HYPER SENSITIVE
dermatologicky testovaná péče
pro citlivou pleť

HYPER SENSITIVE
dermatologicky testovaná péče pro citlivou pleť
ZAJISTÍ POKOŽCE MIMOŘÁDNOU OŠETŘUJÍCÍ PÉČI
Citlivá neboli sensitivní pokožka vykazuje často projevy podráždění, zarudnutí, svírání,
svědění či pálení. Také se mohou objevit změny v její struktuře doprovázené přesušením,
šupinatěním a tvorbou suchých rýh i linií.
Jedná se buď o momentální, většinou krátkodobou přecitlivělost pokožky vyvolanou
povětšinou hormonální nebo psychickou nestabilitou. Pleť rovněž může vykazovat změny
a podráždění způsobené reakcí na určitá léčiva, při nevyváženém zdravotním stavu,
působením klimatických vlivů a také při aplikaci nevhodných kosmetických produktů. Toto
vše se zrcadlí na stavu pokožky.
Dále se vyskytuje dlouhodobý a často se vracející projev sensitivity zapříčiněný
problémem v nestabilitě přirozené ochrany pleti.
Pokud je pokožka zdravá, hydratovaná a bez poškození funguje její ochranná bariéra
dostatečně. Neboť její kyselý ochranný plášť neutralizuje bakterie a nečistoty z okolního
prostředí. Horní vrstva pokožky tak poskytuje ochrannou stěnu z buněk, lipidů i vody a tvoří
nepropustný ochranný štít. Pokud však dojde k poškození pleti, vznikne tzv.„mezera“ v
tomto ochranném štítu. Pleť rychle ztrácí přirozenou rovnováhu a reaguje přecitlivělostí a
alergickými reakcemi.
V obou případech citlivosti pokožky je důležitá včasná a správná diagnostika pleti určená
dermatologem nebo odborníkem v kosmetickém salonu, spojená s pravidelnou domácí
a nezbytnou profesionální péčí.
Hypoalergenní péče HYPER SENSITIVE s podloženým dermatologickým efektem je vyvinuta
pro extrémně citlivou pokožku jakéhokoliv typu a velmi citlivě také pečuje o pleť se sklony
k neurodermitis. Je zároveň vhodným ošetřením pro pokožku bezprostředně před a záhy
po provedení estetického, dermatologického a plastického zákroku, a to invazivního i
neinvazivního charakteru (jako je dermabraze, laserová terapie, ošetření s AHA kyselinami
atd).
Účinky produktů HYPER SENSITIVE:
mírní přecitlivělost pleti
zklidní podráždění pokožky
eliminují zarudnutí
sníží pocity svědění a pnutí na povrchu pleti
redukuje alergické reakce
preventivně působí proti projevům citlivosti
podporují hojení
dodají potřebnou hydrataci
zabraňují extrémnímu přesušení a tvorbě vrásek ze sucha
posilují obranyschopnost pokožky
aktivují ochranné a regenerační funkce pleti
podpoří správné dělení buněk pokožky
dodají pleti ochranu
stabilizují přirozenou kožní flóru a ochranný plášť pleti
oddálí předčasné stárnutí
Produkty řady HYPER SENSITIVE:
Hypoalergennní 24-hodinový krém pro suchou pleť
Hypoalergennní oční a retní krém
Hypoalergennní hydratační koncentrát
Restrukturalizační koncentrát pro regeneraci a odolnost pleti

Hlavní účinné látky:
Derma Membrane Complex (DMC) je inteligentní systém, který je často označován jako
„pokožce příbuzný“. Je vyvinut s velmi výraznou fyzikální podobností k pokožce a obsahuje
složky totožné se složkami pleti. Zajišťuje jemnou, lehce vstřebatelnou texturu produktů bez
nutnosti začlenění emulgátorů. Je zároveň velmi dobře fungujícím transportním systémem,
který dopravuje přímou cestou účinné látky do spodních vrstev pokožky a také maximálně
navyšuje jejich účinnost.
DMC není obsažen v Hypoallergen Restrukturalizačním koncentrátu.
Oživující komplex ze vzkřišujících rostlin posiluje pleť a aktivuje její přirozenou obrannou sílu
i ochranné mechanismy. Podporuje procesy regenerace pokožky a stabilizuje hladinu
hydratace. Tvoří jej extrakt z rostlin Haberlea Rhodopensis a extrakt z cukrové řepy.
Haberlea Rhodopensis jsou rostliny rostoucí ve vegetačně chudých oblastech. Při
dlouhých obdobích sucha setrvají měsíce bez dodání vody a ztratí až 95% obsahu své
vlhkosti. Jejich důležité funkce zůstávají zachovány na základě ochranného systému, který
konzervuje stavební části rostlinných buněk. Při období dešťů se opět probudí k životu.
Vlastnosti produktů HYPER SENSITIVE:
dermatologicky testováno
žádné PARABENY

žádné ŽIVOČIŠNÉ SLOŽKY
žádné PEG

žádné MINERÁLNÍ OLEJE

žádné VŮNĚ

žádné EMULGÁTORY

žádné SILIKONY

žádná BARVIVA
U všech produktů řady HYPER SENSITIVE je dermatologicky prokázaný
anti-alergický účinek pro extrémně citlivou a přesušenou pleť doložený testy*.
* hodnoty po krátkodobé aplikaci 4 týdny, studie Derma Consult Concept GmbH

BIODROGA MD HYPER SENSITIVE produkty:

