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Rosacea Elleni 
Krém



RED LOGIC
“Visszafordítja”

a piros foltok megjelenését

Kulcsfontosságú hatóanyag: VEINODERM



Piros, érzékeny bőr

A homlok, az orr környéke, az orcák és az áll             
a legáltalánosabb területei a piros foltok 

megjelenésének

Vékony, áttetsző hámréteg, 
amelyen keresztül láthatóvá

válnak a hajszálerek

Legyengült véredények



A piros foltok megjelenése

Vékony hámréteg
a bőr áttetsző és a 
hajszálerek átlátszanak 
rajta

Törékeny érfalak
A nagyon vékony érfal 
könnyen irritálódik

Következmények: 

A bőr felmelegszik, feszül és kellemetlen 
érzetű.

A hajszálerek megjelennek a bőrfelszínen. 

Két fő ok: 



VISSZAFORDÍTJA a PIROS FOLTOK 
MEGJELENÉSÉT

Láthatóan 
semlegesíti  

a bőrpírt

Megerősíti  
a hámréteget és a 

bőr védelmét

Megerősíti az 
érfalakat az 
Esculoside
hatásának 

köszönhetően

HÁRMAS HATÁS

RED 

LOGIC
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2

3



Az ujjai segítségével 
alkalmazza a RED LOGIC –ot
arcának érzékeny területeire. 

Majd alkalmazza az általában 
használt krémet az arcra és 
nyakra.

Végezetül vigye fel a szokásos 
alapozót.

LÁTHATÓAN SEMLEGESÍTI          
A PIROS FOLTOKAT

A BŐRSZÍN KIEGYENLÍTŐDÖTT

+ =
Piros 
foltok

Red Logic Kiegyenlített 
arcszín

RED LOGIC

1



MEGERŐSÍTI A HÁMRÉTEGET  
ÉS A BŐR TERMÉSZETES 
VÉDEKEZŐ KÉPESSÉGÉT

Jobban védett, a bőr visszanyeri 

KOMFORT ÉS TELTSÉG ÉRZETÉT

A körömvirág kivonat segíti a hidratációt.

Az aloe vera védőréteget formál a bőr felszínén                
és stimulálja a sejtregenerációt.

Vékony hámréteg Újjáépített hámréteg

RED LOGIC

2



MEGERŐSÍTI AZ ÉRFALAKAT

Megerősített és

MEGNYUGTATOTT bőr.

A Veinoderm egy érfal tonizáló komplex, amely azáltal, hogy 
megerősíti a kapillárisokat, megerősíti az érfalakat is.

VEINODERM

RED LOGIC

3



HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Alkalmazza reggel és este a nappali krém felvitele előtt, különös tekintettel az arc 
legérzékenyebb területeire (orcák, orr környéke). 
Bármikor használható a nap folyamán, hogy kiegyenlítsük az arcszínt. 

CSOMAGOLÁS

LAKOSSÁGI
30 ml tubus

TESZTER
30 ml tubus

“Visszafordítja” a piros foltok megjelenését

RED LOGIC helyettesíti a BAUME ANTI-
ROUGEURS-t

RED LOGIC



Legfőbb pontok emlékeztetőül
A RED LOGIC visszafordítja a piros foltok 

megjelenését

- Azonnal semlegesíti a pirosságot a zöld 
gyöngy formulának köszönhetően

- Segít megvédeni a bőrt az érzékeny 
körülményektől, valamint megerősíti             
a hámréteget

- Megerősíti az érfalakat a Veinoderm-nek
köszönhetően, amely egy érfal tonizáló aktív 
hatóanyagokból álló komplexum

- Megnyugtatja a bőrfelszínt

RED LOGIC

+ =
Vörös 
foltok

Red Logic Kiegyenlített 
arcszín



Kiegészítő termék
Crème Protection Réparatrice

Védőpáncél az érzékeny bőr 
számára

• Védőpáncélt formál és megerősíti     
a legyengült bőr védekező képességét

• Lenyugtatja a bőr sejtjeit

CREME PROTECTION REPARATRICE



Érzékeny bőr szalon kezelései

HYDRADERMIE ÉRZÉKENY BŐRRE

AROMATIC ARCKEZELÉS

A Hydradermie kezelés minden 
bőrtípusra alkalmazható.

Az elektródák alatt és a galván áram 
segítségével az érzékeny bőrre való zselé
behatol a hámrétegbe és lenyugtatja még     

a legérzékenyebb bőrt is.

Eredmények:

- A bőr megnyugtatott

- A bőr ragyogóan széppé válik

Bőrtípusnak megfelelő esszenciális olajok 
választéka

100%-osan manuális Aromatic arckezelés 
lenyugtatja még a legérzékenyebb bőrt is        
a kozmetikus professzionális masszázsa, 
valamint a válogatott aktív hatóanyagok 

segítségével.

