
PRZEWODNIK
PO NAJCZĘSTSZYCH
PROBLEMACH SKÓRNYCH
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ANTYOXYDANTY
Przeciwutleniacze, to cząsteczki 

wspierające naturalne mechanizmy 

obronne komórek człowieka. 

Antyoksydanty neutralizują wolne 

rodniki (free radicals) przyczyniające 

się do uszkodzeń skóry i powstawaniu 

zmarszczek. Chronią nas również 

przed niekorzystnymi czynnikami 

środowiskowymi, a także dymem 

papierosowym. Największym źródłem 

antyoksydantów są świeże warzywa 

i owoce. Ich brak w pożywieniu 

powinien być rekompensowany 

suplementami diety. Antyoksydanty 

do aplikacji na skórę, to wszystkie 

zestawy witaminowe produktów 

Environ®. 

KURACJA ENVIRON®: 

 seria AVST™, I-Onzyme Luksusowa, 

Intensywna. 

A WITAMINA
Czystą formą witaminy A jest Retinol, 

którego unikalne działanie polega 

na pobudzaniu odnowy komórkowej 

oraz stymulacji kolagenu. Witamina 

A jest podstawowym i niezbędnym 

źródłem odżywiania dla skóry oraz 

wpływa na jej dobrą kondycję. Jest 

jednym z nielicznych składników 

kosmetycznych, których odmładzający 

wpływ został udowodniony naukowo 

i klinicznie.

KURACJA ENVIRON®: 

 seria AVST™, I-Onzyme Luksusowa, 

Intensywna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLIZNY
Zmiana skórna będąca najczęściej 

następstwem uszkodzenia skóry 

właściwej i zastąpieniem ubytku 

przez tkankę łączną włóknistą. 

Blizny mogą mieć charakter 

przerostowy, gdy ilość tkanki 

łącznej jest większa niż ilość tkanki 

zniszczonej przez uraz, bądź zanikowy. 

Najczęściej występującymi bliznami 

są: potrądzikowe i pooparzeniowe. 

KURACJA ENVIRON®:

Pielęgnacja domowa:

 Blizny potrądzikowe: Roll-CIT 

Kosmetyczny, Retinol 1, 2, 3, 

Colostrum Gel, Olejek z wit. A, C & E 

AVST™ oraz Peeling LACM 1.

 Blizny pooparzeniowe: świeże 

– Colostrum Gel, Żel nawilżający 

AVST™, SebugelA; dojrzałe – Roll-CIT 

Kosmetyczny, Retinol 1, 2, 3, Peeling 

LACM 1, Olejek intensywny EssentiA. 

Pielęgnacja gabinetowa:

 bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II.

 inwazyjna: profesjonalne 

zabiegi Roll-CIT Medycznym lub 

Chirurgicznym. 

MAKIJAŻ JANE IREDALE™: 

 Baza pudrowo-kremowa 

Absence®, wygładzający krem lub 

baza pod podkład Smooth Aff air™, 

pokrywający podkład w kremie BB 

SPF 25 Glow Time™, korektor silnie 

kryjący Disappear™, pudry sypkie 

i prasowane, Woda D
2
0/Pommisst™/

Balance.
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CELLULIT
Nieprawidłowe rozmieszczenie 

tkanki tłuszczowej, występujące

razem z obrzękowo-włóknistymi 

zmianami tkanki podskórnej. 

Schorzenie to występuje głównie 

u kobiet i młodych dziewcząt. 

Powstaje na skutek nieprawidłowej 

diety, stylu życia oraz dysfunkcji 

hormonalnych organizmu. 

KURACJA ENVIRON®:

Pielęgnacja domowa: 

 Body Roll-CIT kosmetyczny, 

Olejek z wit. A, C & E AVST™, 

Olejek intensywny EssentiA, 

Retinol 1, 2, 3, Body Profi le. 

Pielęgnacja 

gabinetowa: 

 bezinwazyjna: drenaż 

limfatyczny odpowiednią 

aparaturą, Kawitacja 

(bezinwazyjna liposukcja), 

RF (radiofale).

 inwazyjna: profesjonalne 

zabiegi Roll-CIT Medycznym 

lub Chirurgicznym.

DEKOLT
Skóra szyi i dekoltu 

jest cienka i delikatna, 

a niewielka liczba gruczołów 

łojowych sprawia, że niemal 

zupełnie pozbawiona jest ochronnej 

warstwy w postaci płaszcza 

hydrolipidowego. Szybko więc traci 

wilgoć i elastyczność, staje się wiotka 

i przesuszona. 

KURACJA ENVIRON®:

Pielęgnacja domowa: 

 Roll-CIT Kosmetyczny, seria AVST™, 

I-Onzyme Luksusowa, Intensywna.

