CLEANSING
čistění a peeling pleti

CLEANSING
ZAJISTÍ PLETI KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTÝ OBRAZ
Každodenní čištění pleti se správně zvolenými čistící produkty je základem pro zdravý vzhled
lidské pokožky. Pokud pleť není zbavena veškerých ulpívajících nečistot, nemůže vykonávat
své přirozené funkce, jako je dýchání atd .
Cleansing řada obsahuje povrchově čistící produkty a peelingové preparáty s vyváženým pH
a dermatologicky testovaným složením.
Zajímavost:
peelingové preparáty se v základu dělí na tři varianty:
1. chemické peelingové preparáty s obsahem různých kyselin v určité koncentraci.
2. mechanické exfolianty s obsahem mikrokuliček z různých, převážně přírodních materiálů.
3. enzymatické peelingy s enzymy, které uvolní odumřelé buňky z pleti biologickými procesy.
Účinky produktů CLEANSING:
odstraní veškeré nečistoty a výměšky pokožky ulpívající na jejím povrchu
vyčistí pokožku hluboko do pórů
redukují tvorbu kožního mazu
podpoří hydrolipidní rovnováhu
posílí přirozenou kožní flóru
nenaruší pH pokožky
zamezí množení škodlivých bakterií
aktivují obnovu pleti
mírní projevy přecitlivělosti
zvýší obranyschopnost a ochranné funkce pleti
podpoří regenerační procesy v pokožce
vyhladí reliéf pleti
sjednotí barevný tón pleti
připraví pleť na nejvýše možný příjem složek z pečujících produktů
Produkty řady CLEANSING:
Moisturizing Cleansing Milk - Hydratační čistící mléko
Refreshing Skin Lotion - Osvěžující pleťová voda
Skin Refining peeling - Zjemňující peeling
Radiance Boost Gel – Vypínající čistící gel
Soft Abrasion Enzyme Peeling Powder
– Jemně abrazivní enzymatický peeling

Vlastnosti produktů řady CLEANSING:
dermatologicky testováno

žádné PARABENY

žádné ŽIVOČIŠNÉ SLOŽKY

žádné MINERÁLNÍ OLEJE

žádné SILIKONY

žádná BARVIVA

žádné PEG (polyethylenglykoly)

BIODROGA MD CLEANSING produkty:
MOISTURIZING CLEANSING MILK/HYDRATAČNÍ ČISTÍCÍ MLÉKO

Představuje nejdůležitější první krok v péči o každý typ pleti. Odstraní make-up,
veškeré nečistoty i výměšky pokožky ulpívající na jejím povrchu. Zvyšuje hydrataci a
má antioxidační i protizánětlivé vlastnosti. Viditelně zjemní a zahladí strukturu pokožky,
zabrání jejímu přesušení, tonizuje a zklidní pleť.

Účinné látky:
Extrakt z granátového jablka obsahuje bohatou koncentraci vitamínu C a B, kalcia a
železa. Působí jako antioxidant, zjemňuje obraz pleti a má protizánětlivý efekt. Chrání
buňky pokožky a zamezuje poškození pleti.
Aloe Vera obsahuje vitamíny (A, C, E, B1, B2, B3, B6, B12) a minerály (hořčík, mangan, zinek,
vápník), aminokyseliny, polysacharidy a mastné kyseliny. Získává se z listů rostliny aloe vera. Váže
hydrataci, podpoří tvorbu buněk pokožky, má vyhlazující efekt a zklidní projevy podráždění.
Sojový olej, s obsahem lecitinu, provitaminu A a vitaminu E, navrací pleti pružnost, zabraňuje jejímu
vysychání a posiluje přirozenou obranyschopnost pokožky.
Slunečnicový olej, s koncentrací vitamínů D, E, nenasycených mastných kyselin a betakarotenu,
dodá pokožce ochranu před ztrátou hydratace, má regenerační efekt, jemně detoxikuje a zajistí
lehkou podporu prokrvení.
Použití:
Ráno a večer nanést na navlhčenou pokožku obličeje, krku a dekoltu. Jemně vmasírovat a poté
smýt kompresí z ručníku. Následně použít Osvěžující pleťovou vodu.

REFRESHING SKIN LOTION/OSVĚŽUJÍCÍ PLEŤOVÁ VODA

Odstraňuje přebytky Hydratačního čistícího mléka a dokonale dočistí pleť.
Je vhodná pro všechny typy pleti, tonizuje pokožku bez vysoušení a má zklidňující i
osvěžující vlastnosti. Dodá pokožce hydrataci, podpoří její ochrannou bariéru a zajistí
vyhlazený sjednocený reliéf.

Účinné látky:
Extrakt z granátového jablka, Aloe Vera /popis účinných látek výše/
Použití:
Ráno a večer nanést na vatové tampóny a jemnými tahy ošetřit pokožku obličeje, krku a dekoltu.
Další vlastnosti produktu:

žádná PARFEMACE

SOFT ABRAZION ENZYME PEELING POWDER/JEMNĚ ABRAZIVNÍ, ENZYMATICKÝ PEELING
Enzymatický peeling je vhodný pro každý typ pleti bez ohledu na věk. Je efektivní pro
pleť s rozšířenými kapilárami, pro pokožku vykazující předčasné stárnutí neodpovídající
věku nebo pro problematickou pleť s tvorbou zánětů a komedonů. Čistí pokožku do
hloubky, zabrání jejímu přesušení a podpoří přirozenou obnovu buněk. Koriguje vzhled
vrásek, jemných jizev i pigmentových skvrn a zajistí pleti zdravou strukturu.

