SOLUTION

PIELĘGNACJA SKÓRY WYMAGAJĄCEJ INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ.

Kosmetyki ziołowe

24h SOLUTION: 24-godzinna pielęgnacja skóry wrażliwej, suchej i podrażnionej, przy atopowym zapaleniu skóry oraz

do skóry alergicznej.

Kosmetyki ziołowe

SOLUTION
Seria hypoalergiczna 24h SOLUTION
stworzona została z myślą
o skórze wrażliwej proponując jej rozwiązania pielęgnacyjne i właściwą
pomoc. To seria dla tych, którzy szczególnie dbają o czystą skórę,
idealna również w przypadku skóry suchej,
skłonnej do alergii oraz
skóry zniszczonej i podrażnionej.
Kompaktowa specjalna seria proponuje kompletny system pielęgnacyjny: wyjątkowo łagodne oczyszczanie
zapewniają pielęgnacja
tonikiem, 24-godzinna pielęgnacja twarzy,
bogata pielęgnacja ciała,
intensywna pielęgnacja wszystkich zniszczonych obszarów skóry
oraz jako przyjemne uzupełnienie łagodzący
chłodzący żel.
24h SOLUTION hypoalergiczna seria
pielęgnacyjnym, idealnie tolerowana przez
tyki ziołowe ﬁrmy HILDEGARD BRAUKMANN.

KREM OPTIMUM 24H

MOUSE OCZYSZCZAJĄCY

ŻEL ALOESOWY CHŁODZĄCY

KREM MEDILAN

TONIK SPRAY ANTI-IRRITATIV

EMULSJA MEDILAN

na najwyższym poziomie
skórę. Nowoczesne kosme-
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MOUSSE OCZYSZCZAJĄCY

TONIK SPRAY ANTI-IRRITATIV

Kremowa pianka oczyszczająca dla skóry suchej i lekko podrażnionej.

Harmonizujący wzmacniający tonik przeznaczony dla skóry podrażnionej.

Przeznaczona do skóry suchej, lekko
podrażnionej, w przypadku egzemy,
atopowym zapaleniu skóry, łuszczycy.
Twarz i dekolt zostają delikatnie oczyszczone, dzięki wyjątkowo łagodnym
aktywnym substancjom myjącym.
Spokrewnione ze skórą membranlipidy w połączeniu z olejkiem z winogron wzmacniają bariereę skóry
i przeciwdziałają utracie wody.
Naturalny ekstrakt z borówki
(Vaccinium Myrtillus Fruit Extrakt)
bogaty w taniny działa ściągająco,
a tym samym łagodzi podrażnioną
i swędzącą skórę

Neutralne dla skóry pH
Nie zawiera syntetycznych
środków zapachowych.
Dozownik 150 ml

SPOSÓB UŻYCIA:
Niewielką ilość pianki nanieść na twarz i delikatnie rozmasować.
Zmyć dokładnie ciepłą wodą.

Delikatne,
orzeźwiające
uzupełnienie
oczyszczania
oraz
jako preparat S.O.S. w tzw.
„międzyczasie”. Idealny w przypadku
skóry problematycznej, jak np. przy
egzemie, atopowym zapaleniu skóry,
łuszczycy oraz w przypadku skóry
lekko podrażnionej.
Tonik w sprayu działa nawilzająco
i harmonizująco. Zapewnia skórze
skłonnej do przesuszania się,
podrażnień i napięcia wyraźnie
odczuwalną ulgę. Naturalny ekstrakt
z borówki (Vaccinium Myrtillus Fruit
Extrakt) bogaty w taniny działa
ściągająco, a tym samym łagodzi
podrażnioną i swędzącą skórę.

Spokrewnione ze skórą membranlipidy
w połączeniu z olejkiem z winogron
pomagają znormalizować barierę
ochronną i napięcie podrażnionej
skóry. Naturalne pH skóry zostaje
ustabilizowane.