Pielęgnacja gabinetowa:

 bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II.

 inwazyjna: profesjonalne 

zabiegi Roll-CIT Medycznym lub 

Chirurgicznym.

MAKIJAŻ JANE IREDALE™: 

 Dream Tint® – SPF 15, Minerały 

w płynie, Powder-Me SPF® – SPF 30, 

pudry sypkie i prasowane, Woda D
2
0/

Pommisst™/Balance.

DŁONIE
Wiele kobiet, nawet bardzo dbających 

o siebie, zaniedbuje swoje dłonie. 

Pamiętajmy, aby po każdym myciu 

rąk zastosować odpowiedni krem oraz 

unikać bezpośredniego kontaktu dłoni 

z detergentami. 

KURACJA ENVIRON®:

Pielęgnacja domowa: 

 Krem do rąk i paznokci, Olejek

z wit. A, C & E AVST™, Lotion 

nawilżający AVST™. 

Pielęgnacja 

gabinetowa: 

 bezinwazyjna: jono 

i sonoforeza Environ®

 (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II.

 inwazyjna:

fotoodmładzanie IPL.

MAKIJAŻ JANE IREDALE™: 

 Powder-Me SPF®– SPF 30.
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EGZEMA
– stany zapalne skóry.

Atopowe zapalenie skóry 

– AZS, zwane też egzemą lub 

alergicznym zapaleniem skóry jest 

chorobą pojawiającą się często wraz 

z uczuleniem na pokarmy, astmą 

czy katarem siennym.

Łojotokowe Zapalenie Skóry

– ŁZS, jest zapaleniem skóry 

o przebiegu przewlekłym, 

nawrotowym, obejmującym 

zazwyczaj skórę owłosioną lub obszar 

skóry bogaty w gruczoły łojowe. 

Chorują na nie głównie osoby młode, 

szczególnie mężczyźni, ale może 

pojawiać się również u niemowląt. 

AZS oraz ŁZS wymagają bez wątpienia 

leczenia dermatologicznego, jednakże 

kosmeceutyki Environ® mogą 

złagodzić stan zapalny skóry. 

Maska Sebumasque, Żel do mycia 

twarzy Sebuwash), Żel nawilżający 

AVST™, Colostrum Gel, SebugelA, 

Lotion nawilżający AVST™. 

Pielęgnacja gabinetowa:

 bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie 

witamin) 

aparaturą 

I-Onzyme DF II. 

MAKIJAŻ JANE 

IREDALE™: 

 Baza pudrowo-kremowa 

Absence®, wygładzający 

krem lub baza pod podkład 

Smooth Aff air™, pokrywający 

podkład w kremie BB SPF 25 Glow 

Time™, Minerały w płynie, Dream 

Tint® – SPF 15, puder prasowany/

sypki, korektor Disappear™, Woda 

D
2
0/Pommisst™/Balance.KURACJA ENVIRON®:

Pielęgnacja domowa: 

 Trójfazowe zmywanie (Olejek 

poprzedzający zmywanie Sebuprep, 



A-Z

5

P
rz

e
w

o
d

n
ik

 o
d

 A
 d

o
 Z

FOCUSCIT
– stempelek z minimalnie 

wyczuwalnymi mikroigiełkami, 

polecany szczególnie w celu 

penetracji kosmeceutyków Environ® 

na niewielkich obszarach zmarszczek 

mimicznych: kurzych stopek i czoła. 

Zastosowanie Focus-CIT/Roll-CIT 

i żel Focus Frown jednocześnie, 

pozwoli uzyskać gładkie czoło 

i zrelaksowany, naturalny wyraz 

twarzy, pozbawiony nadmiaru 

zmarszczek mimicznych. 

FOCUS FROWN
– alternatywa wobec iniekcji toksyną 

botulinową. Młodsza bez zastrzyku, 

to zdecydowanie przyjemniejsza 

opcja uzyskania młodszego wyglądu. 

Unikatowy I-Onzyme żel Focus Frown, 

to w odróżnieniu od innych marek, 

trójskładnikowy relaksator impulsów 

nerwowych dla mięśni ekspresyjnych, 

który już po kilku dniach stosowania 

niweluje niechciane zmarszczki 

ekspresyjne czoła, między brwiami 

i kurze stopki. Żel Focus Frown jest 

unikatowym produktem, który ze 

względu na wielkość aktywnych 

cząsteczek wymaga codziennego 

i systematycznego mikronakłucia 

powierzchni naskórka przed 

nałożeniem produktu. 
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GENY
Każda ludzka komórka zawiera 

około 35 tysięcy genów. To one 

określają indywidualizm każdego 

człowieka oraz kiedy i w jaki sposób 

przebiegać będzie proces starzenia 

się organizmu. Wiele światowych 

fi rm kosmetycznych inwestuje 

ogromne pieniądze w programy 

określające jakość i aktywność genów 

ludzkich w procesie starzenia się 

skóry. Na chwilę obecną nie mamy 

możliwości cofnięcia czasu, jednakże 

możemy spowolnić jego działanie. 