Účinné látky:
Papain, enzym z papáji, odstraní odumřelé kožní buňky a dodá pleti celistvý vypnutý obraz.
Extrakt z akácie s extra pečujícími vlastnostmi přispívá ke správné obnově epidermu.
Bambusový prášek odstraňuje odumřelé šupinky kůže a dokonale čistí pleť.
Mikrokrystalické celulózní kuličky rostlinného původu absorbují nečistoty a kožní maz.
Použití:
Aplikace nejlépe večer. Peeling smíchat v misce s Pleťovou vodou a vyšlehat štětcem do pěnové
konzistence. Nanést na vyčištěnou, navlhčenou pokožku vlhkými prsty. Nechat působit 2-3 minuty,
navlhčenými prsty prokroužit a vlažnou vodou smýt.
Důležité: Vyvarovat se kontaktu s očima! Po použití nevystavovat pleť soláriu a slunečnímu záření.
Četnost nanesení peelingu je nutné odborně konzultovat v kosmetickém salonu.
Další vlastnosti produktu:

s obsahem ENZYMŮ

SKIN REFINING PEELING/ZJEMŇUJÍCÍ PEELING
Kosmeticko-chemický peeling zaručí dermatologicky potvrzenou vysokou snášenlivost.
Je vhodný pro všechny typy pleti, s výjimkou pokožky extrémně citlivé.
Jeho základem jsou přírodní ovocné extrakty, které obsahují přirozené AHA (alfahydroxy) kyseliny . Neobsahuje žádné peelingové, brusné částice. Výrazně zjemní
strukturu pokožky, obnoví její povrch a omladí vzhled. Redukuje tvorbu kožního mazu,
zjemní linie i vrásky a zabrání přesušení pleti. Čistí pokožku hluboko do pórů a
optimalizuje schopnost pleti přijímat další produkty.

Účinné látky:
Extrakt z ananasu obsahuje vitamíny A, B1, B2 a C a je zdrojem minerálních látek, vápníku, železa a
draslíku. Odstraní odumřelé kožní buňky, uvolní zanesené póry, pročistí pleť a zahladí její strukturu.
Extrakt z hroznů vína, s vysokou koncentrací ovocných kyselin, chrání pleť a zjemní její povrch.
Extrakt z mučenky je mimořádně vhodný k uchování, tvorbě a stabilizaci ochranné bariéry pleti.
Použití:
Nanést, nejlépe večer, na vyčištěnou, tonizovanou pleť. Nechat působit 2-3 minuty. Dostatečně
smýt. Četnost aplikace závisí na aktuálních potřebách pokožky. Použití je možné, po předchozí
odborné konzultaci, i každodenně, a to v pevně daném období.
Důležité: Vyvarovat se kontaktu s očima! Po použití nevystavovat pleť soláriu a slunečnímu záření.
Četnost nanesení peelingu je nutné odborně konzultovat v kosmetickém salonu.
Další vlastnosti produktu:
žádné EMULGÁTORY

s obsahem KYSELIN

žádná PARFEMACE

RADIANCE BOOST GEL/VYPÍNAJÍCÍ ČISTÍCÍ GEL
Sametový, mechanický peeling se zaoblenými masážními perlami je vhodný pro každý
typ pleti, včetně pokožky citlivější. Čistí pleť obzvláště šetrně bez narušení, zjemní její
strukturu a optimalizuje hladinu hydratace. Redukuje viditelnost linií i vrásek, posílí
vitalitu a podpoří efekt vypnuté pleti. Celkově výrazně zvláční pleť.

Účinné látky:
Derivát olivového oleje zajistí zahlazenou, pravidelnou strukturu pokožky.
Masážní perly důkladně zbavují pleť ulpívajících nečistot i šupinek a zjemní její reliéf.
Kyselina hyaluronová se přirozeně vyskytuje v pokožce. Má hydratační schopnosti, váže na sebe
vodu a dlouhodobě ji v pleti uchová. Vyhlazuje linie i vrásky a vypíná pokožku.
Vitamín E působí jako antioxidant. Zpomalí stárnutí pokožky, podpoří obnovu buněk a hydratuje.
Použití:
Ráno nebo večer nanést na vyčištěnou, tonizovanou pleť krouživým pohybem pod dobu cca 3
minuty. Poté smýt vlažnou vodou. Četnost aplikace závisí na aktuálních potřebách pokožky.
Použití je možné po předchozí odborné konzultaci i každodenně, a to v pevně daném období.
Důležité: Vyvarovat se kontaktu s očima! Po použití nevystavovat pleť soláriu a slunečnímu záření.
Četnost nanesení peelingu je nutné odborně konzultovat v kosmetickém salonu.
Další vlastnosti produktu:
s VITAMÍNY

s KYSELINOU HYALURONOVOU

žádná PARFEMACE

www.biodroga.cz

