POZNAJ PROFESJONALNE PRODUKTY
DO PIELĘGNACJI W DOMU

Produkty dostępne tylko w profesjonalnych gabinetach
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UPWASHING
hyperpigmentation
skin

LIGHTENING TONIC

LIGHTER+

REGENER MAX

BLOC

trądzik – pielęgnacja latem

skóra przetłuszczająca się















przebarwienia rozproszone









melasma / ostuda
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REGENER MAX




AZAGEL

ANTI ACNE CREAM

LACTO TONIC

ANTI COMEDO
TONIC

AZA TONIC

ANTI ACNE TONIC







VITAMIN C TONIC

trądzik różowaty
UPWASHING
acne skin

trądzik zapalny
UPREMOVER
oily skin

trądzik niezapalny (zaskórniki)
PŁYN MICELARNY
cera tłusta
& mieszana

CERA TRĄDZIKOWA

AZA TONIC

UPREMOVER
do dowolnej cery

CERA
Z PRZEBARWIENIAMI
PŁYN MICELARNY
do dowolnej cery

Domowa pielęgnacja
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FERUL TONIC
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REGENER MAX





FILLER MAX

AMBER TONIC

FERUL TONIC







SKIN REVITAL
TONIC

nawilżenie
napięcie skóry
rumień + popękane naczynka
profilaktyka przeciwstarzeniowa
skóra palacza
cienie pod oczami
drobne zmarszczki pod oczami
zabieg na dłonie
zabieg na stopy I
zabieg na stopy II
zabiegi letnie rewitalizujące skórę








LACTO TONIC

REWITALIZACJA

ANTI AGE TONIC

zahamowanie procesu fotostarzenia








AMBER TONIC

rozstępy

UPWASHING
do dowolnej cery

blizny








UPWASHING
sensitive skin

głębokie zmarszczki

UPREMOVER
do dowolnej cery

średnie zmarszczki

UPREMOVER
do dowolnej cery

drobne zmarszczki

PŁYN MICELARNY
do dowolnej cery

ZMIANY SKÓRNE
TYPU ZMARSZCZKI, BLIZNY,
ROZSTĘPY

PŁYN MICELARNY
do dowolnej cery

Domowa pielęgnacja
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Demakijaż wacikiem

Demakijaż wykonywany za pomocą dłoni i pianki

Płyn micelarny 500 ml

UPREMOVER

do dowolnej cery 200 ml

FOAM BEFORE COSMETIC PROCEDURE

CERA SUCHA

CERA TŁUSTA I MIESZANA

CERA WRAŻLIWA

CERA SUCHA

CERA TŁUSTA I MIESZANA

CERA WRAŻLIWA

Dzięki zawartości destylatu z płatków róży działa
łagodząco, relaksująco
i przeciwzapalnie. Doskonale nawilża.

Zawiera kwas rozmarynowy dzięki czemu działa
lekko ściągająco, reguluje wydzielanie sebum.
Ma działanie antyseptyczne
i antyoksydacyjne.

Zawiera rumianek dzięki
czemu działa łagodząco,
rozluźniająco i nawilżająco na skórę. Ma działanie
przeciwzapalne.

Zawiera wyciąg z liści
szałwii dzięki czemu tonizuje i nawilża skórę.
Ma również właściwości
odświeżające i przeciwzapalne.

Dzięki zawartości wyciągu
z gałęzi drzewa herbacianego ma działanie przeciwzapalne, oczyszczające
skórę. Reguluje pracę gruczołów łojowych i hamuje
powstawanie zaskórników
oraz wykwitów ropnych.

Zawiera wyciąg z rumianka
pospolitego ma wskazanie
do stosowania przy skórze
podrażnionej, wrażliwej.
Posiada silne działanie
łagodzące, rozluźniające,
ale również nawilżające skórę.

NIE PODRAŻNIAJĄ OCZU. Duża pojemość 500 ml zapewnia dużą wydajność.
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W przeciwieństwie do większości pianek produkty upREMOVER nie zawierają detergentów! Pianki służą do demakijażu, a nie do mycia. Pianki nie podrażniają oczu.