Kosmeceutyki Environ® i mineralny 

makijaż Jane Iredale™ są tego 

najlepszym przykładem. 

HYDRATING H.A.
– Kwas Hialuronowy.

I-Onzyme Serum Hydrating H.A. 

marki Environ® zawiera optymalnie 

najwyższe stężenia oraz największe 

cząsteczki kwasu, które penetrują 

skórę bez ostrzykiwania oraz 

stymulują produkcję własnego kwasu 

hialuronowego w skórze. Serum 

Hydrating H.A. niweluje nadmiernie 

zrogowaciały i przesuszony naskórek 

oraz wizualnie poprawia jego 

napęcznienie. Niewielkie zmarszczki 

stają się mniej widoczne już po 

pierwszym zastosowaniu. Jego 

aplikacja wymaga mikronakłucia 

Roll-CIT/Focus-CIT przed nałożeniem 

produktu. 

IONZYME CQUENCE
– seria kosmetyków luksusowych. 

Kosmeceutyki I-Onzyme, to jedyne na 

świecie kosmetyki, których produkcja 

uzależniona jest od zapotrzebowania 

konsumentów na ich możliwie 

najszybsze spożytkowanie. 

Kosmeceutyki I-Onzyme 

produkowane są raz w tygodniu 

i posiadają krótkie terminy ważności, 

co czyni je prawdziwym unikatem 

wśród najbardziej prestiżowych 

półek kosmetycznych. Niezwykle 

witalne i świeże witaminy gwarantują 

uzyskanie młodszego wyglądu 

w krótszym czasie. Serum C-Quence 

wzbogacając skórę w antyutleniacze, 

witaminy i peptydy znacznie 

przyspiesza odnowę komórkową. 

Dzięki naukowo udowodnionej, 

synergicznej współpracy składników 

aktywnych, skóra staje się gładsza, 

zdrowsza i promienna. Finałowe 

produkty nie zawierają środków 



A-Z

7

P
rz

e
w

o
d

n
ik

 o
d

 A
 d

o
 Z

konserwujących i koloryzujących oraz 

ochrony słonecznej. 

Minimalna nuta zapachowa sprawia, 

że mogą być stosowane również dla 

cer wrażliwych.

Preparaty z serii Luksusowej 

redukują przebarwienia, blizny oraz 

intensywnie wygładzają zmarszczki. 

Znacznie poprawiają wygląd oraz 

budowę struktury skóry. Mogą być 

stosowane z serią AVST™ i Intensywną 

w celu zapewnienia maksymalnych 

rezultatów. 

JANE IREDALE™
– Mineralne Kosmetyki Lecznicze.

Zdrowa skóra, to najlepszy makijaż 

każdej kobiety, dlatego wszystko, 

co powstaje w Jane Iredale™ jest 

prawdziwym przedłużeniem 

pielęgnacji skóry. Receptura oparta 

jest wyłącznie na naturalnych 

minerałach, które nie stanowią 

pożywki dla bakterii. W związku 

z tym ich zastosowanie polecane jest 

po wszelkich zabiegach medycyny 

estetycznej (włącznie z laserem 

głębokim), po których skóra wymaga 

rekonwalescencji. Kosmetyki Jane 

Iredale™ zalecane są przez chirurgów 

plastycznych i dermatologów oraz 

gabinety kosmetologiczne i medycyny 

estetycznej na całym świecie. 

Marka Jane Iredale™, 

to niekonwencjonalny makijaż 

o zaawansowanej technologii 

produkcji, wykorzystującej 

najwyższej 

jakości składniki 

kosmetologiczne oraz 

witaminy, antyutleniacze, 

a przede wszystkim naturalną

ochronę słoneczną SPF. 

Nie bez znaczenia pozostaje 

fakt uhonorowania marki Jane 

Iredale™ przez Fundację Raka 

Skóry wyróżnieniem dla pudrów 

mineralnych (PurePressed® Base, 

Amazing Base® SPF 20, Powder-Me 

SPF® – SPF 30) oraz Dream Tint® 

– SPF 15 i LipDrink™ – SPF 15 jako 

efektywnej ochrony słonecznej przed 

szkodliwymi promieniami UV.
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KAWITACJA
– redukcja tkanki tłuszczowej.

Redukcja tkanki tłuszczowej za 

pośrednictwem ultradźwięków 

niskiej częstotliwości (33 – 37 

KHz), bez użycia skalpela 

czy ingerencyjnego zabiegu 

liposukcji chirurgicznej. W przypadku 

działania na tkankę tłuszczową, 

ultradźwięki powodując rozrzedzenie 

i zagęszczenie tkanek, tworzą falę 

uderzeniową, skupiającą się wokół 

adipocytów powodując przerwanie 

ich membran i redukcję tkanki 

tłuszczowej. 

