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Nyugtató és Védő
kezelés az Érzékeny
bőr számára
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Az érzékeny bőr jellemzői

Az érzékeny bőr túlreaktív és törékeny, nem képes megvédeni magát a külső
ártalmas környezeti hatások ellen.
A bőr felszínén piros irritációs foltok láthatók.

A bőr gátrétege és a hidrolipid filmréteg nem elég erősek

Az alacsony faggyútermelés
miatt a hidrolipid filmréteg
nem
nyújt
megfelelő
védelmet

A hámréteg elvékonyodott:
• A bőr áttetszővé válik, így a vérerek
láthatóak lesznek

Vékony falú, törékeny vérerek szintén
irritációhoz vezetnek.

• A sejtkohézió hiánya miatt nem
marad meg a hidratáltság

A bőr védelem hiányban szenved, kellemetlen érzetű és irritálttá válik.
A törékeny vérerek láthatóvá válnak a bőr felszínén.
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A bőr reaktivitását eredményező tényezők
FIZIKÁLIS OKOK
- UV sugárzás
- Hőmérséklet ingadozások
- Súrlódás

KÉMIAI OKOK
- Szennyezettség
- Mosószerek
- Allergének

BIOLÓGIAI OKOK
- Mikroorganizmusok

FIZIOLÓGIAI OKOK
- Stressz
- Dohányzás
- Alkohol

Ezért fontos, hogy erősítsük a bőr gátrétegének funkcióját valamint helyreállítsuk
a hidrolipid réteget, hogy a bőr természetes módon tudjon védekezni a környezeti
agressziók ellen
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Hydra Sensitive
Mask
A bőr felszínén dolgozik

Megvédi és megerősíti az érzékeny bőrt
ÉDES MANDULA OLAJ  AKTIVÁTOR
• Megnyugtatja az irritált, érzékeny bőrt.
• Helyreállítja és megerősíti a hidrolipid filmréteget és a sejtkohéziót így megelőzve a bőr
érzékenységét

E VITAMIN  AKTIVÁTOR
• Megvédi a lipid membránokat a szabad gyökök okozta károsodás ellen
• Antioxidáns

ÉDES MANDULA OLAJ
Helyreállítja a hidrolipid filmréteget és
lenyugtatja az irritációt
E VITAMIN
Megerősíti a membrán lipideket

AZONNAL MEGNYUGTATOTT BŐRFELSZÍN
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Hydra Sensitive
Mask
Mélyen dolgozik

Lenyugtatja az irritációt

LYMPHOKININE KOMPLEX  AKTIVÁTOR
• Fejleszti a bőrtoleranciát és csökkenti a környezeti agressziók okozta érzékenység jeleit
• Csökkenti a pirosságot és irritációt.

CENTELLA ASIATICA KIVONAT  AKTIVÁTOR
• Megvédi és fejleszti a vérerek ellenállását.
• Regenerálja a bőrt.
• Lenyugtatja a viszketést.

LYMPHOKININE KOMPLEXUM
CENTELLA ASIATICA KIVONAT

Védelmet nyújt az érzékeny vérerek számára

MÉLYEN MEGVÉDI A BŐRT
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Hydra Sensitive
Mask

Védelmet nyújt az érzékeny bőr számára

Lenyugtatja az irritációt

Csökkenti a
bőrérzékenységet a
hidrolipid flimréteg
megerősítése által

Védelmet nyújt a vérereknek

ÉRZÉKENY BŐR

ÉRZÉKENY BŐR A

Hydra Sensitive Mask
ALKALMAZÁSA UTÁN

7

HASZNÁLATI JAVASLAT
1.

Egyszer vagy kétszer vastag rétegben vigye fel a Hydra

Sensitive Maszkot a

tökéletesen megtisztított arcra és nyakra.
2.

Hagyja rajta 10 percig.

3.

Vattakoronggal távolítsa el, majd tonizáljon.

A bőr lenyugtatott és megerősített.

PREZENTÁCIÓ
ELADÁSI FORMÁTUM: 50 ml tubus, ref. 527590
TESZTER: 50 ml tubus, ref. 642100
SZALON KISZERELÉS: 150 ml tubus, ref. 442620
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KONZULTÁCIÓ
Kérdések, melyeket a vendégtől kérdezünk:
Hogyan reagál a bőre:


A vízre?



A sminkeltávolításra?



A melegre?



A hidegre?

