NOWA ERA
PRODUKTÓW
DO BIOREWITALIZACJI

AKADEMIA SZKOLEŃ
KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ

Najlepszy wybór dla salonów
kosmetycznych
Harmony Castle to marka unikalnych dermokosmetyków dla profesjonalistów, należąca do Harmony Progres,
włoskiej firmy z 30- letnim doświadczeniem w produkcji dermokosmetyków i wyrobów medycznych. Produkty
marki łączą istniejące w przyrodzie pierwiastki z nowymi związkami chemicznymi, dając spektakularne rozwiązania
dla różnorodnych niedoskonałości skóry. Zawarte w produktach aktywne składniki działają anti-aging, silnie
rewitalizująco, regenerująco, rozjaśniająco i przeciwtrądzikowo. Produkty są bezpieczne, nie dają powikłań,
są kompatybilne ze sobą i mogą być stosowane w terapiach łączonych. Proste w zastosowaniu, mogą być stosowane
w pojedynczych zabiegach, jak i w seriach dających mocniejsze efekty. Marka zapewnia pełną, kompleksową
pielęgnację rozpoczynającą się zabiegami w profesjonalnym gabinecie i kontynuowaną w zaciszu domowym
w celu wzmocnienia i przedłużenia uzyskanych efektów.
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NATURALNA
OCHRONA SKÓRY
Linia BIOSYS, to unikalne połączenie naturalnych prebiotyków, które stymulują równowagę skóry. Przyczynia się
do wzrostu i aktywności bakterii pożytecznych dla zdrowia
skóry, chroniąc przed trądzikiem, zaczerwienieniem i oznakami starzenia.
Skóra człowieka ma powierzchnię około 1,8 m2 i jest
skolonizowana przez ponad milion mikroorganizmów
należących do co najmniej 100 różnych gatunków
przyjaznych współisniejących oraz patogenów. Zestaw
mikroorganizmów znany jako mikroflora skóry jest unikalny
dla każdej osoby.

BIOSYS

probiotyki
Dobroczynne
bakterie, które
poprawiają system
immunologiczny
skóry.

BIOSYS FACIAL CLEANSER
pianka prebiotyczna
Pianka do mycia twarzy, wzbogacona
o prebiotyki i postbiotyki, delikatnie myje
i oczyszcza skórę, zachowując powierzchowną powłokę hydrolipidową i równoważąc florę ba kteryjną, chroni skórę przed
czynnikami zewnętrznymi.

postbiotyki
Substancje, otrzymywane
z probiotyków w procesie
fermentacji. Mają silne
działanie przeciwzapalne,
które wzmacnia układ
odpornościowy przed
infekcjami.

prebiotyki

DZIAŁANIE: na dysbiozę skórną;
zmieniony film hydrolipidowy.

Substancje
zwiększające liczebność
mikroorganizmów
chroniących
fizjologiczne funkcje
skóry, przeciwdziałające
patogenom.

WSKAZANA DLA: wszystkich rodzajów
skóry, szczególnie po zabiegach
estetycznych.
Opakowanie: 200 ml

Bakterie współistniejące aktywnie uczestniczą w ochronie
skóry utrudniając i przeciwdziałając rozwojowi bakterii
szkodliwych. Na zachwianie równowagi mikrobioty mogą
mieć wpływ: starzenie się, styl życia, środowisko, szczególne stany patologiczne, agresywne kosmetyki, leki.

BIOSYS BOOSTER
serum prebiotyczne
Serum wzmacniające, będące mieszanką prebiotyków i postbiotyków, ma działanie nawilżające, naprawcze i antyoksydacyjne,szczególnie po zabiegach medyczno-estetycznych (peelingi, laser, wypełnianie
zmarszczek i botulina). Wzmacnia barierę ochronną skóry przed szkodliwym działaniem środowiska
zewnętrznego. Wysoko skoncentrowane składniki aktywne szybko przywracają stan skórnej eubiozy,
wzmacniając bakterie „przyjazne dla skóry”.
DZIAŁANIE: likwiduje nadwrażliwość skóry, zaczerwienienia, suchość skóry, zmarszczki mimiczne,
podrażnienia.
WSKAZANA DLA: wszystkie rodzaje skór, po zabiegach medyczno-estetycznych (peeling,wypełnianie
zmarszczek, botulina i laser), które mogą zmieniać mikrobiotę skóry.
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Opakowanie: 100 ml

SKŁADNIKI:
EKTOINA jest postbiotykiem, który utrzymuje homeostazę mikrobioty skóry, stwarzając idealne warunki
dla jej ochrony.
AMINOKWASY SERYNY I HOMOFENYLOALANINY wzmacniają niezbędne dla utrzymania zdrowej skóry bakterie Staphylococcus epidermidis oraz redukują bakterie Corynebacterium kroppenstedtii, których
nadmierna obecność związana jest z zaczerwienieniem skóry.
NATURALNE SACHARYDY, które dzięki swojej strukturze wiążą się z najbardziej powierzchownymi warstwami skóry, redukując utratę wody poprzez naskórek.

