ПРЕМИУМ
ГРИЖА

РАЗРАБОТЕНА С
RHA (еластична хиалуронова киселина)
като в инжекционните формули на Тeosyal
ПЕРФЕКТЕН КОМПЛИМЕНТ
КЪМ ЕСТЕТИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ

ПОЧИСТВАНЕ

RHA®
MICELLAR
SOLUTION
почистващ тоник

за лице и очен контур

200 мл
Мицеларна вода 3 в 1:
почиства, тонизира и хидратира кожата

Индикации:
 За деликатно почистване без вода
 За всеки тип кожа, дори и чувствителна
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ПОЧИСТВАНЕ
Резултати

Състав

Ексклузивна формула & Резултати
RHA® – хидратира дълготрайно и укрепва кожната бариера
NovHyal – клетъчно обновяване и реструктуриране
Dermo-Restructuring Complex – ревитализира и защитава
Rose Damascena Water – хидратира, тонизира и действа антисептично
 Massocare PEL 64, Poloxamer 184 – почиства деликатно кожата
 Chlorhexidine – антибактериално действие






Кожата е перфектно почистена, тонизирана и подготвена за последваща грижа.

Приложение
За почистване на грим нанасяйте с памучен тампон върху лицето и очите
сутрин и вечер, без отмиване.
Може да се използва за подготовка на кожата преди професионални естетични процедури.
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ДЕЛИКАТНИ ЗОНИ

R[II] EYES
Kрем с хиалуронова киселина,
специално разработен
за очния контур

подходящ за чувствителна кожа

15 мл

Иновативна формула
с хидратиращо, изглаждащо
и реструктуриращо действие

Индикации:
 Тъмни кръгове
 Уморени очи
 Фини линии и бръчки
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Резултати

Състав









RHA® – хидратира дълготрайно и укрепва кожната бариера
NovHyal – клетъчно обновяване и реструктуриране
Dermo-Restructuring Complex – ревитализира и защитава
HA Fragments – хидратира кожата
Escin – активира циркулацията на кръвта
Hamamelis extract – стягащо и дрениращо действие
Pigments and Soft focus – изравняват и просветляват зоната

Резултатите са видими още от първата апликация. R[II] EYES редуцира тъмните кръгове, омекотява бръчките и фините линии в
областта на очния контур. Зоната е унифицирана и просветлена,
следите от умора са заличени.

Приложение
Сутрин и вечер с помощта на металния апликатор, движейки се от вътрешната част на окото навън към слепоочията, докато продуктът се абсорбира
напълно.
Идеален e за поддържане на резултата след инжектиране на филър Teosyal
Redensity II в зоната на очния контур.
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ДЕЛИКАТНИ ЗОНИ

Ексклузивна формула & Резултати

СЕРУМ

RHA® x VCIP
ИНТЕНЗИВЕН Серум с витамин C
30 мл

Синергичното действие на формулата
на Теoxane, подсилена с нова генерация
Витамин C (VC-IP), бързо и ефективно
стяга кожата и премахва пигментните петна

Индикации:
 Пигментни петна
 Неравномерен тен
 Загуба на еластичност на кожата
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СЕРУМ
Резултати

Състав

Ексклузивна формула & Резултати






RHA® – хидратира дълготрайно и укрепва кожната бариера
NovHyal – клетъчно обновяване и реструктуриране
Dermo-Restructuring Complex – ревитализира и защитава
Pyruvic acid – изравнява и освежава тена на кожата
Ascorbyl Tetraisopalmitate – антиоксидантно действие, стимулира синтез на нов колаген

След 28-дневна употреба кожата е по-сияйна, стегната и еластична, а тенът е изравнен.

