Д-р Мария Тончева ще пише за нас всеки месец за най-новите постижения
в борбата със стареенето на кожата и запазването на младежкия й вид с
помощта на продуктите и процедурите на Filorga. Може да запишете час за
консултация при д-р Тончева на тел: 0878 480 100

ХИМИЧЕСКИ ПИЛИНГ
Какво? НОВО!
Пилингът на кожата е необходима базова процедура, тъй като в процеса на
стареене на кожата функцията й да се самоизлющва се забавя, както се
забавят и всички обменни процеси в организма. В резултат кожата постепенно
загрубява, загубва блясъка и свежестта си. Тъй като регенерацията й протича
от вътре навън, е задължително отстраняването на мъртвия рогов слой.

У
СЕРИЯ ПИЛИНГИ
РЕЗУЛТАТ: ОБНОВЕНА КОЖА

много от нас думата химически пилинг
предизвиква асоциация, свързана с
неприятно преживяване на парене,
зачервяване, подуване и лющене, които
продължават дълго след процедурата.
Днес, благодарение на френската Лаборатория
Филорга, вече разполагаме с последна генерация
химически пилинги, за които смело можем да
кажем, че успяват да съчетаят най-висока ефективност и липса на нежеланите ефекти на познатите
досега продукти. Това прави пилинга на Филорга
надеждно средство дори и при най-чувствителната, проблемна и тънка кожа. Процедурата е лесна
за изпълнение, отнема 10-15 мин, но трябва да бъде
извършена от обучен специалист.
Според специфичните нужди на кожата можем
да избираме пилинг срещу пигментации, бръчки
или мазна кожа, склонна към комедони.
Light Peel е за целогодишно ползване, без никакъв риск от повишаване на чувствителността
на кожата към слънчеви лъчи и поява на пигментация. Много подходящ за младежка, мазна или
фина, чувствителна кожа, както и за такава с първи
бръчици. Резултатът е видим още след първата процедура. Тенът е избистрен и сияен, а кожата остава
чиста, без комедони. Опитът показва, че след този
пилинг дори не се налага да се прави механично
почистване на кожата. Това е така, защото той
фино излющва и почиства кожата – черните точки

изчезват, порите се свиват.
От пилинг се нуждаят и тези, които имат хиперпигментации по лицето и ръцете – било от излагане на слънце, или заради така наречените „възрастови” петна. Bright Peel излющва съществуващите
пигментации, но в него има и компоненти, които
блокират конкретен ензим в кожата, а заедно с това
и образуването на нови петна. Необходими са 4
процедури през 10-15 дни за изчистване на лицето
напълно. Заедно с това кожата регенерира, тъй като
се стимулира производството на колаген.
При изразени бръчки се предпочита друг вид
пилинг, който, освен да се бори с пигментацията,
заглажда и бръчките. Това е така нареченият Time
Peel, или пилинг, който „изтрива” времето.
И трите варианта на пилинг (Light, Bright &
Time) създават много добра плътност на кожата,
тъй като стимулират процесите на регенерация.
Това се дължи на специално добавения коктейл
с антиейдж съставки, които лесно проникват в
кожата, след като роговият слой се премахне. Тази
специална формула стимулира фибробластите да
произвеждат по-активно колаген и еластин, така
кожата се уплътнява и става по-сочна, свежа и
бляскава.
Очаквайте следващия брой, в който ще ви
представя трансформацията на една от най- чувствителните зони в човешкото лице - околоочния
контур.
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