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SkinPhilosophy profesjonalna linia kosmetyczna produkowana
w Holandii odpowiednio do norm GMP
dla najbardziej wymagających dermatologów
i kosmetologów.

Nasza filozofia – piękna
i wytrzymała skóra.
Każdy człowiek jest wyjątkowy. Jakości skóry zależą jak od czynników
wewnętrznych, tak i zewnętrznych. Tylko głębokie zrozumienie przyczyn
pojawienia tych czy innych zmian na skórze pozwala wybrać odpowiedni
indywidualny program beauty-terapii.
Oferujemy algorytm doboru pielęgnacji, jak w domu, tak i profesjonalnej,
na podstawie 3D analizy skóry od SkinPhylosophy. Nie wierzymy w popularne
i «modne» składniki, używamy tylko naukowo uzasadnionych i sparwdzonych formuł.

Dlaczego SkinPhylosophy
jest najlepszym wyborem?
Unikalne kompozycje z optymalnymi właściwościami, koncentracją, teksturą i pH dla cery:
— problemowej;

— nierównej;

— porowatej;

— wrażliwej;

— odwodnionej;

— pigmentowanej.

— mdłej;

Total Balance
Cleanser

Ageless Sun
Prevention

Środki oczyszczające 2 w 1

Środek przeciwsłoneczny
o współczynniku ochrony
SPF 30

Podstawowy kosmetyk od SkinPhylosophy
dla pielęgnacji kosmetycznej.
Mycie jest podstawą właściwej pielęgnacji
skóry, przeznaczonej dla oczyszczenia skóry
i przygotowania jej do maksymalnej akceptacji
kolejnych środków pielęgnacyjnych.
Mycie się z Total Balance Cleanser jest nie
tylko oczyszczaniem cery, jest to procedura
terapeutyczna. Łagodna emulsja nie tylko
delikatnie usuwa makijaż i zanieczyszczenia,
ale robi skórę łagodną i nawilżoną.
Głęboko i delikatnie oczyszcza skórę dzięki
zawartości fazy olejowej, która usuwa
wszelkie zanieczyszczenia na zasadzie
«podobne rozpuszcza się w podobnym».
Ze względu na nieobecność mydlanych
i alkalicznych składników nie zmienia się pH
skóry, w związku z czym ona nie wymaga
żadnej dodatkowej tonizacji. Po zastosowaniu
powierzchnia skóry staje się gładką i delikatną.
Mycie pozostawia uczucia komfortowe.
Nasz kosmetyk jest polecalny dla wszystkich
typów skóry, oraz dla demakijażu (w tym
demakijażu oczy).

G łówne składniki: mleko migdałowe, masło shea ,

wyciąg z oczaru wirginijskiego,

wyciągi z nagietka i aloe vera , witamina

E.

Cleansing

Oprócz efektu ochrony
przeciwsłonecznej czyni
antywiekowe działanie,
dobrze zmiększa i łagodzi
skórę. Krem jest zalecany
na dzień, lub jako
obowiązkowy środek
po obszernych zabiegach
kosmetycznych.
Nie zawiera w swojej
kompozycji substancji
zapachowych i parabenów.
Po naniesieniu nie
pozostawia białych śladów.

G łówne składniki: chemiczne filtry UV
(metoksycynamonian etyloheksylu,
dietyloaminy hydroksybenzoilo heksyl
benzoesan), olej jojoba , betaina ,
wyciąg zrumianku.

Sun

Facelift
Cream

Caviar Dna
Cream

Oyster
Cream

Krem
liftingujący

Antywiekowy
krem odżywczy
z DNA kawioru

Krem z DNA
ostryg morskich

Ma widoczny efekt liftingu
kosztem wprowadzenia
najnowszych osiągnięć
w świecie kosmetologii –
molekuł peptydów. Krem jest
skuteczny dzięki wprowadzeniu do jego składu zarazem
kilka peptydów.
Zapewnia efekt liftingujący,
nawilżający i przeciwzapalny. Wspomaga modelowaniu
owału twarzy i opóźnia procesy
starzenia. Fosfatydylocholina ponawia strukturę błon
komórkowych.
Krem może być stosowany
jak na dzień, tak i na noc.