Приложение
Нанесете няколко капки на лицето, шията и деколтето, върху предварително почистена с Prime Micellar Solution кожа. Оставете да се абсорбира 2-3
минути, след което приложете Advanced Filler.
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СЕРУМ

RHA® SERUM
Възстановяващ серум
за лице и шия
30 мл

Висока концентрация на хидратиращи
и ревитализиращи съставки
за видимо обновяване на кожата
в рамките на 14 дни

Индикации:
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Дехидратирана кожа
Неравномерен тен
Фини линии и бръчки
За всеки тип кожа

СЕРУМ
Резултати

Състав

Ексклузивна формула & Резултати





RHA® – хидратира дълготрайно и укрепва кожната бариера
NovHyal – клетъчно обновяване и реструктуриране
Dermo-Restructuring Complex – ревитализира и защитава
Unitamuron H22 – мощна хидратация и антиоксидантно действие

Забележителни резултати след 14-дневна употреба. Постепенно кожата възвръща способността си да отразява светлината,
признаците на умора изчезват, а тя е видимо по-хидратирана,
по-сияйна и кадифена.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте сутрин малко количество на лицето и шията преди Advanced
Filler. Mоже да се прилага самостоятелно през нощта за интензивна хидратация.
RHA® Serum може да бъде използван и в комбинация с професионални
естетични процедури.
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ДНЕВНА ГРИЖА

ADVANCED
FILLER
Дермо-реструктуриращ крем
против бръчки
нормален към смесен тип кожа

50 мл

Оптимална хидратация
с мощна антиейдж формула

Индикации:
 Дехидратирана кожа
 Бръчки и загуба на еластичност
 Кожа, склонна към омазняване
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Резултати

Състав

RHA® – хидратира дълготрайно и укрепва кожната бариера
NovHyal – клетъчно обновяване и реструктуриране
Dermo-Restructuring Complex – ревитализира и защитава
Matrixyl 3000 – стимулира синтеза на нов колаген; има и противовъзпалително действие
 SH 219 – Silica & Titanium dioxide – матира
 Vegelight 1214 – задържа водата в кожата






Кожата е по-хидратирана, по-гладка и моментално матирана.
След няколко апликации тя придобива сияен вид, бръчките и
линиите са омекотени.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Сутрин и вечер върху цялото лице, шия и деколте, след като сте нанесли
RHA® Serum или самостоятелно.
ADVANCED FILLER може да бъде използван в комбинация с професионални естетични процедури.
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ДНЕВНА ГРИЖА

Ексклузивна формула & Резултати

ДНЕВНА ГРИЖА

ADVANCED
FILLER
Дермо-реструктуриращ крем
против бръчки
суха кожа

50 мл

Оптимална хидратация
с мощна антиейдж формула

Индикации:
 Дехидратирана кожа
 Бръчки и загуба на еластичност
 Сухота
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Състав

RHA® – хидратира дълготрайно и укрепва кожната бариера
NovHyal – клетъчно обновяване и реструктуриране
Dermo-Restructuring Complex – ревитализира и защитава
Matrixyl 3000 – стимулира синтеза на нов колаген; има и противовъзпалително действие
 Shea butter – интензивно подхранва кожата
 Meadow Foam Seed Oil – антиоксидант с омекотяващо действие
 Cotton seed oil (50% of linoleic acid, Omega 6) – хидратира и
подхранва в дълбочина

Резултати

След няколко апликации кожата придобива коприненонежен и
сияен вид, бръчките и линиите са омекотени. Липсва неприятното чувство на опънатост и дискомфорт. Кожата е оптимално
хидратирана.






ПРИЛОЖЕНИЕ
Сутрин и вечер върху цялото лице, шия и деколте, след като сте нанесли
RHA® Serum или самостоятелно.
ADVANCED FILLER може да бъде използван в комбинация с професионални естетични процедури.
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ДНЕВНА ГРИЖА

Ексклузивна формула & Резултати

ДНЕВНА ГРИЖА

ADVANCED
PERFECTING
SHIELD
експертна дневна грижа
против бръчки с UVA/UVB защита
SPF 30

