Kosmetologia
Kliknij w nazwę zabiegu żeby dowiedzieć się o nich więcej.

Oxybrazja

Manicure

Oxybrazja to rodzaj peelingu gdzie czynnikiem
złuszczającym jest strumień rozproszonych
kropelek soli fizjologicznej i powietrza,
emitowany pod ciśnieniem przez urządzenie.

Zapraszamy na klasyczny manicure jak również
na manicure hybrydowy Shellac, który utrzymuje
się nawet do 3 tygodni.

Mikrodermabrazja diamentowa
Mikrodermabrazja diamentowa to stopniowe,
kontrolowane złuszczanie naskórka.
Intensywność, głębokość złuszczania są oceniane
i dobierane indywidualnie co czyni
mikrodermabrazję diamentowa metodą bardzo
bezpieczną.

Pedicure Kosmetyczny
Pedicure kosmetyczny obejmuje: skrócenie i
opiłowanie paznokci, usunięcie skórek, usunięcie
zrogowaceń z części podeszwowej stopy

Zamykanie naczynek – Lamprobe
Zamykanie naczynek oraz usuwanie zmian
skórnych metodą radiotermolizy Lamprobe –
unikalne, przełomowe urządzenie do
nieinwazyjnych i bezpiecznych zabiegów
zamykania naczynek krwionośnych, usuwania
włókniaków, plam de Morgana i wielu innych
nieprawidłowości skórnych.

Eksfoliacja kwasami

Peeling kawitacyjny
Peeling kawitacyjny to zabieg polegający na
bezbolesnym, głębokim oczyszczaniu skóry za
pomocą ultradźwięków.

Peeling BioRePeel
BioRePeelCl3, to innowacyjny wyrób medyczny
będący dwufazowym, opatentowanym
peelingiem o działaniu biostymulującym,
rewitalizującym i oczywiście peelingującym.

Peeling PQ Age
Peeling ujędrniająco-liftingujący, zapewniający
głęboką stymulację bez naruszenia powierzchni
właściwej skóry.

Xylogic RETIX.C 4%
Intensywna kuracja odmładzająca i
odbudowująca skórę z retinolem, witamina C i
antyoksydantami.

Zabieg ze śluzem ślimaka Snailmed
Czy znasz drogocenne właściwości śluzu ślimaka?

Eksfoliacja kwasem migdałowym +PHA
Zapewnia działanie antybakteryjne i
sebostatyczne – przyśpiesza gojenie wyprysków
trądzikowych, zmniejsza łojotok i błyszczenie
skóry, złuszcza, wygładza i poprawia strukturę
naskórka, zmniejsza rozszerzone pory.
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Zabieg kolagenowy atelocollagen z
efektem „Baby Skin”
Doskonały zabieg przynoszący ulgę dla każdej
cery suchej i wrażliwej, cery z oznakami
przedwczesnego starzenia oraz stresem
oksydacyjnym (UV,smog,spaliny,dym
papierosowy).

Pielęgnacja dłoni
Manicure, Zabieg parafinowy na dłonie
(peeling,maska,parafina)

Pielęgnacja oprawy oka
Henna brwi i rzęs, Regulacja brwi woskiem /
pęsetą

POWER OF NATURE

Depilacja woskiem

Produkty z serii POWER OF NATURE
zawierające w sobie rewelacyjne składniki
aktywne, które skutecznie przyczynią się do
poprawy kondycji i wyglądu skóry. Zostały
specjalnie skomponowane tak, by zaspokoić
potrzeby tych najbardziej wymagających.

Wąsik, broda, pachy, bikini - linia, nogi, łydki,
ramiona, przedramiona, plecy, klatka piersiowa
NIE WYKONUJEMY ZABIEGÓW DEPILACJI
BIKINI U MĘŻCZY