BIOSYS SERUM PREBIOTYCZE
serum prebiotyczne na zahamowanie przebarwień
Serum przywracające równowagę, oparte na kompleksie prebiotycznym powstałym w wyniku
fermentacji koloidalnych płatków owsianych, zapobiega starzeniu skóry i działa ujędrniająco przywracając
równowagę flory bakteryjnej skóry. Poprawia głębokie nawilżenie i napięcie skóry, przeciwdziałając
zmarszczkom i innym niedoskonałościom wynikającym z chronostarzenia i fotostarzenia.
DZIAŁANIE: na linie ekspresji i zmarszczki;, hiperpigmentację melaniczną, nierównomierny koloryt skóry,
obwisłą skórę
WSKAZANE NA: skórę uszkodzoną w wyniku chrono i fotostarzenia, skórę leczoną medycznie
i estetycznie, (peeling, wypełnianie zmarszczek, botulina i laser), co powoduje zmiany
w mikrobiocie.
SKŁADNIKI:
KOMPLEKS PREBIOTYCZNY powstający w wyniku fermentacji koloidalnych płatków owsianych,
zawiera alfa-hydroksykwasy (kwas glikolowy i mlekowy), peptydy i fosfolipidy, które poprawiają efekt
bariery ochronnej skóry, zapewniając jej rozświetlenie i gładkość.
RESWERATROL należy do rodziny polifenoli, ma działanie przeciwutleniające, przeciwzmarszczkowe
i lecznicze, zwiększając żywotność komórek i redukując liczbę i głębokość zmarszczek
KWAS HIALURONOWY o różnej masie cząsteczkowej głęboko penetruje skórę łącząc się z cząsteczkami
wody, zapewniając efekt nawilżenia i wypełnienia.
Opakowanie: 30 ml

BIOSYS SERUM OCZYSZCZAJĄCE
serum prebiotyczne przeciwtrądzikowe, przeciwbakteryjne
Serum oczyszczające skórę, dzięki współdziałaniu wierzby alpejskiej i ektoiny, reguluje nadprodukcję
sebum i równoważy florę bakteryjną skóry tłustej i trądzikowej.
DZIAŁANIE: na zamknięte i otwarte zaskórniki, grudki i krostki; Błyszczącą skórę; Rozszerzone pory;
Hiperpigmentację po stanie zapalnym.
WSKAZANA DLA: Skóry tłustej i trądzikowej; Po zabiegach z zakresu medycyny estetycznej (peelingi,
wypełnianie zmarszczek, botoks, laser), które mogą zmieniać mikrobiotę skóry.
SKŁADNIKI:
WIERZBA ALPEJSKA hamuje aktywność 5-α reduktazy, enzymu zaangażowanego w produkcję sebum
i zapobiega rozwojowi bakterii Cutibacterium Acnes, odpowiedzialnych za powstawanie trądziku.
EKTOINA postbiotyczna, utrzymuje homeostazę mikrobioty, zapewniając odpowiednie warunki do
ochrony skóry i wspomagając redukcję grudek, krost i zaskórników.
KWAS B-GLICYRETYNOWY ma właściwości przeciwzapalne, nawilżające i łagodzące dzięki
silnemu podobieństwu do endogennego kortyzonu. Zapobiega powstawaniu wolnych rodników
odpowiedzialnych za uszkodzenia mieszków włosowych typowe dla trądziku.
Opakowanie: 30 ml

BIOSYS SERUM
serum prebiotyczne na rumień naczyniowy
Serum obkurczające, dzięki współdziałaniu probiotyku pozyskiwanego z drożdży, NAGIETKA i KOMÓREK
MACIERZYSTYCH SOI, działa łagodząco i przeciwzmarszczkowo, przywracając równowagę flory bakteryjnej skóry i rewitalizując skórę poszarzałą, skłonną do zaczerwienień.
DZIAŁANIE: na problemy naczyniowe; mikrotętniaki; Kruchość skóry; Suchość skóry; Matową cerę
WSKAZANE DLA: Skóry wrażliwej i zaczerwienionej; Po zabiegach z zakresu medycyny - estetycznej
(peelingi, wypełnianie zmarszczek, botulina, laser), które mogą zmieniać mikrobiotę skóry
SKŁADNIKI:
PROBIOTYK POZYSKIWANY Z DROŻDŻY zawiera peptydy, aminokwasy, kwasy nukleinowe i inne metabolity, minimalizuje aktywność bakterii Corynebacterium Kroppenstedtii, cel kontroli zaczerwienienia
skóry.
NAGIETEK działa kojąco, łagodząco i ochronnie, regenerując naskórek i skórę właściwą.
KOMÓRKI MACIERZYSTE SOI bogate w fitosterole, działają tonizująco, redukując zmarszczki.
Opakowanie: 30 ml
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PROGRAM MEL