HYPOALERGENNNÍ 24-HODINOVÝ KRÉM pro suchou pleť
Velmi jemná textura hypoalergenního krému je doporučována u obzvláště
suchého a citlivého typu pleti a také u pokožky se sklony k neurodermitis.
Zajišťuje vysokou, dermatologicky potvrzenou snášenlivost. Chrání pokožku před
stresem a podporuje její přirozenou rovnováhu. Zabraňuje přesušení povrchu
pleti, optimalizuje hladinu lipidů i hydratace, navyšuje přirozenou ochrannou
bariéru pokožky. Předchází vzniku zánětlivých procesů, zklidňuje podráždění a
zarudnutí. Zásobuje pleť hydratací a oddálí její předčasné stárnutí.
Další účinné látky:
Olej z pupalky, jeden z nejcennějších, je bohatý na nenasycené mastné kyseliny a
gamma-kyselinu linolovou, které jsou velmi důležité pro naši pokožku. Zklidní podráždění a
posílí přirozenou regeneraci pleti. Oddálí předčasné stárnutí a zjemní linie a vrásky.
Sheabutter, přírodní tuk z ořechů stromu Butyrospermum parkii – strom máselný, má vysoké
zastoupení mastných kyselin. Pomáhá v pokožce vázat vodu a chrání před přesušením.
Avokádový olej má vysoký obsah vitamínů A, B, D, E, kyseliny linolové a mastných kyselin.
Vyhlazuje suchá, šupinatá místa pokožky a zabraňuje vzniku suchých lokalit.
D-panthenol podporuje novou tvorbu kožních buněk. Chrání proti podráždění, mírní
přecitlivělost, urychluje hojení a působí proti vzniku zánětů.
Použití: Ráno a večer rovnoměrně nanést na vyčištěnou pleť obličeje, krku a dekoltu.

RESTRUKTURALIZAČNÍ KONCENTRÁT pro regeneraci a odolnost pleti
Koncentrovaný produkt je určen pro ošetření citlivé pokožky a pro pleť se
sklonem k neurodermitis. Zajišťuje optimální snášenlivost na pleti, podporuje
přirozené regenerační procesy pokožky a zvyšuje hladinu hydratace. Zklidňuje
podráždění a zarudnutí, preventivně předchází vzniku projevů přecitlivělosti
a posiluje obrannou sílu pleti.
Použití:
Nanést ráno/večer na očištěnou pleť obličeje, krku i dekoltu a jemně vtlačit do
pokožky. Aplikovat obvyklý denní nebo noční krém.

HYPOALERGENNNÍ HYDRATAČNÍ KONCENTRÁT
Lehký hypoalergenní produkt s výrazným hydratačním účinkem je určen pro
obzvláště citlivý typ pleti se suchými liniemi a ložisky a také pro pokožku trpící
neurodermitis. Podporuje vlastní obsah hydratace v pleti a předchází její ztrátě.
Je účinnou ochranou před vnějšími vlivy, prevencí proti vzniku podráždění a
aktivním pomocníkem při již vzniklých projevech přecitlivělosti. Zjemňuje suché
linie i vrásky, pomáhá pleti k rychlejší regeneraci a zajistí její vypnutou strukturu.
Zklidňuje podráždění i zarudnutí, eliminuje projevy přecitlivělosti.
Další účinné látky:
Olej z pupalky, D-panthenol /popis účinných látek výše/
Kyselina hyaluronová je přirozenou součástí lidské pokožky a tvoří jednu z hlavních složek
mezibuněčné hmoty. V našem těle funguje jako pomyslný magnet, který na sebe váže
vodu a ukotví dostatečné množství hydratace. Chrání kolagenová a elastinová vlákna,
brání prostupu virů a bakterií k buňce pleti a odráží volné radikály. Vyhlazuje linie i vrásky
a celkově je jednou z nejvíce používaných anti-aging složek.
Super kyselina hyaluronová má o poznání vyšší hydratační účinek než klasická kyselina
hyaluronová. Aktivně podporuje sílu i schopnost pokožky vázat vodu.
Spojení obou těchto přírodních kyselin zajistí vysoký a zcela šetrný stupeň hydratace pro
citlivý typ pleti.
Použití:
Rovnoměrně nanést ráno/večer na vyčištěnou pokožku obličeje, krku i dekoltu a jemně
vmasírovat. Na závěr dle potřeby aplikovat obvyklou denní či noční péči.

HYPOALERGENNNÍ OČNÍ A RETNÍ KRÉM
Dermatologicky testovaný hypoalergenní krém je určen pro obzvláště
přecitlivělé oční a retní partie. Zaručí velmi šetrnou péči s vysokou snášenlivostí
na pleti. Účinně blokuje vliv volných radikálů a jejich negativní působení.
Zmírňuje lehká podráždění i zarudnutí a efektivně předchází jejich vzniku. Zajistí
dostatečnou hydrataci, redukuje linie i vrásky ze sucha a předchází projevům
předčasného stárnutí. Podpoří přirozenou ochranu a regeneraci pokožky a posílí
její rovnováhu.
Další účinné látky:
Olej z pupalky,D-panthenol,Kyselina hyaluronová,Sheabutter - /popis účinných látek výše/
Extrakt z kořene lékořice zklidňuje citlivou pokožku, zamezuje projevům podráždění a má
výrazný protizánětlivý účinek.
Vitamín E významně zpomaluje proces stárnutí pokožky. Podporuje obnovu buněk pleti,
hydratuje, má antioxidační vlastnost a chrání před UV zářením.
Použití:
Ráno a večer nanést na vyčištěnou pokožku kolem očí a rtů (lze i přímo na rty). Aplikaci je
možné dle potřeby zopakovat kdykoliv během dne, s to vždy na důkladně očištěné partie.
www.biodroga.cz