2
Icon made by Freepik from 
http://www.freepik.com

Oxybrazja
OXYBRAZJAto zabieg ,który możemy wykonywać przez cały rok. Również u koniet w ciązy i w okresie
karmienia.
Oxybrazja to rodzaj peelingu gdzie czynnikiem złuszczającym jest strumień rozproszonych kropelek soli
fizjologicznej i powietrza, emitowany pod ciśnieniem przez urządzenie.
Sól fizjologiczna– jest substancją neutralną dla organizmu i nie wywołuje podrażnień i skutków ubocznych.
W zabiegu oxybrazji daje efekty nawilżenia, zmiękczenia i wygładzenia, a skóra staje się aksamitna w
dotyku.
Powietrze – oxybrazja daje możliwość dotlenienia, rozjaśnienia skóry oraz ujednolicenia jej kolorytu.
Zabieg Oxybrazji jest wykonywany metodą bezdotykową, nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu
urządzenia ze skórą.
Dzięki temu JEST ON W 100% HIGIENICZNY I BEZPIECZNY!
W trakcie zabiegu odczuwalny jest kojący chłód, który łagodzi podrażnienia, obkurcza pory, zmniejszając
ich widoczność oraz napina mięśnie twarzy poprawiając jej owal. Skóra jest widocznie wygładzona,
rozjaśniona i odświeżona.

Oxybrazję stosujemy:
●

●

●

w terapii 
SKÓR TŁUSTYCH, TRĄDZIKOWYCH I MIESZANYCH– skutecznie usuwa martwe
komórki naskórka pozostawiając skórę gładką i jednolitą; niweluje zaskórniki, zwęża pory
wykonana w serii sprzyja również REDUKCJI BLIZN POTRĄDZIKOWYCH „CERA PALACZA”
w przypadku CER WRAŻLIWYCH I NACZYNKOWYCHredukuje objawy fotostarzenia się skóry
wyrównuje nierównomierną pigmentację i poprawia elastyczność skóry przy nadmiernym
rogowaceniu
stosowana pomocniczo w TERAPII ANTYCELLULITOWEJ - daje efekt mikromasażu tkanek
podczas którego dochodzi do stymulacji układu limfatycznego, szybszego przepływu limfy,
eliminacji toksyn i produktów przemiany materii co powoduje zmniejszenie obrzęków po zabiegu
następuje lepsza absorpcja preparatów kosmetycznych przez skórę.

W OKRESIE LETNIM, po zabiegu, używamy kremów ochronnych z filtrem SPF 50.
OXYBRAZJA- zapraszam do skorzystanie z tej nowoczesnej, skutecznej, w pełni bezpiecznej metody
złuszczania naskórka.
Pracujemy na sprzęcie firmy Baylla!
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Mikrodermabrazja diamentowa
Mikrodermabrazja diamentowa to stopniowe, kontrolowane złuszczanie naskórka. Intensywność,
głębokość złuszczania są oceniane i dobierane indywidualnie co czyni mikrodermabrazję diamentowa
metodą bardzo bezpieczną.
Złuszczanie następuje stopniowo, warstwa po warstwie. Nie ma tu niebezpieczeństwa zbyt głębokiego lub
nierównomiernego złuszczenia, ani powstania blizn.
Zabieg nie wymaga ograniczenia normalnej aktywności – jedynie bardziej wrażliwa skóra może reagować
lekkim zaczerwienieniem, które ustępuje po kilku godzinach.
Zabieg mikrodermabrazji diamentowej można wykonywać nawet przy cerze naczynkowej.

Główne wskazania:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

poprawa jakości skóry (struktury i kolorytu)
zmniejszenie rozszerzonych porów, usunięcie zaskórników
spłycenie powierzchownych zmarszczek, wygładzenie skóry
usunięcie przebarwień posłonecznych lub starczych
zmniejszenie łojotoku
regeneracja i uelastycznienie skóry
zwiększenie wchłaniania aplikowanych kosmetyków
stymulacja mikrokrążenia, co powoduje lepsze odżywienie komórek skóry
stymulacja produkcji kolagenu i elastyny (odnowa skóry właściwej)
opóźnienie procesu starzenia się skóry

Mikrodermabrazję diamentową można wykonywać w przypadku:
●
●

ciąży, menstruacji
skóry opalonej, skóry płytko unaczynionej

Przeciwwskazania do mikrodermabrazji diamentowej:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

zakażenia wirusowe: brodawki, opryszczka, mięczak zakaźny
zakażenia bakteryjne: liszajec zakaźny, figówka gronkowcowa
zakażenia grzybicze
trądzik: krostkowy, ropowiczy
trądzik różowaty
skóra powiek
uszkodzenia ciągłości skóry (przeczosy, nadżerki)
nowotwory skóry i znamiona
terapia przeciwtrądzikowa Roaccutanem – wskazana co najmniej 3 miesięczna przerwa
skłonność do bliznowców (keloidów)
zabiegi chirurgiczne w obrębie twarzy (do 2 miesięcy)
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Jak się przygotować do mikrodermabrazji diamentowej?
Nie są wymagane jakieś specjalne zabiegi przygotowujące skórę, ale na 5 dni przed wykonaniem zabiegu
należy unikać:
●
●
●
●

chemicznych kremów do depilacji
woskowania, elektrolizy
szorstkich gąbek, szczoteczek do czyszczenia twarzy
żeli i kremów peelingujących do twarzy