50 мл
Иновативна формула за мощна хидратация,
ревитализация и защита на кожата

Индикации:
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Превенция срещу процеса на стареене
Фини линии и бръчки
Зачервявания и несъвършенства
Последваща грижа (оптимална хидратация & слънцезащита)

Резултати

Състав

RHA® – хидратира дълготрайно и укрепва кожната бариера
NovHyal – клетъчно обновяване и реструктуриране
Dermo-Restructuring Complex – ревитализира и защитава
Matrixyl 3000 – стимулира синтеза на нов колаген; има и противовъзпалително действие
 HA Fragments – хидратира в дълбочина и изглажда текстурата
на кожата
 Yellow and red pigments+soft focus – изравнява тена
 Selection of Solar Filters – защитава от UVA/UVB лъчите






ADVANCED PERFECTING SHIELD SPF30 коригира, реструктурира
и защитава кожата от UVA/UVB лъчите и други вредни фактори.
След 7-дневна употреба тя е по-хидратирана, еластична и сияйна, а следите от умора изчезват.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Сутрин върху цялото лице, шия и деколте, след RHA® Serum или самостоятелно.
Може да бъде използван и в комбинация с професионални естетични процедури.
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ДНЕВНА ГРИЖА

Ексклузивна формула & Резултати

ДЕЛИКАТНА ГРИЖА

RECOVER
COMPLEXION
SPF50
КОМПЛЕКСНО РЕШЕНИЕ:
ГРИЖА ЗА КОЖАТА И МАКИАЖ
7,5 г
Изглажда и заличава несъвършенствата по кожата,
защитава от UV лъчите

Индикации:
 Грижа след естетични процедури: хематоми, зачервявания
 Несъвършенства по кожата – петна, тъмни кръгове, белези
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Състав

 Vectorized HA – дълбоко хидратира
 Arnica Extract – противовъзпалително и успокояващо действие
 Vitamin E – спомага бързото заздравяване на кожата
 High concentration of pigments including green and yellow
pigments – прикрива зачервяванията и хематомите, израв
нява тена и текстурата
 Ethylhexyl methoxycinnamate Octocrylene Titanium Dioxyde –
защитава от UV лъчите

Резултати

Тенът е изравнен, несъвършенствата, като тъмни петна, тъмни
кръгове и зачервявания, са моментално коригирани. Кожата е
оптимално защитена от UVA и UVB лъчите и дълбоко хидратирана.

Приложение
RE[COVER] complexion SPF 50 е подходяща за употреба след естетични
процедури, с отлична степен на покривност и висока UVA/UVB защита.
Използвайте гъбичката, за да нанесете върху желаните зони на кожата.
Изберете цветовия коректор, който е най-подходящ за Вашия тен: светло
бежов, розово-бежов и тъмнобежов.
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ДЕЛИКАТНА ГРИЖА

Ексклузивна формула & Резултати

НОЩНА ГРИЖА

PERFECT
SKIN REFINER
ОБНОВЯВАЩ
И РЕВИТАЛИЗИРАЩ КРЕМ
50 мл
Оптимален баланс на гликолова киселина (10%)
и RHA (eластична хиалуронова киселина)
за нежна и ефективна ексфолиация
и хидратация, дори и за най-чувствителната
кожа

Индикации:
 Неравномерен тен
	Видими пори
 Бръчки
 Пигментни петна
20

Резултати

Състав









RHA® – хидратира дълготрайно и укрепва кожната бариера
NovHyal – клетъчно обновяване и реструктуриране
Dermo-Restructuring Complex – ревитализира и защитава
Гликолова киселина (10%)* – ексфолира мъртвите клетки
Neutrazen – намалява възпалението на кожата
Аllantoin – успокоява раздразненията
Vitamin E – антиоксидантно действие

След 15-дневна употреба текстурата на кожата е по-гладка, тенът е
изравнен и сияен, порите се свиват.
PERFECT SKIN REFINER връща естествения блясък на кожата и редуцира пигментните петна.