LIKWIDACJA PRZEBARWIEŃ
LIKOPEN • KWAS TRANEKSAMOWY • WITAMINA C

MEL

Melazma jest nabytym zaburzeniem barwnikowym. Częściej
występuje u kobiet, a w szczególności u tych z fototypem IV-VI (wg
skali Fitzpatricka). Jest to bardzo częsta, symetryczna, przewlekła
hipermelanoza, charakteryzująca się nieregularnymi plamami
i łatami.
Hiperpigmentacja pozapalna jest podobna do melazmy.
Nie występują różnice między płciami, jest bardziej widoczna
w przypadku bardzo ciemnej skóry, a plamy są zwykle ograniczone
do obszarów skóry wcześniej narażonych na stan zapalny.
CZYNNIKI ETIOLOGICZNE:
• czynniki genetyczne
• ciąża
• kosmetyki
• leki odczulające
• powtarzające się narażenie na promieniowanie uv
• terapie hormonalne
• leki fototoksyczne
Zaleca się kontrolowanie czynników ryzyka,
takich jak:
• ograniczenie ekspozycji na słońce,
• codzienne stosowanie odpowiednich
produktów ochrony przeciwsłonecznej.
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Najczęstsze zaburzenia pigmentacyjne skóry
to MELAZMA I ROZPROSZONA HIPERPIGMENTACJA
Hiperpigmentacja skóry może być zależna od:
• Zwiększonej produkcji melaniny;
• Zwiększonej syntezy melaniny;
• Zwiększonej liczby melanocytów.
Rodzaj i nasilenie zaburzeń barwnikowych zależy
od miejsca gromadzenia się melaniny:
• Naskórek;
• Skóra właściwa;
• W obu obszarach (akumulacja mieszana).

PROGRAM HC MEL
rozjaśnienie, normalizacja produkcji
melaniny
Program HC MEL, to najnowszej generacji rozwiązanie
w zakresie likwidacji melazmy i hiperpigmentacji.
Produkty programu HC należy stosować łącznie, likwidują
wielokierunkowo melazmę i inne zaburzenia pigmentacji,
wskazane również w celu zapobiegania powstawania plam
po zabiegach laserowych, plazmowych lub podobnych
urządzeniach.

FAZA I - MEL P3
MEL P3 to roztwór o kwaśnym pH zawierający kwas traneksamowy, kwas fitowy, kwas
tioglikolowy, kwas migdałowy, esilrezorcynol, ekstrakt z porzeczki i borówki.
Składniki aktywne stopniowo redukują melazmę i przebarwienia skóry.
Spełnia potrójną funkcję:
1. KWAS TIOGLIKOLOWY I MIGDAŁOWY W PROCESIE EKSFOLIACJI:
• usuwają złogi melaniny naskórkowej;
• pomagają wchłonąć nadmiar melaniny w skórze właściwej.
2. KWAS FITOWY, KWAS TRANEKSAMOWY I HESILRESORCINOL POPRZEZ
BEZPOŚREDNIĄ INGERENCJĘ W PRODUKCJĘ I TRANSFER MELANINY:
• Kwas fitowy hamuje produkcję melaniny;
• Kwas traneksamowy zapobiega migracji melanosomów do keratocytów. Zmniejszając
aktywność enzymu tyrozynazy, moduluje produkcję melaniny;
• Heksylorezorcynol, lipid fenolowy, jest konkurencyjnym inhibitorem enzymu tyrozynazy
zakłócającym proces melanogenezy.

Opakowanie: 5x2 ml

3. EKSTRAKTY Z BORÓWKI CZERNICY I BORÓWKI BRUSZNICY SĄ BOGATE W ZWIĄZKI
FENOLOWE O SILNEJ AKTYWNOŚCI ANTYOKSYDACYJNEJ I REDUKUJĄ STRES
OKSYDACYJNY JAKO CZYNNIK SPRAWCZY W PATOGENEZIE MELAZMY.

FAZA II - MEL MASK
MEL MASK to rozjaśniająca, łagodząca, celulozowa maska:
• redukcja produkcji melaniny dzięki stabilizacji Vitaminy C,
• łagodzenie podrażnień skóry poprzez przywrócenie jej prawidłowej równowagi
hydrolipidowej dzięki zawartości nagietka, aloesu i kwasu hialuronowego,
• hamowanie działania kwasów żrących poprzez przywrócenie prawidłowych wartości pH.