Objawy niepożądane po zabiegu mikrodermabrazji:
●
●
●
●

uczucie mrowienia, pieczenia, świądu – objawy te szybko ustępują
przetrwały rumień (24-48godzin). Każdego następnego dnia zaczerwienienie skóry jest coraz mniej
widoczne i nie przeszkadza w zrobieniu makijażu oraz aktywnym wykonywaniu codziennych czynności
nadwrażliwość skóry
wybroczyny u osób stosujących aspirynę lub niesteroidowe leki przeciwzapalne (utrzymują się 24-72
godzin)

Gabinet Kosmetyczny Katarzyna Daszkiewicz Poznań – zapraszamy na
skuteczną mikrodermabrazję diamentową!
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Pedicure kosmetyczny
Pedicure kosmetyczny obejmuje:
●
●
●

skrócenie i opiłowanie paznokci
usunięcie skórek
usunięcie zrogowaceń z części podeszwowej stopy

Polecamy również pedicure z malowaniem hybrydowym.
Jeżeli potrzebujesz specjalistycznej pomocy podologa zapraszamy do zakładki PODOLOGIA
Pracujemy na wysokiej jakości sprzęcie firmy Gerlach.
Salon wyposażony jest w autoklaw do sterylizacji narzędzi co zapewnia bezpieczeństwoKlientom.
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Zamykanie naczynek – Lamprobe
Zamykanie naczynek oraz usuwanie zmian skórnych metodą radiotermolizy Lamprobe – unikalne,
przełomowe urządzenie do nieinwazyjnych i bezpiecznych zabiegów zamykania naczynek krwionośnych,
usuwania włókniaków, plam de Morgana i wielu innych nieprawidłowości skórnych.

Skuteczna metoda stosowana w przypadku:
●
●
●
●
●
●

zamykania naczynek krwionośnych, małych teleangiektazji (tzw. pajęczynki)
zamykania Spider Naevi – naczyniaka gwiaździstego (tzw. znamię pająkowate )
naczyniaka wiśniowego (Plamki Campbell de Morgana )
usuwania włókniaków
usuwania prosaków
kaszaków, żółtaka (Xanthelasma)

Zalety Lamprobe:
●
●
●
●
●
●
●

Lamprobe wykorzystuje technologię fal radiowych i jest skuteczny w przypadku zabiegów na mniejsze
nieprawidłowości skóry – efekty są szybkie, zabiegi precyzyjne
krótki czas zabiegu (2-5 sekund)
nie wymaga stosowania znieczulenia
technologia ta pozwala wykonać zabiegi w sposób absolutnie nieinwazyjny i bezpieczny
kontrolowana intensywność impuls
w większości przypadków efekty są widoczne natychmiast, w wielu przypadkach wystarczy tylko 1
zabieg – bez konieczności powtarzania
dyskomfort podczas zabiegu jest bardzo mały. Odczucie można porównać do szybkiego, -delikatnego
uszczypnięcia. Nie wymagane jest stosowanie znieczulenia

Jak działa Lamprobe?
Lamprobe działa na zasadzie przyciągania płynów przez ciepło generowane przez elektrody igłowe.
Zabiegi polegają na precyzyjnym przyłożeniu elektrody do miejsca zabiegowego. Następuje efekt
elektrokoagulacji (np. naczynka) i „elektro-osuszenia” nieregularności skóry (np. ropne krostki trądzikowe)
– płyny w tkance ulegają osuszeniu.
Istotną zaletą wyróżniającą Lamprobe od innych urządzeń jest fakt, że igły nie stają się gorące, tak więc nie
dochodzi do poparzenia skóry
Lamprobe może być stosowany po mikrodermabrazji, oxybrazji wówczas także lepiej widoczne są
nieprawidłowości skóry
Wymagana ilość zabiegów zależeć będzie od indywidualnego przypadku i obszaru skóry. Kilka czynników
może mieć wpływ na efektywność zabiegów w tym: kolor skóry, zaburzenia hormonalne, czynniki
genetyczne.
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Przeciwwskazania:
●
●
●
●
●
●