Приложение
Вечер, след почистване с Prime Micellar Solution, се прилагат 2 или 3 дози
на лицето и шията. Избягвайте зоната на очния контур и устните.
За чувствителна кожа: използвайте PERFECT SKIN REFINER веднъж в седмицата, увеличавайки честотата на приложение според толерантността на
кожата Ви.
За нормална кожа: използвайте PERFECT SKIN REFINER всяка вечер.
Преди естетични процедури: прилагайте всяка вечер върху почистено
лице 15-21 дни преди процедурата.
* Гликоловата киселина е активна молекула, която може да предизвика дразнене при някой тип кожа.
Преди да го нанесете върху лицето, се препоръчва тест за толерантност на кожата върху малка зона.
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НОЩНА
NIGHT
ГРИЖА
CARE

Ексклузивна формула & Резултати

НОЩНА ГРИЖА

RADIANT
NIGHT PEEL
Крем за лице с ефект
"нова кожа"
40 мл

15% концентрация на гликолова киселина
в комбинация с RHA технологията
гарантира професионално ниво на пилинг

Индикации:
 Неравномерен тен
	Видими пори
 Пигментни петна
 Фини линии и бръчки
22

Резултати

Състав

 RHA® – хидратира дълготрайно и укрепва кожната бариера
 Гликолова киселина (15%) – ексфолира повърхностно мъртвите клетки
 Neutrazen – намалява възпалението на кожата
 Allantoin – успокоява раздразненията
 Vitamin E – антиоксидантно действие

След 15-дневна употреба пигментните петна сa редуцирани, тенът е изравнен, а порите видимо се свиват. RADIANT NIGHT PEEL
възстановява естествения блясък на кожата, текстурата ù става
по-гладка и кадифена.

Приложение
Вечер, върху предварително почистено лице, нанесете фин и равномерен
слой (2 или 3 дози) на лицето и шията, като избягвате очния контур и устните. Сутрин преди нанасяне на продукта за дневна грижа почистете старателно цялото лице.
Провежда се 21-дневен интензивен курс 3-4 пъти в годината.
Прилагайте фотозащитен продукт.
Преди естетични процедури: използвайте всяка вечер върху почистено
лице 15-21 дена преди процедурата.
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НОЩНА
NIGHT
ГРИЖА
CARE

Ексклузивна формула & Резултати

ВЪЗСТАНОВЯВАЩА ГРИЖА

DEEP REPAIR
BALM
успокояващ балсам
преди и след
естетични процедури
30 мл
Възвръща комфорта на раздразнената
и чувствителна кожа. Моментално успокоява
и възстановява естествения баланс на кожата

Индикации:
 Кожни раздразнения и чувствителни зони
 Зачервявания, дължащи се на външни фактори (вятър, слънце и т.н.)
 За оптимизиране на резултата след естетични процедури
(филър, лазер, пилинг и т.н.)
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Резултати

Състав







RHA® – хидратира дълготрайно и укрепва кожната бариера
Neutrazen – редуцира възпаленията по кожата
Arnica (1,5%) – антисептично и успокояващо действие
Helichrysum – възпрепятства образуването на хематоми
Cotton seed oil (50% of linoleic acid, Omega 6) – хидратира
и подхранва кожата в дълбочина

Със своето хидратиращо и филмообразуващо действие DEEP
REPAIR BALM възстановява моментално нарушената бариерна
функция и комфорт на кожата.

Приложение
Нанася се върху дехидратирани или чувствителни зони на кожата с лек масаж, толкова често, колкото е необходимо. Особено подходящ е за приложение през зимата, когато кожата е раздразнена от студа и вятъра, както и
след продължително излагане на слънце.
След естетични процедури нанесете балсама върху чувствителната зона
или върху цялата третирана област.
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ВЪЗСТАНОВЯВАЩА
NIGHT
ГРИЖА
CARE

Ексклузивна формула & Резултати

ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

POST
PROCEDURE
Успокояващ флуид
след естетични процедури
100 мл

Специално разработен за професионална
употреба, POST PROCEDURE
регенерира кожата и я защитава
след естетични процедури

Индикации:
 Зачервявания и раздразнена кожа след естетични процедури
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Резултати






Neutrazen – редуцира възпалението на кожата
Arnica (3%) – антисептично и успокояващо действие
AntarticineTM – спомага заздравителния процес
Chlorexidine digluconate – антибактериално действие

След естетичните процедури кoжата е моментално успокоена и
защитена. Зачервяванията и възпаленията са редуцирани, а комфортът ù е възстановен отново.