Opakowanie: 17 ml

FAZA III - MEL 50
MEL 50 to kremowa emulsja o potrójnej funkcji:
• ochrona: o współczynniku ochrony przeciwsłonecznej 50,
• rozjaśnianie: z aktywnymi składnikami, które modulują proces melanogenezy,
• łagodzenie: dla utrzymania integralności strukturalnej skóry.
Mel 50 zawiera innowacyjne filtry przeciwsłoneczne, które zapewniają skuteczną i trwałą
ochronę. Działanie filtrów przeciwsłonecznych wzmacnia LYCOPENE, roztwór pozyskiwany
ze skórek pomidorów uprawianych we Włoszech. LYCOPENE posiada
silne właściwości antyoksydacyjne, które chronią skórę przed promieniowaniem UV.
Formuła wzbogacona o kwas traneksamowy i stabilizowaną Witaminę C.
Pantenol, Bisabolol, Witaminy łagodzą i uspokajają skórę, chroniąc ją przed szkodliwym
działaniem czynników zewnętrznych i stymulując procesy naprawcze.

TERAPIA DOMOWA OBOWIĄZKOWA

Opakowanie: 50 ml
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HARMONY BIOR5

SILNA BIOREWITALIZACJA
Biorewitalizacja to zabieg przeciwstarzeniowy zawierający
specyficzne biokompatybilne i wchłanialne substancje,
które przywracają skórze fizjologiczną młodość.
Peeling i Booster BIOR5 mogą być stosowane
w połączeniu z innymi produktami linii HC.

BIOR

BIOR5
biorewitalizujący peeling i booster

BIOR5
peeling biorewitalizujący
BIOR.5 to peeling nowej generacji zawierający pulę składników
biorewitalizujących i bioregenerujących, spowalnia wewnętrzne
i zewnętrzne efekty starzenia się skóry. Głęboko stymuluje skórę zapewniając
jej wyraźną bioregenerację, ujędrnienie tkanek i silne działanie nawilżające.
SKŁADNIKI:
KWAS GLIKOLOWY
KWAS MIGDAŁOWY
KWAS AZELAINOWY
KWAS FITOWY
OLIGOPEPTYD-4
SH-OLIGOPEPTYD-1
HIALURONIAN METYLOSILANOLU
MOCZNIK
RODACEA
SULFON DIMETYLOWY
HYDROLIZOWANE GLIKOZAMINOGLIKANY
BETA-GLUKAN

Kompletne i skuteczne produkty przeciwstarzeniowe, które
dzięki swojej unikalnej formule niwelują niedoskonałości skóry
wywołane przez proces przewlekłego fotostarzenia, ekspozycję
na słońce oraz inne przyczyny degenerujące (zanieczyszczenie
środowiska, zła dieta, zmniejszona aktywność fizyczna).
Zabiegi biorewitalizacji należy przeprowadzać okresowo, aby
zapobiegać i skutecznie przeciwdziałać oznakom starzenia
się skóry. Produkty polecane są również dla osób młodych,
ponieważ zapewniają głębokie nawilżenie, opóźniają
powstawanie niedoskonałości w wyniku procesu starzenia
i przeciwdziałają uszkodzeniom oksydacyjnym wywołanym
przez czynniki środowiskowe i ekspozycję na światło słoneczne.

1. Działanie biorestrukturyzacyjne
2. Działanie antyoksydacyjne
3. Działanie nawilżające

BIOR5 PEELING

+

BIOR5 BOOSTER

= NAWILŻENIE

Opakowanie: 5x6 ml

BIOR5
booster biorewitalizujący
BIOR5 booster, to pierwszy sterylny roztwór, który w jednym produkcie
zawiera wszystkie skuteczne właściwości przeciwstarzeniowe,
przeciwdziałające uszkodzeniom metabolicznym w wyniku chrono
i fotostarzenia.

Opakowanie: 5x6 ml

SKŁADNIKI:
HIALURO NIAN METYLOS ILANOLO WY
OLIGOPEPTYD-4:
SH-OLIGOPEPTYD-1
MOCZNIK:
RODACEA
SULFON DIMETYLOWY:
HYDROLIZOWANE GLIKOZAMINOGLIKANY
BETA-GLUKAN
OBSZARY ZASTOSOWANIA:
czoło, okolice oczu, okolice ust, szyja i dekolt
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DZIAŁANIE:
redukcja głębokich zmarszczek, ujędrnienie, poprawa konturów,
regeneracja skóry.

