Witaminy Monoderma
•

Monoderma to witaminy A,C i E w skondensowanej postaci do codziennej pielęgnacji skóry. Nie zawierają
konserwantów i substancji zapachowych. Zamknięte w wygodnych pojedynczych kapsułkach MonoDermoDose®,
zawierają jedynie aktywne składniki w najczystszej postaci. Gwarantuje to maksymalną przyswajalność, nawet przy
najbardziej wrażliwej skórze oraz większą efektywność działania witamin, które, w ten sposób zabezpieczone, nie są
narażone na działanie czynników zewnętrznych.

•
•

Codzienne stosowanie witamin u osób młodych zapobiega utracie kolagenu i elastyny, a u osób dojrzałych stymuluje
syntezę tych związków, spowalniając proces starzenia się skóry, czyniąc ją zarazem gładką i promienną. Stosowanie
kapsułek Monodermà doskonale sprawdza się również po zabiegach estetycznych takich jak: mezoterapia czy peeling
chemiczny oraz kuracje polaserowe, a także przy nadmiernym rogowaceniu skóry czy przy fototerapii

•

Cena detaliczna ok. 130zł

Monoderma A15

•

MONODERMA' A15 (czysty retinol w stężeniu 0,15%) ODNOWA KOMÓRKOWA DLA SKÓRY DOJRZAŁEJ
stopniowo i skutecznie odmładza skórę dojrzałą, a poprzez zintensyfikowanie odnowy komórkowej i regeneracji skóry
doskonale ją wygładza

•

Działanie:
- wspomaga regenerację komórkową
- wygładza głębsze zmarszczki
- delikatne działanie złuszczające
- stymuluje produkcję kolagenu i elastyny
- reguluje wydzielanie sebum i zmniejsza pory
- zapobiega powstawaniu zaskórników
Wskazania:
- terapia przeciwstarzeniowa dla cery dojrzałej
- wspomaga terapię przeciwtrądzikową
- łojotokowe zapalenie skóry
- rogowacenie skóry
- cellulite i niewielkie rozstępy

Monoderma C10

•

MONODERMA' C10 (kwas askorbinowy w stężeniu 10%) ROZŚWIETLANIE I ODMŁADZANIE
posiada właściwości rozjaśniające i sprawia, że skóra niemal natychmiast zyskuje promienny, świeży wygląd.
Dodatkowo zapobiega hiperpigmentacji, regulując produkcję melaniny.
Działanie:
- zapobiega hiperpigmentacji skóry
- zwalcza szkody wywoływane przez promienie UVA i UVB
- zapobiega starzeniu skóry
- przeciwdziała wolnym rodnikom
- utrzymuje elastyczność skóry
Wskazania:
- hiperpigmentacja
- stosowanie łączne z witaminą E
- starzenie się skóry

Monoderma E5

•

MONODERMA' E5 (Tokoferol w stężeniu 5%)
NAWILŻANIE I REGENERACJA
jest szczególnie polecana do skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień z uwagi na swoje właściwości łagodzące, działa
również zmiękczająco oraz naturalnie nawilża
Działanie:
- zapobiega efektom nadmiernej ekspozycji na działanie promieniowania (słońce, solarium)
- zapobiega mniejszym zmarszczkom i liniom mimicznym
- wygładza i nawilża wrażliwą i podrażnioną skórę
Wskazania:
- rumień i rumień pozabiegowy (peeling, laser, mikrodermabrazja)
- podrażnienia wywołane zabiegami medycyny estetycznej
- podrażnienie wywołane promieniowaniem słonecznym/solarium
- fototerapia
- rogowacenie skóry
- utrata elastyczności, zmarszczki

Kuracje witaminowe
Witaminy MONODERMA' można ze sobą łączyć, tworząc w ten sposób indywidualne kuracje, odpowiadające potrzebom danej
skóry:
Kuracja intensywnie rewitalizująca:
C (rano) + A (wieczorem) na początku kuracji;
E (rano i wieczorem) na zakończenie kuracji

Kuracja nawilżająca do skóry suchej:
E (rano) + A (wieczorem)

Kuracja przeciwprzebarwieniowa:
E (rano) + C (wieczorem)

Kuracja przecitrądzikowa:
C (rano) + A (wieczorem)