Приложение
Нанасяйте обилно POST PROCEDURE в третираните области, непосредствено след естетичните процедури.
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ПРОФЕСИОНАЛНАNIGHT
УПОТРЕБА
CARE

Състав

Ексклузивна формула & Резултати

ВЪЗСТАНОВЯВАЩА ГРИЖА

RHA HYDROGEL
MASK
ИНТЕНЗИВНА ГРИЖА
ЗА ЛИЦЕ И ШИЯ

Оптимална хидратация
и по-стегната кожа само за 15 минути

Индикации:
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Дехидратирана кожа
Бръчки и загуба на еластичност
Повяхнал тен
Чувствителна и раздразнена кожа
След естетични процедури

Резултати

Състав

 Hydrogel base – стягащ и тонизиращ ефект, улеснява
проникването на активните съставки
 RHA® & (Low Molecular Weight) – интензивно хидратира и
стяга кожата
 Osilift – изглажда и лифтира
 Aloe vera & Fucogel – успокояващo и ревитализиращо
действие
Само след 15 мин. кожата е интензивно хидратирана и по-стегната,
благодарение на уникалната комбинация: RHA® и хидрогел. Още
от първата апликация се постига видим лифтинг и тонизиращ ефект.
RHA® hydrogel mask успокоява кожата след естетични процедури.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Върху перфектно почистенa кожа поставете внимателно маската за лице,
като предварително сте премахнали защитното фолио. След това приложете и маската, предназначена за зона-шия. Оставете да действат 15 мин.,
след което отстранете внимателно и двете, без изплакване.
Препоръчва се нанасяне на продукт за последваща грижа: RHA® serum
и/или Advanced Filler.
RHA® hydrogel mask може да бъде използвана както самостоятелно, така
и в комбинация с професионални естетични процедури.
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ВЪЗСТАНОВЯВАЩА ГРИЖА

Ексклузивна формула & Резултати

ДЕЛИКАТНА ГРИЖА

RHA® LIP’SCULPT
СКУЛПТУРИРАЩ СЕРУМ ЗА УСТНИ

Подхранва устните в дълбочина, придавайки
им естествен обем и плътност.

Индикации:
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Дехидратирани устни
Фини линии и бръчки в зоната
Загуба на еластичност и обем
След естетични процедури

Резултати

Състав

 RHA® (еластична хиалуронова киселина) - хидратира и
укрепва кожната бариера
 Terminalia extract + Ginseng extract – лифтинг ефект
 Glycerine / Konjac – хидратира дълготрайно
 Neodermyl – подобрява еластичността, стимулирайки
синтез на колаген
 Volunage + HA Low molecular weight – придава обем
Устните са ревитализирани, бръчките и линиите в зоната са
омекотени. Контурът е oформен, а обемът е по-изразителен.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете равномерно с върха на металния апликатор върху устните
и контура.
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ДЕЛИКАТНА ГРИЖА