Mycie twarzy żelami upWASHING
Żel 250 ml

Profesjonalna linia żeli do mycia twarzy z serii
Therapeutic ACID GEL Line przeznaczonych do redukcji
trądziku, przebarwień oraz do cery wrażliwej.

HYPERPIGMENTATION SKIN

ACNE SKIN

SENSITIVE SKIN

Produkt zawiera kwas migdałowy oraz
azeloglicynę i wit. B3, które wspólnie
rozjaśniają przebarwienia oraz hamują
powstawanie nowych zmian barwnikowych.

Produkt zawiera kwas azelainowy oraz
wyciąg z drzewa herbacianego. To
połączenie zapewnia działanie przeciwzapalne oraz regulujące pracę gruczołów łojowych.

Produkt zawiera kwas laktobionowy,
wyciąg z rumianka oraz pantenol.
Świetnie łagodzi wszelkie podrażnienia, stymuluje skórę do regeneracji.

Produkty UPWASHING wyróżnia:
zawartość terapeutycznych kwasów,
żel implantowany, tzw. czystą formą tlenu,
wysoka wydajność – do 4 miesięcy stosowania,
ekologiczne składniki z certyfikatami ECO CERT,
brak składników wywołujących szczypanie oczu.
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Tonizacja
Toniki przywracają odpowiednie pH skórze, po demakijażu lub myciu twarzy. Zawierają terapeutyczne kwasy,
dzięki którym można skutecznie pielęgnować skórę z takimi problemami jak trądzik, przebarwienia, zmarszczki.

ANTI ACNE Tonic 200ml
Produkt zawiera 2% kwas salicylowy, który przyczynia się do
odblokowania porów, zapobiega
tworzeniu się wyprysków, pomaga oczyścić skórę z zaskórników.
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ANTI AGE Tonic 200ml
Zawiera kwas glikolowy o stężeniu 5% co wpływa na zmniejszenie zmarszczek, spłycenie blizn,
zmiękczenie i wygładzenie skóry,
poprawia jej barwę i fakturę oraz
wpływa na odmłodzenie i poprawę elastyczności.

ANTI COMEDO Tonic 200ml
Zawiera kwas pirogronowy o stężeniu 5%. Znakomicie wpływa na
oczyszczenie skóry z zaskórników
dodatkowo zabezpieczając cerę
przed nadmiernym przetłuszczaniem się.

AZA Tonic 200ml
Tonik z 5% stężeniem kwasu azelainowego przeznaczony jest do
pielęgnacji skóry wrażliwej, naczyniowej, jak również do pielęgnacji
skóry z trądzikiem różowatym. Produkt jest przeznaczony do pielęgnacji całorocznej – również latem!

LACTO tonic 200ml
Preparat przeznaczony do codziennej pielęgnacji odwodnionej, wrażliwej skóry naczynkowej. Kwas
laktobionowy nawilża naskórek,
wzmacnia naskórkową barierę
ochronną, stymuluje fibroblasty do
produkcji włókien kolagenowych
i elastynowych.

Tonizacja
Toniki przywracają odpowiednie pH skórze, po demakijażu lub myciu twarzy. Zawierają terapeutyczne kwasy,
dzięki którym można skutecznie pielęgnować skórę z takimi problemami jak trądzik, przebarwienia, zmarszczki.

LIGHTENING Tonic 200ml
Zawiera kwas mlekowy o stężeniu 5% co wpływa na poprawę
nawilżenia skóry, zmniejszenia
zmarszczek, spłycenie blizn potrądzikowych. Kwas mlekowy blokuje powstawanie przebarwień
w skórze.

SKIN REVITAL Tonic 200ml
Zawartość 5% kwasu migdałowego wpływa nawilżająco, wspomaga odnowę i regenerację skóry,
reguluje procesy rogowacenia.
Po zastosowaniu, skóra staje się
bardziej miękka, poprawia się jej
koloryt. Skóra z rozszerzonymi
porami, bliznami potrądzikowymi
nabiera delikatności.