Nie zawiera alkoholu,
syntetycznych środków
zapachowych, neutralne
dla skóry pH.
Spray 100 ml

SPOSÓB UŻYCIA:
Stosować rano i wieczorem po oczyszczeniu twarzy lub w przypadku podrażnień skóry.
Zamknąć oczy i z odległości ok. 25-30 cm spryskać kilka razy twarz, szyję oraz dekolt.
Unikać kontaktu z oczami.
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Specjalne połączenie przyjaznych dla skóry roślinnych lipidów stanowi podstawę tych
wyjątkowych preparatów pielęgnacyjnych. Poprzez ich lamelarną strukturę, która przypomina
barierę ochronną skóry, są optymalnie przez nią tolerowane i przyswajane.

SOLUTION
KREM OPTIMUM 24h
Optymalna 24-godzinna pielęgnacja skóry wrażliwej
dzięki spokrewnionym ze skórą membranlipidom
Przyjemna 24-godzinna pielęgnacja twarzy
dla skóry wrażliwej, suchej, podrażnionej, skłonnej
do alergii oraz przy atopowym zapaleniu skóry.
Zawiera spokrewnione ze skórą membranlipidy
i multiaktywne ekstrakty z alg chlorelli, planktonu
oraz kopru morskiego.

SPOSÓB UŻYCIA:
Nanieść delikatnie rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy.

Nie zawiera syntetycznych
środków
zapachowych
i emulgatorów

KREM OPTIMUM 24h skutecznie
wspomaga naturalną funkcję
ochronną skóry, redukuje
podrażnienia oraz trwale
wzmacnia
elastyczność
i nawilżenie
skóry.

Dozownik 150 ml
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KREM MEDILAN
Bogata, intensywna pielęgnacja – regeneruje
skórę, łagodzi podrażnienia
Bogata intensywna pielęgnacja skóry suchej, bardzo suchej, jak również zniszczonej
(egzema, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca).
KREM MEDILAN odczuwalnie regeneruje skórę, wygładza ją i łagodzi dzięki
kombinacji medycznej lanoliny (medilan) i ekstraktu z balonowej winorośli. Biomimetycznie
aktywny medilan wspomaga regenerację skóry, uzupełnia natłuszczenie i dba o prawidłowy
poziom nawilżenia skóry.
Nie zawiera środków konserwujących. Dozownik 50 ml

SPOSÓB UŻYCIA:
Nanieść delikatnie rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy.

Ekstrakt z winorośli balonowej i inne substancje aktywne zapobiegają
podrażnieniom i swędzeniu skóry.
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EMULSJA MEDILAN

KREM-ŻEL ALOESOWY

Wyjątkowo bogata emulsja do ciała
dla skóry suchej i zniszczonej
Bogata emulsja do ciała
dla skóry suchej, bardzo suchej, jak
również zniszczonej (egzema, atopowe
zapalenie skóry, łuszczyca). EMULSJA
MEDILAN odczuwalnie regeneruje skórę, wygładza ją i łagodzi dzięki
kombinacji medycznej lanoliny (medilan) i ekstraktu z balonowej winorośli.
Biomimetycznie
aktywny
medilan
wspomaga
regenerację
skóry, uzupełnia natłuszczenie i dba
o właściwe nawilżenie skóry. Ekstrakt
z winorośli balonowej i inne substancje
aktywne zapobiegają podrażnieniom
i swędzeniu skóry.

Medilan jest biomimetycznie aktywny, co oznacza, że idealnie odpowiada on naturalnym
strukturom naskórka i że jest dzięki temu w stanie wyrównać ubytki skóry
oraz zregenerować uszkodzenia skórne.

Łagodzi i wygładza podrażnioną,
wrażliwą skórę.
Chłodzący żel do stosowania
w przypadku skóry wrażliwej,
podrażnionej i zaczerwienionej.
Połączenie żelu aloesowego
z ekstraktem z korzenia buku
wygładza i łagodzi skórę, zmniejsza podrażnienia i działa szczególnie
kojąco po opalaniu lub depilacji.
W przypadku skóry suchej
można dodatkowo zastosować krem.
Nie zawiera
środków
konserwujących.
Dozownik 150 ml

Nie zawiera środków perfumowanych
Tubka 50 ml

SPOSÓB UŻYCIA:
Nanieść delikatnie na podrażnioną skórę.
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