HARMONY BIOT-2
BIOREWITALIZACJA
i ROZJAŚNIENIE
BIOT-2
peeling biorewitalizujący
BIOT-2 to produkt o właściwościach biorewitalizujących,
rekomendowany dla skóry wymagającej regeneracji, a także
łagodzenia wszelkich niedoskonałości wywołanych m.in.
procesem fotostarzenia. Zastosowane w produkcie składniki
aktywne umożliwiają wielopoziomowe działanie eksfoliujące
Stosowanie produktu Biot2 powoduje pobudzanie fibroblastów
do produkcji włókien kolagenowych.
Podczas zabiegu skóra zostaje delikatnie złuszczona
i zregenerowana, a jej koloryt widocznie ujednolicony, skóra
odzyskuje jędrność i elastyczność.

BIOT

DZIAŁANIE:
• eksfoliujące,
• regenerujące
• ujędrniające,
• wyrównujące koloryt skóry,
• uelastyczniające.
SKŁADNIKI:
• KWAS TRICHLOROOCTOWY – peeling powierzchniowy,
wywołujący w kontrolowany sposób martwicę naskórka oraz
górnych warstw skóry właściwej,
• KWAS WINOWY – składnik o właściwościach ściągających,
antyseptycznych, prebiotycznych, łagodzi stany zapalne
i podrażnienia, rozjaśnia skórę, redukuje przebarwienia,
oczyszcza skórę, zwęża pory,
• KWAS FITOWY – działanie przeciwzapalne oraz
przeciwutleniające. Hamuje syntezę melaniny, zapobiegając
powstawaniu nowych przebarwień,
• OLIGOPEPTYD-4 – peptyd o właściwościach
przeciwstarzeniowych, intensywnie regenerujący,
odbudowujący skórę, stymulujący syntezę kolagenu,
redukujący zmarszczki, poprawiający gęstość skóry, a także
zapobiegający procesowi twardnienia skóry,
• OCTAN WITAMINY A – składnik poprawiający koloryt
i elastyczność skóry,
• 4-BUTYLRESORCINOL – składnik hamujący tyrozynazę,
odpowiedzialny za zmniejszenie syntezy melaniny,
• EKSTRAKT Z ŻEŃSZENIA - o działaniu antyoksydacyjnym,
anti-aging, przeciwwirusowym oraz antycellulitowym (hamuje
syntezę kwasów tłuszczowych i ułatwia rozpad lipidów).
Opakowanie: 5x6 ml
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LINIA AURA
AURA LIGHT 0,1
i AURA BALANCE 0,5

AURA

Biorewitalizacja z peptydami, aminokwasami i immuno-aktywatorami, przeznaczona do zabiegów mezoterapii
mikroigłowej. Dwie formuły, o tych samych składnikach
aktywnych, różniące się stężeniem kwasu hialuronowego.
W obu formułach kwas hialuronowy pozwala na stopniowe uwalnianie składników aktywnych, dzięki czemu następuje:
• stymulacja fibroblastów podczas jakościowej
i ilościowej biosyntezy kolagenu, elastyny i GAG,
• wzmocnienie naturalnej obrony antyoksydacyjnej,
• ponowne zagęszczenie skóry właściwej brodawkowatej
i połączenia skórno-naskórkowego.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
KWAS HIALURONOWY Liniowy kwas hialuronowy o średniej masie cząsteczkowej zapewnia głębokie nawilżenie
dzięki właściwościom magazynowania dużych ilości wody.
Ponadto silnie stymuluje fibroblasty do produkcji białek
skóry właściwej.
ACETYLOHEKSAPEPTYD-8 jest biomimetycznym peptydem, który tymczasowo rozluźnia mięśnie mimiczne twarzy, rozprostowując zmarszczki.. Działa jak białko botoksu,
ale z 4000 razy mniejszą toksycznością.
PALMITOYL DIPEPTYD-10 chroni DNA komórek blokując
proces glikacji i Ages (zaawansowane produkty końcowe
glikacji), które powodują uszkodzenia kolagenu skórnego.
DNA SODU jest immunoaktywatorem. Jest on rozpoznawany przez skórę, wchłaniany na poziomie komórkowym
i wykorzystywany do regeneracji i odnowy skóry.
RHODELLA VIOLACEA EKSTRAKT Z MIKROALGI chroni
skórę przed szkodliwym działaniem środowiska, poprawia
jej dotlenienie, działa silnie regenerująco i naprawczo, spowalniając degradację kwasu hialuronowego.
KOMÓRKI MERYSTEMATYCZNE niedojrzałych winogron
oraz Resweratrol pełnią ważną funkcję antyoksydacyjną,
przeciwdziałając wolnym rodnikom i zwiększając naturalne
mechanizmy obronne skóry.
AMINOKWASY (lizyna, leucyna, histydyna i izoleucyna)
są substratami białek i regulują ich metabolizm. silnie stymulują syntezę kolagenu skórnego.
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AURA LIGHT
AURA LIGHT, z zawartością 0,1% kwasu hialuronowego,
zachowuje funkcje skóry, działając BIOSTYMULUJĄCO
i NAWILŻAJĄCO.
WSKAZANY przy łagodnym starzeniu się skóry:
• powierzchowne zmarszczki, linie ekspresyjne i senne,
• matowa cera,
• niewielka utrata elastyczności.
AURA LIGHT gwarantuje optymalne rezultaty w rejonie szyi,
dekoltu oraz dolnej jednej trzeciej i środkowej części twarzy.
Opakowanie: 5x6 ml