VITAMIN C Tonic 200ml
Zawiera kwas L-askorbinowy, który poprawia koloryt poszarzałej
skóry, stymuluje syntezę kolagenu, zwalcza wolne rodniki.

FERUL Tonic 200ml
Tonik do pielęgnacji skóry twarzy. Zawiera kwas ferulowy ma
zastosowanie w przeciwdziałaniu starzeniu się komórek skóry.
Eliminuje wolne rodniki.

AMBER Tonic 200ml
Zawiera kwas hydroksybursztynowy, działający antyseptycznie
oraz przeciw zaskórnikowo. Produkt również rozjaśnia i nawilża
skórę. Preparat przeznaczony do
pielęgnacji całorocznej, jest idealnym uzupełnieniem terapii gabinetowej z użyciem produktów linii
Amber Peel.
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Kremy i żele terapeutyczne
ANTI ACNE Cream 50 ml
Anti Acne Cream – to produkt o lekkiej konsystencji, który działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie oraz posiada niski wskaźnik komedogenności. Krem
idealnie matowi skórę. Nadaje się jako baza pod makijaż przedłużając jego trwałość. Produkt nie zawiera substancji zapachowych. Przeznaczony jest do całorocznej pielęgnacji.

AZAgel 30 g
Żel przeznaczony dla osób z cerą trądzikową, wrażliwą. Preparat powinno się
stosować również w przypadku trądziku różowatego. Żel zawiera 5% stężenie
kwasu azelainowego, które wpływa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie. Optymalne stężenie kwasu azelainowego nie powoduje podrażnienia czy łuszczenia
się naskórka.

ANTI ACNE Cream oparty jest na dwóch składnikach aktywnych:
Cynk PCA
– przeciwdziała nadmiernej produkcji łoju, działa antybakteryjnie, ściągająco i matująco.
Kwas salicylowy 2% – wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.

Stosowanie:
2 × dziennie.

Stosowanie:
cera trądzikowa – 2 × dziennie,
cera przetłuszczająca – 1 × dziennie.

Efekt uzyskany w wyniku regularnego stosowania ANTI ACNE Cream:
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redukcja trądziku zapalnego i zaskórników

Efekty uzyskane w wyniku regularnego stosowania AZAgel:
redukcja trądziku różowatego

redukcja trądziku zapalnego

Kremy i żele terapeutyczne

Krem FILLER MAX™ jest uzupełnieniem terapii przeciwzmarszczkowej oraz terapii
przeciwstarzeniowej, jest przeznaczony do codziennej pielęgnacji domowej. Powinno się go stosować 2 × dziennie, rano i wieczorem.
Krem FILLER MAX™ zawiera cztery najistotniejsze składniki dające efekt „anti age”:
KWAS FERULOWY – silny antyoksydant, „wymiatacz” wolnych rodników,
składnik zatrzymujący proces starzenia
się skóry;

Krem LIGHTER+ zawiera:
KWAS KOJOWY – zatrzymuje proces tworzenia barwnika
w skórze poprzez blokadę enzymu tyrozynazy odpowiedzialnego za proces melanogenezy.

OLEJ ARGANOWY – mocno nawilża i wykazuje działanie przeciwzmarszczkowe;
RETINOL – powoduje przyspieszenie produkcji kwasu hialuronowego
w skórze;
OLEJ Z DRZEWA MORINGA – drzewo moringa nazywane jest „drzewem cudu”,
„drzewem długowieczności”. Jego częścią są tzw. sterole, które wpływają
odżywczo na błony śluzowe komórek
skóry. Sterole zmniejszają także przekrwienie skóry. Olej moringa zawiera
również kwas oleinowy, który ułatwia transport transepidermalny (przez błonę komórek), dzięki czemu pozostałe składniki aktywne łatwiej wnikają do wnętrza komórek. Białka zawarte w oleju moringa pobudzają fibroblasty do produkcji kolagenu
i elastyny. Olej moringa redukuje zmarszczki oraz zapobiega ich powstawaniu.

