pleti.
Peelingové částečky z jojobového vosku a oleje jemně stimulují mikrocirkulaci v pleti, šetrně
odstraní odumřelé kožní buňky a mimořádně pečují o pokožku.
Použití:
Nanést, nejlépe večer, na vyčištěnou, tonizovanou pleť krouživým pohybem po dobu cca 3
minuty. Vynechat oční partie. Poté odstranit vlažnou vodou. Četnost aplikace se odvíjí od
potřeb a diagnostiky pokožky.
Důležité: Vyvarovat se kontaktu s očima! Po použití nevystavovat pleť soláriu a slunečnímu
záření.
Další vlastnosti produktu:

s VITAMÍNY

PUDROVÝ ENZYMATICKÝ, EXFOLIAČNÍ PEELING
Peeling je určen pro všechny typy pleti. Šetrně pečuje o citlivou pokožku
a pleť s rozšířenými žilkami nebo i s kuperózou. Pročistí póry do hloubky,
zbaví povrch pleti nečistot a odstraní odumřelé kožní buňky. Podpoří jejich
přirozenou obnovu, optimalizuje obsah hydratace a chrání před vysušením.
Jeho pravidelné používání zjemní linie a vrásky, povrchové jizvy a
pigmentové skvrny.
Hlavní účinné látky:
Papain, enzym plodu papaya, odstraní zrohovatělé buňky a sjednotí obraz
pleti.
Extrakt z akácie je ovocný extrakt, který přispívá ke správné obnově epidermu.
Bambusový prášek odstraní šupinky kůže a pročistí pleť.
Mikrokrystalické kuličky z celulózy absorbují přebytečný kožní maz a matují pleť.
Použití:
Nepatrné množství peelingu, nejlépe večer, smíchat v misce s Pleťovou vodou. Vyšlehat
štětcem do jemné pěnové konzistence. Vzniklou pěnu nanést na vyčištěnou, navlhčenou
pokožku obličeje, krku a dekoltu vlhkými prsty. Nechat působit 2-3 minuty a poté navlhčenými
prsty prokroužit a vlažnou vodou smýt.
Důležité: Vyvarovat se kontaktu s očima! Po použití nevystavovat pleť soláriu a slunečnímu
záření.
Další vlastnosti produktu:

s obsahem ENZYMŮ

ANTIPERSPIRANT
Extra jemný produkt s praktickým roll-onem, bez obsahu alkoholu, má příjemnou,
nevtíravou vůni. Je vhodný i pro citlivou pokožku. Snadno se vstřebá a nezanechá
nepříjemný lepkavý pocit. Dokonale neutralizuje tělesný pach, reguluje tvorbu
potu a šetrně pečuje o pokožku v oblasti podpaží. Zajistí pocit čistoty a svěžesti po
celý den.
Použití:
Nanést na vyčištěnou suchou pokožku v partii podpaží po osprchování či koupeli.
Další vlastnosti produktu:

žádná PARFEMACE

www.biodroga.cz