AURA BALANCE
AURA BALANCE, z zawartością 0,5% kwasu
hialuronowego, wzmacnia strukturę skóry właściwej,
działając BIOSTYMULUJĄCO i WYPEŁNIAJĄCO.
WSKAZANY przy zaawansowanym starzeniu się skóry:
• widoczne zmarszczki i linie ekspresji,
• utrata kolorytu i elastyczności,
• utrata gęstości skóry.
AURA BALANCE gwarantuje optymalne rezultaty w obszarze
czołowym, skroniowym i na kościach policzkowych.
KORZYŚCI dla GABINETU:
• bezpieczny i łatwy w użyciu,
• możliwość łączenia z innymi zabiegami medycznoestetycznymi.
KORZYŚCI DLA PACJENTÓW:
• naturalne i długotrwałe rezultaty,
• dobrze tolerowany,
• natychmiastowy powrót do życia towarzyskiego.
Opakowanie: 5x6 ml
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SIERO
NEUTRALIZACJA

SIERO

SIERO PREPARAT NEUTRALIZUJĄCY
to produkt o działaniu neutralizującym stosowany podczas
zabiegów z wykorzystaniem biopeelingów i peelingów chemicznych. Produkt o wodnej konsystencji, przeznaczony do
neutralizacji działania kwasów. Preparat odpowiedni dla każdego typu cery.

SKŁAD:
WODOROWĘGLAN SODU - składnik o odczynie silnie zasadowym regulujący pH, stosowany w celu zneutralizowania
odczynu kwasowego peelingów chemicznych; substancja
zmiękczająca skórę.

ZASTOSOWANIE:
• łagodzące,
• neutralizujące,
• przeciwobrzękowe,
• chłodzące.

Sposób użycia:
Produkt należy stosować podczas wykonywania zabiegów
z użyciem kwasów w przypadku występowania silnego pieczenia, pojawienia się frostu. Czynność powtarzać do momentu całkowitego złagodzenia objawów.
Opakowanie: 150 ml

SIERO PREPARAT ODTŁUSZCZAJĄCY,
REGULUJĄCY PH SKÓRY
Produkt zalecany przed wykonaniem zabiegów z użyciem
biopeelingów, peelingów chemicznych, a także przed zabiegami o charakterze pielęgnacyjnym. Właściwości składników
aktywnych regulują proces wchłaniania substancji czynnych
przez skórę, a także regulują poziom pH skóry.
ZASTOSOWANIE:
• oczyszczające,
• regulujące,
• wspomagające procesy absorpcyjne skóry,
• regulujące pH skóry,
• dezynfekujące,
• odtłuszczające.
SKŁAD:
• KWAS CYTRYNOWY - składnik o silnych właściwościach
chelatujących i przeciwutleniających,
• KWAS MLEKOWY - wytwarzany przez bakterie kwasu mlekowego; składnik stymulujący produkcję kolagenu oraz nawilżający i złuszczający,
• KWAS GLIKOLOWY - działanie złuszczające oraz redukujące
widoczne przebarwienia na skórze, należący do grupy kwasów owocowych, AHA,
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• KWAS WINOWY - składnik o właściwościach ściągających,
antyseptycznych, prebiotycznych, łagodzi stany zapalne i podrażnienia, rozjaśnia skórę, redukuje przebarwienia, oczyszcza
skórę, zwęża pory,
• KWAS JABŁKOWY - kwas z grupy AHA o właściwościach rozjaśniających przebarwienia i wygładzających skórę,
• EKSTRAKT Z JABŁKA - regulacja TEWL, intensywne nawilżenie, działanie przeciwutleniające, stymulowanie regeneracji
komórkowej,
• WYCIĄG Z PESTEK WINOGRON - źródło kwasu linolowego
i oleinowego, odżywia, nawilża i poprawia koloryt skóry,
• EKSTRAKT Z SOKU Z BORÓWKI CZARNEJ - działanie odżywcze, antyoksydacyjne, wygładzające, rozjaśniające i ujędrniające,
• PAPAINA - enzym pozyskiwany z melonowca właściwego
(papai) o działaniu keratolitycznym; zmiękcza i złuszcza martwe komórki naskórka, głęboko oczyszcza i regeneruje skórę
oraz reguluje pracę gruczołów łojowych
Sposób użycia:
Produkt nałożyć na skórę poddawaną zabiegowi, delikatnie
wcierać w skórę przez ok. 2-3 minuty.
Opakowanie: 200 ml