choroby skóry, hemofilia, otwarte rany
znamiona płaskie, płaskie zmiany pigmentowe, duże plamy pigmentacyjne
ciąża, zakrzepowe zapalenie żył, epilepsja
przyjmowanie środków farmakologicznych wpływających na krzepnięcie lub rozrzedzenie krwi
wszystkie zmiany skórne budzące wątpliwości
wszelkie inne przeciwwskazania, które miałyby wpływ na leczenie medyczne
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Eksfoliacja kwasami
Eksfoliacja kwasem migdałowym +PHA

Wskazania do zabiegu:
●
●
●
●
●
●

cera zanieczyszczona, trądzikowa, tłusta – jako zabieg o działaniu „antybiotykopodobnym”
nadmierna keratynizacja naskórka
rozszerzone pory
pierwsze oznaki fotostarzenia
przebarwienia pigmentacyjne: posłoneczne, pozapalne, ostuda
zmarszczki, utrata jędrności, również przy cerach wrażliwych i naczyniowych.

Jakie są efekty zabiegu:
●
●
●
●
●
●

Zapewnia działanie antybakteryjne i sebostatyczne – przyśpiesza gojenie wyprysków trądzikowych,
zmniejsza łojotok i błyszczenie skóry,
Złuszcza, wygładza i poprawia strukturę naskórka,
Zmniejsza rozszerzone pory, Reguluje nadmierną keratynizację naskórka,
Rozjaśnia i ujednolica koloryt cery, redukuje przebarwienia pigmentacyjne,
Pobudza syntezę kolagenu, elastyny i glikozaminoglikanów, wygładza zmarszczki i lekko napina skórę
Dodatkowe, unikalne efekty działania PHA, szczególnie kwasu laktobionowego: działanie
przeciwzapalne, gojące i nawilżające, zmniejsza rumień i teleangiektazje.

UWAGA:
Peeling 50% Kwasem migdałowym + PHA Norel, nie niesie ryzyka podrażnień, silnego łuszczenia,
zaczerwienienia skóry czy przebarwień pozabiegowych.
MOŻNA GO WYKONAĆ O KAŻDEJ PORZE ROKU, NAWET LATEM, dla wszystkich rodzajów cer, w tym
naczyniowych. Jak po każdym zabiegu złuszczającym, kiedy cieńszy naskórek jest delikatniejszy i bardziej
wrażliwy na działanie UV,
ZALECAMY OCHRONĘ PRZECIWSŁONECZNĄ SPF30 PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA ZABIEGÓW I DO 4
TYGODNI PO ICH ZAKOŃCZENIU.

Częstotliwość zabiegów:
Jako kuracja 4 – 6 zabiegów, raz w tygodniu. Maksymalny odstęp między zabiegami 10 dni.

Przeciwwskazania:
●
●
●
●
●
●

uczulenie na którykolwiek składnik aktywny obecny w preparatach Norel
uszkodzony naskórek, stan bezpośrednio po depilacji woskiem
aktywna opryszczka, brodawki wirusowe
doustna i miejscowa terapia retinoidami
łuszczyca, skłonność do powstawania bliznowców
znamiona barwnikowe omijamy podczas zabiegu.
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Manicure
Zapraszamy na klasyczny manicure jak również na manicure hybrydowy Shellac, który utrzymuje się nawet
do 3 tygodni.
Manicure hybrydowy
Manicure hybrydowy Shellac polega na wykonaniu klasycznego manicuru z tą różnicą, iż na koniec zabiegu
zamiast nakładania tradycyjnego lakieru nakładamy specjalny lakiero-żel Shellac i utwardzamy w lampie UV.
Taki manicure możemy wykonać zarówno na dłoniach, jak i na stopach.
Nie wymaga matowienia naturalnej płytki paznokciowej!