Ексклузивна формула & Резултати

TEOXANE COSMECEUTICALSПРЕМИУМ
ГРИЖА ЗА КОЖАТА
Koзметичната линия Teoxane съдържа същата кръстосано свързана хиалуронова киселина, използвана при дермалните филъри
Teosyal. Извън познатите възможности на традиционната хиалуронова киселина, патентованата RHA (eластична хиалуронова киселина) образува резервоар в зоната на апликиране, което позволява постепенно освобождаване на активните съставки.
 Иновационни, мощни формули, разработени с цел да оптимизират действието на активните съставки
 Не съдържат парабени и феноксиетанол
 Хипоалергенни
 Дерматологично тествани
Козметичната серия на TEOXANE, разработена на базата на хиалуроновата киселина, съчетава ефективност, комфорт и толеранс.
Благодарение на баланса между оптимална грижа за кожата и
строга медицина, кoзметичната линия Teoxane се утвърждава като
иновативна линия в грижата за кожата, която е в синхрон и допълва специализираните естетични процедури.
За повече информация посетете нашия уебсайт:
http://spectro-group.com/teoxane-skincare/
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ЕЛАСТИЧНОСТ И ЗДРАВИНА
В ИНЖЕКЦИОННИТЕ ФОРМИ
ВЕЧЕ И ЗА ЛОКАЛНА УПОТРЕБА
Хидратацията е по-добра,
отколкото при класическия
метод
RHA® образува пореста, дишаща
бариера, която задържа
по-дълго време водата.
класически метод

RHA®

Изключителни предимства
на RHA® в сравнение
с класическата
хиалуронова киселина*

-21% по-малко трансепидермална
класическа
хиалуронова
киселина

RHA® (еластична
хиалуронова киселина),
структурирана
за по-добра еластичност
и по-дълго
задържане на вода

загуба на вода в сравнение
с класическата свободна
HA (хиалуронова киселина)

+8%

по-високо съдържание
на вода в сравнение с класическата
свободна HA (хиалуронова киселина)
Микрорелефът на кожата е по-гладък

* Ex-Vivo тестове, извършени от независима лаборатория
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TEOXANE
EКСКЛУЗИВНА ФОРМУЛА
ПРОТИВ СТАРЕЕНЕ

RHA - Лаборатории Teoxane,
патентована кръстосано свързана
хиалуронова киселина

УКРЕПВА
КОЖНАТА БАРИЕРА
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ZINC
COPPER

VITAMIN B6

ISOLEUCINE
LEUCINE
VALINE
ARGININE

Very potent
antioxidant

GLYCINE
LYSINE

Също така присъстващи в TEOSYAL® PureSense
Redensity I и II. TEOSYAL® PureSense Redensity I
е продукт за мезотерапия – Клас III медицинско
изделие (CE 0086). TEOSYAL® PureSense Redensity II
е дермален филър – Клас III медицинско изделие
(CE 0086).

ALPHA
LIPOIC
ACID

THREONINE
PROLINE

Селекция от 3 антиоксиданта, 8 аминокиселини, 2 минерала и витамин В6,
известни със синеричното си действие
върху дермата

N-ACETYL
L-CYSTEINE

ЗАЩИТАВА И РЕВИТАЛИЗИРА
АНТИОКСИДАНТИ

ХИДРАТАЦИЯ

Glutathione
Действа върху свободните радикали

Arginine
Естествен хидратиращ фактор (NMF)5



Alpha-lipoic acid
Възстановява естествените антиоксиданти


N-acetyl-L-cysteine
Glycine


Vitamin B6
Кофактор на повече от 140 биохимични
клетъчни реакции
МИНЕРАЛИ
Copper
Zinc
Съставна част на естествените
антиоксидантни ензими

РЕСТРУКТУРИРАНЕ
Leucine
Isoleucine
Valine
Спомага заздравяването
и реструктурирането
на тъканите


Lysine
Threonine
Proline
Биосинтез на колаген
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NovHyal
Естествен концентрат
на N-Acetyl Glucosamine-6-Phosphat,
получен чрез биотехнологичен процес
Естествен елемент при метаболитните
процеси:
– клетъчно обновяване
– глюкозоамино гликани
– уплътняване на дермо-епидермалната
граница

СТИМУЛИРА
ЕСТЕСТВЕНИЯ СИНТЕЗ
НА ХИАЛУРОНОВА
КИСЕЛИНА
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