Eredmények: 

- A bőr megnyugtatott 

- Az arcszín ragyogó



Ár pozícionálás

Javasolt eladási ár Franciaországban: €38
(kb. 12.000 Ft)
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Avène 40 ml

Payot 15 ml

Lierac 50 ml

Mary Cohr 50 ml

Sothys 50 ml 

Guinot 30 ml

Clarins 50 ml

Clinique 50 ml

Decléor 50 ml

RED LOGIC



A modell arcképe a termékkel

RED LOGIC

Rosacea elleni krém, 
amely visszafordítja 

a piros foltok 
megjelenését



Kiegészítő információ
VEINODERM

ÁRNIKA KIVONAT

Hatás: kezeli a piros foltokat és az irritációt, nyugtat és gyógyít

Az árnika egy hegyi növény, amelyet sebek gyógyítására 
alkalmaztak, innen az „esések gyógynövénye” becenév. 
Megakadályozza a vér pangását, ezért nagyon hatásos a piros 
foltokra amelyek hideg, meleg, vagy érzelmi stb. hatásra jönnek 
elő. Az árnika kivonat szintén tartalmaz glucidokat amelynek erős 
puhító hatása van a bőrön.

ESCULOSIDE

Hatás: értonizáló, irritáció ellenes, nyugtató

Az Esculoside vadgesztenyében található, a P vitamin hatásával 
megegyező. Alapként használják minden ödémás, elnehezült 
lábra való gyógyszerben, mert csökkenti a kapillárisok áteresztő
képességét, valamint növeli az érfalak erősségét. Értonizáló
és méregtelenítő hatása felszabadítja a stagnált vért amely a piros 
foltokat okozza a bőrön.



A szennyezettség és az UV sugarak káros hatása miatt a bőr 
fokozottan szenved a szabad gyökök agresszióitól. Ezek a hatások 
gyakran ismétlődnek, ennek következtében a szöveteknek egyre 
nehezebb regenerálódni. A lipid membránokban,  az anyagcsere 
központjaiban ezek a mikro irritációk felhalmozódnak 
megtelepenek és az irritáció folyamán egy úgynevezett lipogenase
enzim aktiválódik. Ez az enzim képes arra, hogy olyan 
származékokat állítson elő a bőrben, amelyek irritációt okoznak. 

Az Esculoside meggátolja ennek az enzimnek a működését és így 
segít harcba szállni az irritációk ellen, amelyek legyengítik a 
kapillárisokat és intenzív helyi bőrpírt okoznak. 

Kiegészítő információ

Hatás: megszűnteti a pirosságot, az irritációt, valamint 
nyugtató

Az Epalin megfelel a glycerol zsírmolekulának, amely a kukorica 
olajban található. Eltünteti a bőrsejtekben okozott agressziók 
reakcióit, valamint javítja a bőr ellenállóképességét. 
Az Epaline nagy mennyiségben tartalmaz linolsavat, amelynek 
molekuláris szerkezete hasonlít az archidon savhoz. Ez a 
keratinociták által kiválasztott sav jelentős hatással bír az 
irritációkon és az Epalin használatával megszünteti az irritációt, 
amely a vérkeringés modifikációjáért felelős és a piros foltokat 
okozza.

EPALINE



Kiegészítő információ

Hatás: hidratáló, puhító, regeneráló

A forró és sivatagi régiókból származó aloe vera nagy mennyiségű
vizet képes megkötni a szöveteiben. A hatóanyag-folyadékot a 
leveleiből nyerik, amely a kozmetikában aloe néven ismert. 
Nélkülözhetetlen poliszaharidokból (pektin, keményítő) áll, amely 
bőrpuhító hatsú filmréteget formál a bőr felszínén, ezzel 
megakadályozva a vízveszteséget, valamint biztosítja a megfelelő
hidratációt. Az aloe vera poliszaharidjai regenerálnak is, mivel 
stimulálják a bőrsejtek növekedését.

ALOE VERA KIVONAT

Hatás: megszünteti a pirosságot, az irritációt, puhító
és hidratáló

A körömvirág régóta használatos a gyógynövényterápiában
gyulladást csökkentő és irritációt csökkentő hatása miatt.
Kiváló puhító hatású aktív hatóanyagokkal is rendelkezik a nyákos 
anyagának köszönhetően, amely filmréteget alkot a bőrfelszínen. 
Hidratáló hatásának köszönhetően pedig csökkenti a 
vízveszteséget.

KÖRÖMVIRÁG KIVONAT