BURRO
ZABEZPIECZENIE

BURRO

BURRO MASŁO KARITE
Silnie natłuszcza i odżywia skórę twarzy, ust, dłoni i ciała. Doskonale zabezpiecza
przed mrozem oraz podczas zabiegów estetycznych – np. peelingów chemicznych chroni delikatne miejsca – takie jak usta, skrzydełka nosa.
WSKAZANIE:
na spierzchnięte usta, przesuszone dłonie, do zabezpieczenia delikatnych
miejsc podczas zabiegów estetycznych jak peelingi chemiczne.
Opakowanie: 50 ml
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BIOREWITALIZACJA
OKOLIC
INTYMNYCH

iSECRET

Z czasem okolice krocza i żeńskich narządów płciowych
naturalnie nabierają ciemniejszej pigmentacji, co jest
spowodowane stopniowym gromadzeniem się melaniny. Czasami przebarwienia i plamy są wynikiem zaburzeń
hormonalnych i/lub stanów zapalnych i podrażnień spowodowanych depilacją woskiem, kremami, maszynkami
do golenia. Niezależnie od tego, czy jest to spowodowane
zmianami fizjologicznymi związanymi ze starzeniem się,
czy patologią, pojawiający się ciemniejszy kolor jest obiektywnie nieestetyczny.

iSECRET PEEL
peeling - działa rozjaśniająco
iSecret peel to to nieinwazyjny peeling przeznaczony do zabiegów rewitalizacji
stref intymnych. Produkt rekomendowany dla skóry zmagającej się z przebarwieniami w okolicach wrażliwych - tj. okolice okołoodbytowe, waginalne czy okolice
pach i pachwin. Wysokiej klasy składniki aktywne peelingu sprawiają, że produkt
zapobiega pojawianiu się plam i przebarwień, rewitalizuje skórę zapewniając efekt
odmłodzenia, pozwala przywrócić utracony z biegiem lat koloryt i napięcie skóry.
OBSZARY ZASTOSOWAŃ:
• okolice odbytnicy
• okolice pochwy
• pachy i pachwiny
Bogaty w składniki aktywne, takie jak kwas galusowy, kwas migdałowy, kwas fitowy
i naturalne antyoksydanty, delikatnie: REDUKUJE ROZLEGŁE PRZEBARWIENIA,
ZAPOBIEGA PLAMOM SKÓRNYM, WSPOMAGA PROCES ODMŁADZANIA NASKÓRKA.

KWAS TRANEKSAMOWY jest syntetyczną pochodną aminokwasu lizyny,
która poprzez selektywny i odwracalny proces hamowania zmniejsza produkcję melaniny w melanocytach i zapobiega hiperpigmentacji spowodowanej ekspozycją na promienie ultrafioletowe.
KWAS GALUSOWY jest pochodną fenolu (ale w przeciwieństwie do niego
jest nietoksyczny). Obficie występuje w herbacie, winogronach, różnych
owocach jagodowych i winie. W działaniu zależnym od dawki zmniejsza
aktywność tyrozynazy hamując ją. Jako środek antyoksydacyjny łączy się
bezpośrednio z wolnymi rodnikami dezaktywując je. Przyczynia się do
redukcji wewnątrzkomórkowych form reaktywnych (RS), a także posiada
właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.
KWAS FITOWY Naturalny składnik ziołowy o właściwościach zarówno kwasowych, jak i antyoksydacyjnych, pełni podwójną funkcję:
• jako chelator, zakłóca produkcję melanocytów i pomaga rozjaśnić skórę,
• jako antyoksydant działa regenerująco, przeciwstarzeniowo, poprawiając elastyczność i nawilżenie skóry.
RESORCINOL Zakłócając syntezę melaniny w procesie melanogenezy,
hamując i degradując enzym tyrozynazy, wykazuje znaczące działanie rozjaśniające. Wykazano również, że heksylorezorcynol ma właściwości przeciwutleniające.