G łówne składniki:
A rgireline, Registril , M atrixyl 3000,
Gatuline E xpression, wyciąg z L istownicy
(L aminaria ) i z nagietka , wyciąg z liściokwiatu
(P hyllanthus), ze świetlika ,
fosfatydylocholina .

Daily care

Wyspecjalizowany krem antywiekowy o bogatej teksturze.
Dzięki zawartości DNA kawioru a biopeptidów, stymuluje
regenerację komórek
i zwiększa elastyczność skóry.
Posiada wysokie właściwości
regeneracyjne, uzupełnia deficyt
wilgoci i nienasyconych kwasów
tłuszczowych.
Szczególnie odpowiada skórze
suchej. Przy niewyrażnej suchości możliwa alternacja
z kremem 24H MPP
lub OYSTER CREAM

G łówne składniki: DNA kawioru,
Trehaloza , masło shea , olej z pestek
winogron, olej z zarodków pszenicy,
olej jojoba , ekstrakt z niepokalanka
pospolitego (Vitex sacrum), wyciąg
z wąkroty azjatyckiej (Centella A siatica ),
orzecha włoskiego, DNA, retinol ,
stabilizowana witamina E, witamina C.

Wysoce skoncentrowany antywiekowy
środek odżywczy na podstawie DNA
ostrygi i morskiego fitokompleksu. Jest
łatwo wchłaniany przez skórę. Wyrażne
właściwości regeneracyjne przyczyniają się do wznowienia skóry. Krem
zawiera wysokie stężenia składników
nawilżających, odżywczych i mineralnych.
Przy regularnym stosowaniu, normalizują się procesy metaboliczne, wygładza
się powierzchnia skóry.
Krem ma lekką teksturę. Po naniesieniu pozostawia szlachetny perłowy
połysk. Skóra wygląda zadbaną
a rozpromienioną. Krem polecany jest
do wszystkich typów skóry i różnych
kategorii wiekowych. Nakładać bezpośrednio po umyciu lub po stosowaniu
serwatki.

G łówne składniki: DNA ostryg, witamina E,
olej jojoba , wyciągi z wodorostów, aloesu,
zatrwianu zwyczajnego, wyciągi z solirodu
(Salicornia L.), tasznika pospolitego, skrzypu
polnego, wyciąg z muszli ostryg, lecznicze błoto
z Morza Martwego, soli miedzi, magnezu, wapnia ,
żelaza , cynku.

24h Mpp
Cream

Pore
Perfection Mask

Nawilżający
krem ochronny

Środek oczyszczający 2 w 1
(maseczka, peeling)

Nawilżający krem ochronny,
opracowany do intensywnego
nawilżania skóry i dla zapobiegania starzeniu.
Dzięki lekkiej teksturze szybko
się wchłania i nie pozostawia
tłustej powłoczki. Ma efekt
regulujący wilgoć, odżywczy,
oraz antyoksydacyjny.
Kompleks olejów roślinnych
łagodzi skórę i chroni przed
agresywnymi warunkami środowiskowymi. 24 MPP CREAM
może być stosowany na dzień
i na noc. Nadaje się do różnych
grup wiekowych. Wysoce zalecany jest jako środek pielęgnacyjny
w okresie zimowym.

Główne składniki: Trehaloza,
Phytotal, Happybelle, olej z pestek moreli,
retinol, masło shea, olej z zarodków pszenicy,
witamina E, witamina A (Retinyl Palmitate),
sterylizowana witamina C.