Efekty uzyskane w wyniku regularnego stosowania kremu FILLER MAX™:
redukcja zmarszczek

ujędrnienie

LIGHTER+ Specjalistyczny całoroczny krem na przebarwienia.
Krem podtrzymuje efekty zabiegów kosmetycznych redukujących przebarwienia, zapobiega powstawaniu nowych zmian barwnikowych.
Krem należy stosować 2 × dziennie rano pod makijaż i wieczorem po wcześniejszym demakijażu skóry produktem UPWASHING lub UPREMOVER.

poprawa elastyczności

ARBUTYNA – działa rozjaśniająco na skórę, dodatkowo blokuje proces tworzenia barwnika
w skórze.
VITAMINA C – ma działanie rozjaśniające, dodatkowo hamuje
transport barwnika do komórek
naskórka.
RETINOL – rozjaśnia przebarwienia, szczególnie skuteczny
w przebarwieniach pozapalnych.

Efekt uzyskany w wyniku regularnego stosowania kremu LIGHTER+:
nawilżenie

Redukcja przebarwień
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Codzienne nawilżanie skóry kwasem hialuronowym
Produkty HOME EDITION to wysoka zawartość
potrójnego kwasu hialuronowego, który idealnie nawilża skórę
podczas codziennego użytku.

mesoboost® haC HOME EDITION
Preparat nawilża skórę, redukuje przebarwienia,
poprawia jej elastyczność, wzmacnia efekty
wykonanych zabiegów w gabinecie.
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mesoboost® capillar HOME EDITION
Preparat przeznaczony do pielęgnacji skóry
z popękanymi naczynkami.

mesoboost® collagen & elastin HOME EDITION
Preparat przeznaczony do poprawy
elastyczności, sprężystości skóry.

Profesjonalne zabezpieczenie skóry przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB
Krem zabezpieczający skórę przed promieniami UVA i UVB
po zabiegach kosmetycznych i medycyny estetycznej typu:

01
peelingi chemiczne

02
mikrodermabrazja

UVA & UVB

sun protection cream
PA ++ & SPF50+

8h protection
after cosmetics procedure
professional & home use

Jednokrotne użycie kremu zabezpiecza skórę przed promieniami
50ml&/PA++!
1,69 fl.oz.
UVA i UVB na 8 godzin – SPF50+
Zastosowanie:
po zakończeniu zabiegu należy nałożyć jedną warstwę kremu na powierzchnię skóry,

03

mezoterapia
bezigłowa
i mikroigłowa

04

mezoterapia igłowa,
przed ekspozycją na słońce, skórę należy zabezpieczyć poprzez nałożenie jednej warstwy kremu, wypełnienia
krem przeznaczony jest również do zabezpieczenia skóry osób z tendencją do przebarwień,
kwasem hialuronowym

bardzo dobrze się wchłania dlatego może być używany pod makijaż.
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EMPIRE Pharma sp.zo.o. jest właścicielem marek:

Podmiot odpowiedzialny / MAH:
EMPIRE Pharma sp.zo.o.
Al. Jana Pawła II 59
05-250 Radzymin

Marka peel-mission™ specjalizuje się
w skutecznych zabiegach problemów skórnych typu:
trądzik, przebarwienia, zmarszczki, blizny, rozstępy,
popękane naczynka. Specjalnie do podtrzymania
efektów zabiegowych została opracowania
terapeutyczna formuła produktów domowych.

Marka mesoboost® to specjalistyczne gabinetowe
produkty do mezoterapii bezigłowej, mikroigłowej
oraz do takich zabiegów jak mikrodermabrazja,
sonoforeza, peeling kawitacyjny. Produkty bazują
na potrójnym kwasie hialuronowym zawierającym
ultra małą, średnią i wielką cząsteczkę hialuronu.
Dzięki temu efekty pielęgnacji skóry są mocniejsze.
Aby podtrzymać efekty zabiegów zostały
opracowane specjalistyczne produkty HOME
EDITION do użytku domowego.

Marka bloc™ to specjalistyczny krem chroniący
skórę przed promieniami UVA i UVB na 8 godzin.