Zalety:
●
●
●
●
●
●

nie odpryskuje
bardzo długo się trzyma na paznokciach 2-3tyg.
pięknie się świeci
nie wymaga suszenia
nie odgniata się w butach
Shellaca możemy ściągnąć w gabinecie kosmetycznym za pomocą specjalnego płynu do usuwania
Shellac.
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Peeling kawitacyjny
Peeling kawitacyjny to zabieg polegający na bezbolesnym, głębokim oczyszczaniu skóry za pomocą
ultradźwięków.

Działanie:
●
●
●
●
●
●
●
●

powoduje złuszczenie martwego naskórka
usuwa zanieczyszczenia skóry
bezboleśnie i dokładnie oczyszcza skórę twarzy, szyi, dekoltu, pleców
usuwa przebarwienia naskórkowe
regeneruje skórę oraz mięśnie mimiczne
głęboko nawilża poprzez mikromasaż
wzmaga produkcję kolagenu i elastyny
pozostawia skórę odświeżoną, doskonale przygotowaną do wchłaniania kosmetyków

Przeciwwskazania do peelingu kawitacyjnego:
●
●
●
●

ciąża
choroby nowotworowe
rozrusznik serca
uszkodzenie naskórka w obrębie wykonywanego zabiegu

Peeling kawitacyjny wykonujemy jednorazowo lub w serii 1 raz/tydzień przez 5-6
tyg.
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Peeling BioRePeel
BioRePeelCl3, to innowacyjny wyrób medyczny będący dwufazowym, opatentowanym peelingiem o
działaniu biostymulującym, rewitalizującym i oczywiście peelingującym. Dzięki działaniu złuszczającemu i
keratolitycznemu, przyspiesza regenerację komórek poprzez usuwanie zewnętrznych komórek warstwy
rogowej z selektywnym działaniem na wiązanie połączeń korneocytów.
Zabieg jest mało inwazyjny dla pacjenta, jest praktycznie bezbolesny, jedynie przy wrażliwych skórach
odczuwane jest niewielkie pieczenie. Peeling ten nie wyłącza z codziennych aktywności, nie powoduje
widocznego złuszczania skóry. Może być stosowany przez cały rok i bez ograniczeń wiekowych. Może być
łączony z procedurą mezoterapii.

WSKAZANIA:
●
●
●
●
●
●
●

głęboka rewitalizacja skóry;
przywrócenie napięcia i elastyczności skóry;
wyrównanie kolorytu skóry i redukcja przebarwień;
obkurczenie porów;
seboregulacja i ograniczenie nadmiernego łojotoku;
leczenie skóry trądzikowej;
usuwanie zaskórników

Twarz 180 zł
Twarz+szyja 230 zł
Twarz+szyja+dekolt 280 zł
Czas zabiegu: 1h
Częstotliwość: 10-14 dni, 3-6 zabiegów

Peeling BioRePeel + Dermapen
Twarz 250 zł
Twarz+szyja 300 zł
Twarz+szyja+dekolt 350 zł
Czas zabiegu: 1,5h
Częstotliwość: 10-14 dni, 3-6 zabiegów

Peeling BioRePeel + Dermapen + terapia aktywnymi białkami EstGen
Twarz 300 zł
Twarz+szyja 350 zł
Twarz+szyja+dekolt 400 zł
Czas zabiegu: 1,5h
Częstotliwość: 10-14 dni, 3-6 zabiegów
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Peeling PQ Age
PQ AGE to peeling z właściwościami ujędrniająco-liftingującymi, zapewniający głęboką stymulację bez
naruszenia powierzchni właściwej skóry. Zabieg daje podobny efekt do mezoterapii. Gładsza i młodsza
skóra jest widoczna zaraz po zabiegu. Kuracja może być wykonywana o każdej porze roku oraz łączona z
innymi procedurami mezoterapii.

Zastosowanie:
●
●
●
●
●

usuwanie przebarwień
usuwanie blizn
leczenie skóry trądzikowej
usuwanie zaskórniki
poprawianie elastyczności i napięcia skóry

Cena: 280 zł
Częstotliwość: 14-21 dni, 3-6 zabiegów

Peeling PQ Age + Dermapen
Cena: 350 zł
Częstotliwość: 14-21 dni, 3-6 zabiegów

Retix C Xylogic
Cena: 180 zł
Częstotliwość: co 3 tygodnie, 3-6 zabiegów
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Xylogic RETIX.C 4%
Intensywna kuracja odmładzająca i odbudowująca skórę z retinolem, witamina C i antyoksydantami.
Zestaw do użytku profesjonalnego, zawierający serum z witaminą C 8% i antyoksydantami 30% oraz maskę
retinolową 4%.