Nie granulowany środek
dla głębokiego oczyszczenia.
Łagodzi skórę i zapobiega jej odwodnieniu.
Reguluje wydzielanie
sebumu, sprzyja samoodnowieniu skóry,
podtrzymuje naturalny

czynnik nawilżający,
znacznie ściąga pory.
Trzeby nakładać ruchami
masującymi. Minerały
naturalne delikatnie
złuszczają powierzchowne martwe komórki
skóry, usuwają zanieczyszczenia i nadmiar
sebumu.

G łówne składniki:
masło shea , kaolin, hektoryt,

alantoina i ałun glinowopotasowe.

Daily care Mask

Eye
Sensation

Eye
Perfection

Środek dla pelęgnacji
skóry wokół oczu

Nawilżający krem
do skóry wokół oczu

Wysoce aktywny
środek do pielęgnacji
skóry wokół oczu.
Zmniejsza ilość i
głębokość zmarszczek.
Poprawia elastyczność
skóry, nawilża ją. Przejawia wyrażny efekt
liftingu. Efekt ten jest
widoczny już po pierwszym zastosowaniu.
Zastosowanie produktów kosmetycznych
na bazie peptydów,
w szczególności
Matrixylu, prowadzi
do znacznej poprawy
wyglądu skóry.

G łówne składniki:

kompleksy peptydów,

Aby uzyskać trwały
efekt i zapobiec wiekowym przemianom
skóry, należy regularnie stosować produkt
w okresie co najmniej
miesiącu.
Zaleca się jako środek
na dzień i na noc.
Ma lekką żelepodobną
teksturę.
W celu uzyskania
maksymalnego efektu,
należy również nakładać na Eye Sensation
krem Perfection Eye
Cream.

A rgireline, Matrixyl, E jlis,
hialuronian sodu (H yaluronat sodium), olej jojoba ,
kasztan, stabilizowana witamina C.

Eye

Krem posiada lekką
teksturę, łatwo się
wchłania i przyswaja
się przez skórę.
Ma wyraźne działanie
nawilżające, likwiduje
stan zapalny. Pomaga
przy obrzękach i cieniach pod oczami.
Zaleca się nakładać
po stosowaniu kremu
EYE SENSATION.
Może być również
stosowany wokół warg.

G łówne składniki:

fosfatydylocholina , wyciąg ze świetlika ,
liściokwiatu

(Phyllanthus), witamina E,

olej sojowy, wyciąg z listownicy

(L aminaria), ekstrakt nagietka,
kwas hialuronowy.

Serwatki
SkinPhilosophy
Zostały one utworzone dla usunięcia
przyczyn różnych problemów skóry.
Przenikając w skórę, one uruchomiają mechanizm komunikacji komórkowych,
aktywizując cały łańcuch mechanizmów biochemicznych w odpowiedż
na działanie aktywnych cząsteczek. Przy nakładaniu preparaty są dobrze
przyjmowane przez skórę, wywierają szybki i wyraźny wpływ.
Serwatki nie zawierają konserwantów i substancji zapachowych. Nie są one
konieczne dzięki wytwarzaniu w warunkach sterylnych według standardów
dobrej praktyki wytwarzania (GMP).
Umożliwia to wykorzystynie serwatek podczas procedur aparatnych,
w szczególności w przypadku wprowadzenia za pomocą elektroporacji,
ultradźwięku, oraz technik manualnych i pielęgnacji w domu.

Nie rekomenduje się mieszać serwatki, ponieważ każda z nich ma unikalną
kompozycję synergistycznych składników a swój pH. Serwatki można nakładać
warstwami – nie więcej niż trzy w trakcie jednej procedury. N a początku nakłada
się serwatka o lżejszej teksturze. W yjątek – serwatka №4, która zawsze
nanosi się jako pierwsza!