A vendég észrevételei:
-

Kellemetlen bőrérzet (viszketés, húzódás, irritáció…)

-

Szétterjedt pirosság

A vendég SZÉPÉGÁPOLÁSI CÉLJA:
NYUGTATÁS / KOMFORTÉRZET

AZ ELŐÍRÁS
A KOZMETIKUS olyan megfelelő kezelést ajánl, amely:
- Megnyugtatja az irritációt
- Megerősíti a hámréteget és a bőr természetes védekező képességét
- Láthatóan csökkenti a pirosságot

A KEZELÉS célja:
NYUGTATÁS / PUHÍTÁS
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AZ ELŐÍRÁS
KEZELÉSI CÉL

NYUGTATÁS / PUHÍTÁS

Kezelési Javaslat a
A szalonápolásban

Kezelési javaslat a
KÉT KEZELÉS KÖZÖTT®
KEZELŐ KRÉMEK

DOUBLE IONISATION
Nyugtató Szérum Gél

Douceur de Vie
Protective
Repairing
Cream

RAGYOGÁST ELŐSEGÍTŐ KEZELÉS

Serenity

Ultra Sensitive
Serum

Red Logic
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Hatóanyagok

Hydra Sensitive
Mask

A bör fontos szerepet játszik a testet érö számtalan környezeti támadással
szemben. Az UV sugárzás okozta fizikai károsodások, a hideg vagy meleg, a
kémiai agressziók, a biológiai agressziók mint mikroorganizmusok és fizikai
agressziók, mint a stressz mind hozzájárulnak a börállapot romlásához.
A bör rendelkezik egy természetes védekezö rendszerrel, amely ezeket az
agressziókat kivédi. A bör gátrétege és a hidrolipid filmréteg a legföbb védekezö
elemek. Amikor ezek a rendzserek nem megfelelöen müködnek, a bör nem
védekezik eléggé és így érzékennyé és túlreagálttá válik (húzódás, meleg és
pirosság különböző intenzitással).
A Hydra Sensitive Mask megoldást nyújt az érzékeny bör számára:
azonnali, mélyre ható kezelést nyújt a fenti problémákra, megnyugtatja az irritációt
a
lymphokinine komplex és a centella asiatica kivonatnak
köszönhetóen.
Megakadályozza a bőr érzékenységét a hidrolipid filmréteg megerösítésével az
édes mandula olajnak köszönhetöen.
Az E vitaminnal pedig semlegesíti a szabadgyököket.
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Hatóanyagok

Hydra Sensitive
Mask
LYMPHOKININE KOMPLEX
ALPHA-BISABOLOL, tölgyfa kivonatból és EPALINEból készül.
ALPHA BISABOLOL
Hatás: nyugtatócalming
A Bisabolol egy eröteljes, kamillából kinyert aktivátor, amely nyugtató hatással rendelkezik,
csökkenti a pirosságot és felduzzadást.

TÖLGYFA KIVONAT
Hatás: nyugtatás
A nagy lombhullajtó fa Európa erdöiben található. Az tölgyfa nagy mennyiségü meristemet
tartalmaz amely specifikus növekedést biztosít a növényekben, a gyökereikben és magjaikban.
Nélkülözhetetlen a növények fejlödésében, mert ez adja nekik a szárát, leveleit és ágait.
A kozmetikában az anti irritáció és nyugtató hatását használják, amely a szárában található
flavonoidoknak köszönhetők.

EPALINE
Hatás: nyugtató
Az Epaline a búzaolaj zsírsavjában található glicerolból származik.
Csökkenti a bör agresszorok okozta reakciókat, fejleszti a bör toleranciáját.
Az Epaline nagy mennyiségben tartalmaz linolensavat amely kémiailag nagyon közel áll a
archidonic savhoz. Az Arachidonic sav fontos szerepet játszik az irritáció kialakulásában, az
Epalin pedig ezt a folyamatot gátolja.

12

Hatóanyagok

Hydra Sensitive
Mask
CENTELLA ASIATICA KIVONAT
Hatás: nyugtató, gyógyító, érfal védő
A Centella asiatica egy növényi kivonat, amely Ázsia trópusi részeiről, valamint az indiai Óceán
szigeteiről származik. Jól ismert Indonéziában ahol nyirkos éghajlaton források mentén lelhető fel
Az indiai Ajurvédikus gyógyszerek között „szinte mágikus”nak tartják és tradicionálisan a viszketés
megnyugtatására, valamint az égési sérülések fájdalmának csökkentésére alkalmazzák.

A csersavakhoz, szabad amino savakhoz, szaponinokhoz és alkaloidákhoz hasonlóan a
Centella asiatica asiaticoside-t tartalmaz. Ez az aktivátor a Centellának gyógyító és
regeneráló hatással bír de régóta ismert vérereket védő és nyugtató hatásairól is.

ÉDES MANDULA OLAJ
Hatás: tápláló, puhító
Az édes mandula olaj gazdag olyan zsírsavakban, mint az oleik sav és elszappanosíthatatlan
összetevőkben, mint a tokoferolok. Így puhító és tápláló hatással bír.
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Hatóanyagok

Hydra Sensitive
Mask
E VITAMIN
Hatás: szabadgyök megkötő és antioxidáns
Az E vitamin, vagy tokoferol szabadgyök megkötö és antioxidáns. Megvédi a membránokat a
szabadgyökök okozta támadásokkal szemben. Semlegesíti a szabad gyököket azáltal, hogy stabil
formációt hoz velük létre és így ártalmatlanná válnak. Ezért játszik fontos szerepet az UV sugarak
okozta károsodás ellen, mivel az UV sugarak a fö okozói a szabadgyökök kialakulásának amely a
bör öregedését okozza.
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