Post Peel krema
100 % Naravna z esencialnimi hranili
Za poškodovano bariero.
Izdelek vsebuje esencialna učinkovine za regeneracijo epidermalnih slojev po invazivnih, kot
tudi neinvazivnih estetsko-kozmetičnih postopkih (pilingi, voskanje, mikrodermoabrazija,
derma-rollerji, tetoviranje, sončne opekline, LASER, IPL, RF itd.). Vebuje humektante
(vlažilce), emoliente in okluzivce za učinkovito vzpostavljanje barierne funkcije epidermisa.
Zagotavlja primerno vlažnost stratum corneuma (rožene plasti) za nemoteno deskvamacijo
(odluščenje) celic. Vsebuje učinkovite emoliente, za mehčanje kože ter nadomeščanje
epidermalnih lipidnih struktur ter okluzivce za preprečevanje TEWL in patogeneze. Izdelek
pomirja razdraženo, poškodovano in luščečo se kožo z izraženim mikroreliefom.
Indikacije:
 poškodovana bariera kože zaradi invazivnih in neinvazivnih estetsko-kozmetičnih
postopkov,
 razdražena in občutljiva koža,
 suha, luščeča se koža z izraženim mikroreliefom,
 sončne opekline.
Rezultat uporabe - mehanizmi delovanja izdelka:
 izboljšanje barierne funkcije kože - hidriranje stratum corneuma, nadomeščanje
epidermalnih lipidnih struktur ter učinkovito zadrževanje vlage,
 pomirja občutljivo kožo ali občutljive predele,
 uravnava deskvamacijo celic stratum disjunctuma,
 pomirja rdečino in senzorične odzive kože (srbenje, zbadanje, bolečina, pekoč
občutek),
 zmanjšuje opaznost mikroreliefa.
Mehanizem delovanja učinkovin:
Moisturizing: vlaži stratum corneum
INCI

MEHANIZEM

Sodium Hyaluronate

Filmotvorec na površini kože. Zaradi ponavljajočih disaharidnih enot nase
veže ogromne količine vode in skrbi za primerno hidriranost stratum
corneuma. Izboljša prožnost epidermisa.

Glycerin

Močan humektant, NMF s higroskopičnimi lastnostmi; zadržuje visoko
vsebnost vlage v stratum corneumu.

Chondrus Crispus
(Carrageenan) extract

Humektant - vsebuje mukopolisaharide, kožo naredi mehkejšo, vzdržuje
vodni gradient v stratum corneumu za nemoteno delovanje encimov in
drugih procesov.

Moisturizing: okluzija in zadrževanje vlage
INCI

MEHANIZEM

Butyrospermum Parkii

Glavne sestavine so maščobne kisline; nadomeščajo epidermalne lipide
in imajo emolientno delovanje. Bogat z vitaminom E; močan antioksidant,
ki ščiti pred lipidno peroksidacijo.
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Caprylic/Capric
Triglyceride

Lipidne strukture, ki nadomeščajo epidermalne lipide stratum corneuma.
Imajo emolientno delovanje.

Cocos Nucifera
(Coconut) oil

Emolient, ki mehča površino kože in zapolnjuje lipidne strukture - deluje
emolientno; protivnetni in vlažilni učinek. Olje je bogato z nasičenimi,
mononenasičenimi in polinenasičenimi maščobnimi kislinami.

Hippophae Rhamnoides
(Sea Buckthorn (Oblipicha) oil

Vsebuje alfa-bisabolol, omega-3 in omega-7 maščobne kisline ter
nekatere vitamine. Deluje emolientno - dopolnjuje epidermalne lipide za
boljšo bariero kože. S tem pospešuje obnavljanje tkiva, zmanjšuje TEWL
in kožo mehča. Deluje kot UV absorber.

Navodila za uporabo: Nanesite v tankem sloju na očiščeno kožo in pustite, da se
popolnoma vpije. Nanaša se 3x dnevno, 10 dni, začetek nanašanja naj bo 48 ur po pilingu,
voskanju, mikroodermabraziji, IPL in RF idr.. Uporaba je zelo priporočljiva pri sončnih
opeklinah.
INCI: Water\Aqua, Cetearyl Alcohol & Cetearyl Glucoside (Organic), Sodium Hyaluronate (Hyaluronic acid), Olea
Europaea (Olive) fruit oil, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea butter), Cocos Nucifera (Coconut) oil,
Caprylic/Capric Triglyceride, Hippophae Rhamnoides (Sea Buckthorn - (Oblipicha) oil, Chondrus Crispus
(Carrageenan) extract, Benzyl Alcohol, Sorbic acid, Tocopheryl Acetate.
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