SPOSÓB DZIAŁANIA:
preparat stymuluje odnowę tkankową, usuwa martwy naskórek odświeżając i intensywnie wygładzający
skórę. Efekt widoczny po pierwszym zabiegu. Kuracja redukuje niedoskonałości, nawilża, rozjaśnia i
rozświetla skórę.Skóra po zabiegu jest jędrna, napięta, wypełniona i rozjaśniona.

WSKAZANIA:
●
●
●
●
●

fotostarzenie
melasma
wiotka skóra
niedoskonałości
rozstępy
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ZABIEG ZE ŚLUZEM ŚLIMAKA SNAILMED
Czy znasz drogocenne właściwości śluzu ŚLIMAKA?
Śluz ślimaka ma wspaniały wpływ
na naszą skórę:
●
●

●
●
●

nawilża, ujędrnia i regeneruje skórę
spowalnia proces starzenia się skóry,
wygładza zmarszczki i zapobiega
przedwczesnemu tworzeniu się
kolejnych
zmniejsza skłonność do alergii i uczuleń
pomaga przy leczeniu skóry z
trądzikiem
wygładza blizny, przyspiesza gojenie
się ran

Zapraszamy na nowy zabieg
zawierający aż 58,5% czystego śluzu
ślimaka!
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ZABIEG KOLAGENOWY ATELOCOLAGEN Z
EFEKTEM „BABY SKIN”
Doskonały zabieg przynoszący ulgę dla każdej cery suchej i wrażliwej, cery z oznakami przedwczesnego
starzenia oraz stresem oksydacyjnym (UV,smog,spaliny,dym papierosowy).
Dla osób potrzebujących poprawienia jędrności skóry , również z drobnymi zmarszczkami, wysuszonej
skóry osób nadużywających opalania, jak i od klimatyzacji.
Dzięki zabiegowi przy użyciu tak wspaniałych produktów skóra jest oczyszczona,dogłębnie i długotrwale
nawilżona, dotleniona ,rozświetlona, znowu odzyskuje swój blask i zdrowy wygląd.
Skóra po zabiegu staje się gładka i miękka w dotyku jak u dziecka, wyraźnie widać spłycenie zmarszczek.
Zaawansowane formuły ciekłokrystaliczne wzbogacone o atelokolagen, potrójny kwas hialuronowy oraz
składnikami z mórz i oceanów - fitoplanktonem i morską wodą głębinową.
Technologia ciekłokrystaliczna gwarantuje najwyższą kompatybilność ze skórą, nie wspominając już o
wspaniałym delikatnym zapachu białych kwiatów pomarańczy, bergamotki i cyklamenu podnoszące
komfort podczas zabiegu.
Zaleca się jako kurację ,wykonywanie 4-6 zabiegów raz w tygodniu , bądź też jednorazowo jako
podstawowy zabieg nawilżający.
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POWER OF NATURE
Produkty z serii POWER OF NATURE zawierające w sobie rewelacyjne składniki aktywne, które
skutecznie przyczynią się do poprawy kondycji i wyglądu skóry. Zostały specjalnie skomponowane tak, by
zaspokoić potrzeby tych najbardziej wymagających.
Bez problemów poradzi sobie z cerą zanieczyszczoną,niedotlenioną i szarą.
Dzielnie stawi czoła agresywnym czynnikom miejskim i ochroni skórę która na taki kontakt bywa narażana.
Zabieg silnie rewitalizujący i pozwala na głęboki detoks skóry. Ma również działanie antyoksydacyjne i
wzmacniające.
W tym secie zabiegowym znajdziecie takie składniki jak: Ekstrakt ze śluzu ślimaka, Aktywny węgiel,
Magnetyt
Uzyskamy zatem działanie detoksykujące i rozjaśniające. Oprócz tego głęboko nawilża i ujędrnia skórę
przywracając jej funkcje barierowe.
Ma również silne działanie antyoksydacyjne, genialnie odbudowuje i regeneruje skórę oraz łagodzi
wszelkie dolegliwości. Chroni kolagen i stymuluje jego produkcję.
Działa również przeciwzmarszczkowo i przeciwstarzeniowo. Idealnie absorbuje nadmiar sebum.
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