
 2 KROKI 
PRAWIDŁOWEGO 
OCZYSZCZANIA 

SKÓRY

Poznaj tajemnicę pięknej skóry!
Zacznij od świadomej pielęgnacji, której 
fundamentem jest dwuetapowe oczyszczanie.

NOWOŚCI OD DERMOMEDICA



Formuła pianki opiera się na innowacyjnym połączeniu 
ekstraktu ze śluzu ślimaka z prowitaminą B5 
i beta-glukanem. Pianka doskonale oczyszcza skórę 
bez wywoływania odwodnienia, dodatkowo działa 
przeciwzapalnie i kojąco. Śluz ze ślimaka wykazuje 
silne właściwości wygładzające i stymulujące. Jest 
źródłem alantoiny, naturalnego kolagenu, witamin 
i alfa-hydroksykwasów. Pobudza procesy naprawcze, 
regeneruje skórę w jej głębszych warstwach, 
pozostawiając ją jędrną i pełną blasku. Śluz 
ze ślimaka działa przeciwzapalnie i jest naturalnym 
antybiotykiem, dlatego pianka polecana jest dla skór 
bardzo wrażliwych, silnie unaczynionych z tendencją 
do rumienia i przy kuracjach dermatologicznych. 
Kosmeceutyk dodatkowo zawiera prowitaminę B5 
i beta-glukan, aby natychmiastowo nawilżać skórę 
i działać przeciwzapalnie.  Pianka przeznaczona 
dla każdego typu skóry, również dla skóry wrażliwej, 
atopowej silnie podrażnionej i uszkodzonej. Posiada 
fi zjologiczne pH.

Formuła olejku myjącego opiera się na innowacyjnym 
połączeniu skwalanu z witaminą E i olejkiem 
lawendowym. Olejek myjący jest pierwszym etapem 
dwufazowego oczyszczania skóry. Dwuetapowe 
oczyszczanie skóry jest rekomendowane, gdy skóra 
ma tendencję do odwodnienia i przesuszenia. Olejek 
doskonale oczyszcza skórę z makijażu, zanieczyszczeń, 
smogu i zalegającego sebum. Ze względu na swoje 
lipofi lowe właściwości ma lepsze działanie niż 
mleczko czy płyn micelarny, a przy regularnym 
stosowaniu ogranicza czopowanie się łoju i powstawanie 
zaskórników. Substancje zawarte w kosmeceutyku 
wpływają na wzmocnienie bariery hydrolipidowej 
przez co skóra jest coraz lepiej nawilżona i nie ma 
tendencji do powstawania niedoskonałości. Skwalan
i witamina E zapobiegają wymywaniu naturalnych
lipidów, co mocno uelastycznia skórę. Olejek 
z lawendy wykazuje silne właściwości bakteriostatyczne, 
przeciwzapalne, tonizujące. Takie połączenie 
substancji aktywnych sprawia, że Lipid Control 
Cleanser jest idealny zarówno dla skóry suchej, 
mieszanej i tłustej. Po oczyszczeniu skóry Lipid 
Control Cleanser, należy zastosować drugi etap 
oczyszczania: Azelaic Cleanser lub Snail Foam 
Cleanser (tylko w przypadku skóry atopowej, można 
nie wprowadzać drugiego etapu oczyszczania).

POJEMNOŚĆ: 150 ml
CENA: 120 zł

POJEMNOŚĆ: 150 ml
CENA: 120 zł

LIPID CONTROL CLEANSER
KROK 1

SNAIL FOAM CLEANSER
KROK 2
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KIEDY NALEŻY STOSOWAĆ DWUETAPOWE OCZYSZCZANIE SKÓRY?
• Jeśli Twoja skóra ma tendencję do odwodniona lub często jest podrażniona.

• Jeśli na co dzień używasz kremów fotoprotekcyjnych z fi ltrami mineralnymi lub chemicznymi.
• Gdy używasz kremów typu BB, CC lub stosujesz make-up.

• Gdy masz tendencje do nawracającego łojotoku.