Serum 01
Ageless
Prevention

Serum 02
Skin Balance
Repair

Serum 03
Pure
Hyaluronic

Serum 04
Spot-Less
Whitening

Nawilżająca serwatka
dla zapobiegania
starzeniu

Kojąca
i regenerująca
serwatka

Nawilżająca serwatka
z kwasem
hialuronowym

Sewatka
wybielająca

Działanie antyoksydacyjne witaminy E i efekt
stymulacji fibroblastów
kosztem działania heksapeptyda (Argireline)
zapobiegają procesowi
starzenia, pobudzają
wytwarzanie kolagenu.
Serwatkę zaleca się
w młodym wieku,
w celu zapobiegania
procesowi starzenia,
oraz w wieku dorosłym –
dla revitaminizacji skóry.

Składniki aktywne:
glikol pentylenowy, witamina E,
acetylo heksapeptyd-8.

Serum

Ma nawilżający, kojący,
anaplerotyczny effekt.
Intensywny środek
o lekkeij teksturze,
wskazany do natychmiastowej pielęgnacji
w wypadku stanów
zapalnych, a także przy
naruszeniu równowagi
skóry.
Eliminuje poczerwienienie, podrażnienie skóry,
normalizuje metabolizm
i przywraca skórze komfortowe uczucia.

Składniki aktywne:
alantoina , sok z aloesu, betaina ,
hialuronian sodowy, witamina E,
metylosulfonylometan, olej jojoba .

Produkt zawiera kwas
hialuronowy w maksymalnej koncentracji dla
środków kosmetycznych.
Głęboko nawilża skórę.
Może być stosowana
wokół warg.

Składniki aktywne:

sodium hyaluronate.

Serwatka do zwalczania
obszarów hiperpigmentacji i odświeżenia karnacji.
Efekt wybielający osiąga
się poprzez wprowadzenie do składu serwatki
wyciągu z liściokwiatu
(Phyllanthus) i askorbyla
tetraizopalmitata.
Glikozoaminoglikany
(GAG) dodatkowo
zapewniają efekt wspierający i stymulujący
fibroblasty.
Można nakładać na
oddzielne obszary
hiperpigmentacji lub
na całą twarz

Składniki aktywne:

wyciąg z liściokwiatu (P hyllanthus),
askorbyl tetraizopalmitat
dihydroksybenzoesan metylu,
glikozoaminoglikany.

Serum 05
CCP

Serum 06
Absolute
Retinol

Serum 07
Time Reset

Serum 08
Pore
Perfection

Serwatka
antywiekowa

Serwatka
z retinolem

Odżywcza serwatka
antywiekowa

Serwatka do skóry
z rozszerzonymi porami

Głęboko nawilżająca
i regenerująca serwatka.
Połączenie aktywnych
składników pomaga
radykalnie walczyć
ze zmarszczkami.
Wypełnia skórę od
wewnątrz, znacznie poprawia strukturę skóry.

Składniki aktywne: DNA kawioru,
hydrolizowany kolagen i peptyd
(palmitoyl oligopeptide – Dermaksyl).

Serum

Retinol – złote narzędzie w walce z procesem starzenia.
Pomaga walczyć
z głębokimi zmarszczkami, wykazuje widoczny
i trwały efekt w programach kuracji fotouszkodzeń i wiekowych
przemian skóry, oraz
drobnych blizn.

Składniki aktywne:
retinol

Ekstrakty z kwiatów
banana, wodorostów,
trehalozy wywierają widoczny efekt odżywczy
i nawilżający.
Serwatka ponawia
elastyczność skóry
i liftinguje owal twarzy.
Dzięki wyciągu z wąkroty
(centella asiatica) osiąga
się efekt antybakteryjny i anaplerotyczny,
stymuluje się lokalny
krwiobieg i wytwarzanie
kolagenu.
Serwatka pozostawia
komfortowe uczucie
po stosowaniu.

Składniki aktywne:

waciągi z kwiatów banana , wąkroty
azjatyckiej (Centella A siatica )
i wodorostów, trehaloza , trójpeptyd.

