DZIEŁO EKSPERTÓW GRUPY GINPER
Seria zaawansowanych produktów dermatologicznych, która uzupełnia zabiegi medycyny kosmetycznej. Zaprojektowana dla dermatologów i profesjonalistów na całym
świecie - wychodzi naprzeciw ich wysokim wymaganiom związanym z techniczną doskonałością produktów oraz zaufaniem do nich.
NOWA KONCEPCJA W PEELINGACH CHEMICZNYCH
DermiumLab to nowa seria produktów do użytku medycznego, która uzupełnia zabiegi medycyny kosmetycznej.

KWASY

PRODUKTY PROFESJONALNE
Kwas glikolowy
Opakowanie: żel (100 ml) lub roztwór (50 ml)
Stężenie: 20%, 45%, 70%.
Wskazania: foto-starzenie, dyskeratoza, hiperkeratoza, trądzik, łojotok i
melanoza.

Kwas mlekowy
Opakowanie: roztwór (50 ml)
Stężenie: 30%, 50%.
Wskazania: ma znaczące działanie depigmentacyjne i anty-starzeniowe.

Kwas salicylowy
Opakowanie: roztwór (50 ml)
Stężenie: 20%.
Wskazania: hamowanie syntezy prostaglandyny. Przeciwdziałanie trądzikowi,
łojotokowi i tłustości skóry.

Kwas migdałowy
Opakowanie: żel (100 ml) lub roztwór (50 ml)
Stężenie: 30%, 50%.
Wskazania: kontrola i regulacja ilości tłuszczu, neutralizowanie
Propinebacterium acnes, odpowiedzialnych za trądzik. Działanie rozjaśniające.

MIESZANKI KWASÓW

Każdemu kwasowi towarzyszy Płyn Neutralizujący w sprayu, wzbogacony Peptydem CA-6 (mocne działanie kojące), który powinien być aplikowany przez profesjonalistę
w przypadku nadmiernej reakcji po peelingu lub wrażliwej skóry. 50 ml.
Pielęgnacja skóry trądzikowej
Opakowanie: żel (100 ml)
Skład: kwas salicylowy 15% + kwas migdałowy 15%.
Wskazania: do pielęgnacji trądziku aktywnego lub ustępującego, krost, zaskórników, brudnych porów, itd. Redukcja powierzchniowych blizn trądzikowych. Do
zapobiegania trądzikowi.
Pielęgnacja przeciwstarzeniowa
Opakowanie: żel (100 ml) lub roztwór (50 ml)
Skład: ŻEL- kwas migdałowy 20% + kwas glikolowy 30%
ROZTWÓR: kwas salicylowy 10%
Wskazania: przywraca skórze promienność, elastyczność i eliminuje cienkie
zmarszczki.

KURACJA DO REGENERACJI SKÓRY PO PEELINGU - zestaw
domowy
Po wykonaniu peelingu medycznego niezbędne jest zastosowanie tego ekskluzywnego zestawu domowego dla uzyskania optymalnych rezultatów w zakresie odnowy
skóry. Zalety: Zwiększa rezultaty zabiegów wykonanych w gabinecie.

POZOSTAŁE PRODUKTY

KREM SOS: krem nawilżający, z dużą zawartością skwalenu, NMF i ﬂuorowanego polimeru, który działa jak druga skóra. Całkowicie chroni skórę przed czynnikami
zewnętrznymi i jednocześnie pozwalając jej oddychać. Ta izolacja przyczynia się do
szybkiej regeneracji. 200 ml.
Nawadniający ochraniacz skóry [Hydrating Skin Protektor]: żel
wazelinowy wzbogacony bisabololem dla ochrony błon śluzowych podczas procesu
złuszczania skóry. Słoik 15 ml.

Pielęgnacja skóry przebarwionej
Opakowanie: żel (100 ml) lub roztwór (50 ml)
Skład: ŻEL- plamy powierzchniowe: kwas mlekowy 20% + kwas migdałowy
20%
Melasma:
ROZTWÓR: kwas mlekowy 30% + kwas migdałowy 40%
ŻEL: kwas mlekowy 20% + kwas migdałowy 20% + kwas glikolowy 20%
Wskazania: silne działanie depigmentacyjne poprzez hamowanie melaniny i
usuwanie górnych warstw naskórka.