iSECRET PEEL
DZIAŁA
ROZJAŚNIAJĄCO

Opakowanie: 3x6 ml
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iSECRET CREAM
działanie wspomagające rozjaśnienie
obszarów intymnych
Polecany do stosowania domowego po peelingu rozjaśniającym w celu likwidacji hiperpigmentacji
tkanek zewnętrznych narządów żeńskich i męskich, okolic okołoodbytowych, okolic pach i pachwin.
Kwas Traneksamowy redukuje produkcję melaniny, Butylorezorcynol i Arbutyna hamują aktywność
tyrozynazy i redukują produkcję melaniny. Wysoki procent witaminy C zawarty w olejku camu camu
silnie rozjaśnia. Krem wspomaga rozjaśnienie, przeciwdziała wypryskom, odmładza i koi.
Opakowanie: 50 ml

iSECRET CREAM
POPRAWIA
KOLORYT
SKÓRY

iSECRET SERUM
nawilżające serum
Nawilżające serum do stosowania po zabiegu isecret BIOR. Dzała odmładzająco, poprawia jakość
doznań seksualnych. Mocznik w połączeniu z witaminą E i C poprawia nawilżenie i elastyczność skóry.
Kwas Hialuronowy i gliceryna działają nawilżająco i natłuszczająco przeciwdziałając suchości intymnej.
Ekstrakty z nagietka i rumianku łagodzą podrażnienia. Lawenda i tymianek zapobiegają stanom zapalnym
i infekcjom.
Opakowanie: 30 ml

iSECRET SERUM

+

iSECRET BIOR

=

Przywracają i utrzymują grubość
i elastyczność dużych i małych
warg sromowych, przywracają i
utrzymują wrażliwość i objętość
łechtaczki, utrzymują dobre nawilżenie
poprawiając suchość sromu.

iSECRET BIOR
roztwór do rewitalizacji i zahamowania
starzenia się tkanek
Sterylny roztwór do mezoterapii mikroigłowej, zapobiega starzeniu się tkanek narządów płciowych.
Bogaty w składniki aktywne, takie jak kwas hialuronowy, glikozaminoglikany, witamina C, resweratrol
i peptydy.
DZIAŁANIE:
przywraca właściwe nawilżenie narządów płciowych, zaopatruje tkanki narządów płciowych w podstawowe substancje, takie jak kwas hialuronowy, reaktywuje endogenną produkcję kolagenu i elastyny,
redukuje utratę elastyczności i napięcia.

Opakowanie: 3x6 ml

SKŁADNIKI AKTYWNE:
SH-OLIGOPEPTYD-1 Znany jako naskórkowy czynnik wzrostu , jest łańcuchem peptydowym składającym się z około 50 aminokwasów o silnych właściwościach regenerujących. Przyspiesza odnowę
komórek spowalniając proces zmniejszania grubości skóry, który jest bardzo częsty w przypadku skóry
dojrzałej.
OLIGOPEPTYD-4 Peptyd, który hamuje protokolagenoprolinhydroksylazę i aktywnie zakłóca biosyntezę
kolagenu. Poprzez hamowanie hydroksylazy protokolagenoprolinowej spowalnia nadmierną produkcję
mostków międzywłókninowych i zapobiega zjawisku stwardnienia skóry. Prolina i Glicyna - składniki kolagenu, wspomagają regenerację skóry.

KWAS HIALURONOWY Jest to podstawowy składnik skóry, który wykazuje pożyteczną aktywność higroskopijną. Reguluje nawilżenie i elastyczność skóry. Kwas hialuronowy zawarty w isecret bior stymuluje fibroblasty do produkcji nowego kolagenu, elastyny i dalszego kwasu hialuronowego zwiększając tym samym nawilżenie
i napięcie skóry.
KRZEMIONKA ORGANICZNA STABILIZOWANA KOFEINĄ Synergia pomiędzy tymi dwoma składnikami zapewnia silne działanie tonizujące i regenerujące. Krzemionka organiczna zapewnia regenerację i stabilność tkanek przeciwdziałając starzeniu się skóry pochwy.
RODACEA Ekstrahowana z mikroalgi Rhodella violacea, zawiera wodę morską, polisacharydy, fosfolipidy i glikoglicerolipidy. Działa nawilżająco, chroniąc skórę przed
przesuszeniem. Wspomaga syntezę kwasu hialuronowego i zwiększa ilość proteoglikanów.
MOCZNIK Substancja nawilżająca, spowalniająca proces odwodnienia, wzmacniająca funkcję „bariery” skóry. Jego właściwości keratolityczne sprzyjają lekkiemu złuszczaniu, które usuwa powierzchowne martwe komórki i regeneruje tkanki pochwy.
WITAMINA C Silny antyoksydant, który unieszkodliwia wolne rodniki i zapobiega napięciu wywołanemu przez skórę, przeciwdziałając degeneracji komórek oraz
wspierając odżywianie skóry
RESWERATROL Penetruje barierę skórną stymulując fibroblasty i zwiększając stężenie kolagenu. Jako naturalny antyoksydant poprawia mikrokrążenie.
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