Idealny dla skóry tłustej,
problemowej z rozszerzonymi porami.
Poprawia strukturę skóry, wygładza powierzchnię. Składa się z kwasu
glikolowego, normalizującego pH skóry
i złuszczającego łuseczki
zrogowaciałe.
Dzięki wyciągu z oczaru
wirginijskiego, przejawia
się ściągający efekt,
a pory zacieśniają się. Nie
powoduje zaczerwienienia i łuszczenia, szybko
się wchłania i dobrze
przyswaja się przez skóre.
Serwatka jest także wskazana, przy nadmiernym
rogowaceniu naskórka.

Składniki aktywne:
kwas glikolowy, wyciąg
z oczaru wirginijskiego.

Wiekowe przemiany

+

+

Rozszerzone pory,
tłusta skóra

+
+

Elementy zapalne,rozszerzone
i widoczne naczynia krwionośne

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Wrażliwa
i podrażniona skóra

+

+

Trądzik młodzieńczy
(Acne vulgaris)

+

+

Sucha skóra

+

+

Hiperpigmentacja

Mdła skóra

+

Serum 08
Pore
Perfection

+

Serum 07
Time Reset

+

Serum 06
Absolute
Retinol

Serum 03
Pure
Hyaluronic

+

Serum 05
CCP

Serum 02
Skin Balance
Repair

Odwodniona skóra

Stan skóry

Serum 04
Spot-Less Whitening

Serum 01
Ageless
Prevention

Serwatki

+

+

+

+

Peelingi

Peelingi linii kosmetycznej
SkinPhilosophy —
to unikalne produkty
na rynku kosmetycznym.

Opierają się one na Filozofię Skóry i stworzone dla łagodnej
pielęgnacji skóry.
Peelingi pomagają normalizować naturalne funkcje skóry,
ponawiają jej zdolność do samodzielnego odnowienia i nawilżania
bez zakłócenia jej równowagi.
Kompetentne receptury każdego peelingu oraz specjalne protokoły
procedur pozwalają uniknąć okresów rehabilitacyjnych, i pacjenci
wyglądają dobrze w trakcie przebiegu całego kursu procedur.

Deep
Clean

Salicylic
Acid 20 %

Środek oczyszczający,
stosowany przed
peelingiem

Peeling
salicylowy
20%

Skład: woda , alantoina , alkohol
izopropylowy, etoksydiglikol ,
kwas salicylowy.

Skład: alkohol izopropylowy,
kwas salicylowy, gliceryna , woda ,
hydroksypropyloceluloza , kwas
polikarboksylowy EDTA.

Lactic
Acid 15 %, 30 %

Glicolic
Acid 30 %, 50 %

Peeling
mlekowy
15%, 30%

Peeling
glikolowy
30%, 50%

Skład: woda , kwas mlekowy,
gliceryna , glikol pentylenowy,
hydroksyetyloceluloza , wyciąg
z oczaru, alkohol fenatilowy,

Skład: woda , kwas glikolowy, glikol
propylenowy, glikol propylenowy,
wyciąg z oczaru, alkohol fenetylowy,
glikol kaprylilo.

glikol kaprylilo

Peeling

Wyniki

zastosowania kosmetyków SkinPhylosophy
Zdjęcia klientów przed i po zabiegach
z zastosowaniem naszych kosmetyków

Wiele osób obiecują – my naprawdę pomagamy!

Tetyana Momot

Lekarz kosmetolog, ekspert z diagnostyki skóry
Głęboka analiza skóry jest integralną częścią
waszego leczenia i konsultacji na temat produkcji
dla zadowolenia indywidualistycznych potrzeb
i oczekiwań waszych klientów.

Inna Gawrylenko
Lekarz dermatolog-kosmetolog

Nie wierzymy w popularne i «modne» składniki, używamy
tylko naukowo uzasadnionych i sparwdzonych formuł.
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