Zabiegi kawitacji powinny być 

połączone z odpowiednim 

stylem życia, a więc ćwiczenia 

i dieta są niezbędnym działaniem 

w celu utrzymania atrakcyjnej 

sylwetki. W trakcie zabiegu należy 

spożywać zwiększoną ilość wody, 

która w połączeniu z drenażem 

limfatycznym, spowoduje szybsze 

wydalenie płynu pozostałego po 

uszkodzeniu adipocytów. Połączenie 

kawitacji z falami radiowymi znacznie 

przyspiesza uzyskanie optymalnych 

rezultatów.

LASEROTERAPIA
 IPL PULSAR

Terapia laserowa IPL Pulsar 

umożliwia przeprowadzenie 

długotrwałych 

i bezpiecznych kuracji 

odmładzających, a także 

korygujących różnego 

rodzaju defekty kosmetyczne 

skóry.

Laserowa terapia Pulsar jest 

inwazyjną i szybką metodą leczenia 

różnych niedoskonałości skóry oraz 

jej uszkodzeń spowodowanych 

negatywnym oddziaływaniem 

promieni słonecznych. Pulsar 

w krótkim czasie koryguje rozszerzone 

naczynka, zmarszczki, rumień 

twarzy, zaburzenia pigmentacji skóry, 

przebarwienia, rozszerzone pory, 

zwiotczenia skóry, blizny, rozstępy, 

a także zbędne owłosienie. 

Dla optymalizacji długotrwałych 

efektów zaleca się jednoczesne 

stosowanie wysokich stężeń 

aktywnych witamin na skórę, które 

znajdują się w kosmeceutykach 

Environ®. 
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MODELOWANIE SYLWETKI

Aktywność fi zyczna, odpowiednia 

dieta i pielęgnacja kosmeceutyczna 

skóry są najlepszą formą 

kształtowania zgrabnej sylwetki. 

Zabiegi kawitacji i radiofal 

znacznie przyspieszają redukcję 

tkanki tłuszczowej i przywracają 

odpowiednie napięcie tkanek. 

Systematyczna aplikacja witamin 

Environ® na skórę, to gwarancja 

ujędrnionej, elastycznej, gęstej

skóry o zdrowym wyglądzie. 

KURACJA ENVIRON®:

Pielęgnacja domowa: 

 Body Roll-CIT kosmetyczny, Żel 

modelujący sylwetkę Body Profi le, 

Olejek z wit. A, C & E AVST™, Olejek 

intensywny EssentiA, Krem do ciała 

z wit. A, C i E. 

Pielęgnacja gabinetowa: 

 bezinwazyjna: Zabiegi Kawitacji 

(niechirurgicznej liposukcji), Drenaż 

limfatyczny, RF (radiofale).

MĘŻCZYŹNI
Pielęgnacja skóry mężczyzn 

staje się koniecznością. Do 

lamusa odchodzą czasy, 

w których mężczyzna 

tylko golił nadmierny 

zarost i spryskiwał twarz 

wodą kolońską. Skóry 

męskie narażone są na 

czynniki zewnętrzne, 

nieprzyjazne 

środowisko, ekran 

komputera oraz używki. Coraz 

częściej, to skóry bardzo wrażliwe, 

szybciej starzejące się i wymagające 

szczególnej pielęgnacji, a także 

głębokiej regeneracji w domu 

i w gabinecie kosmetycznym. 

KURACJA ENVIRON®:

Pielęgnacja domowa: 

 Roll-CIT Kosmetyczny, seria AVST™, 

I-Onzyme Luksusowa, Intensywna 

oraz ochrona przeciwsłoneczna RAD 

SPF 15.

Pielęgnacja gabinetowa: 

 bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II. 

MAKIJAŻ JANE IREDALE™: 

 Mineralna ochrona 

przeciwsłoneczna H/E w pudrze 

(idealna w przypadku sportów 

wodnych i zimowych), Woda D
2
0/

Pommisst™/Balance.
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NACZYNKA
Rozszerzone i pękające naczynka 

krwionośne (tzw. pajączki), 

to problem wielu kobiet w różnym 

wieku. Powstający rumień i gra 

naczyniowa powodowana 

gwałtowną różnicą temperatur 

lub różnymi emocjami może być 

jednym z czynników późniejszego 

rozwoju trądziku różowatego. 

Codzienna pielęgnacja wzmacniająca 

i uszczelniająca naczynka oraz przede 

wszystkim zagęszczająca struktury 

skóry właściwej wraz z rozwojem 

prawidłowego splotu naczyń 

determinuje jej zdrowy wygląd. 

KURACJA ENVIRON®:

Pielęgnacja domowa: 

 Roll-CIT Kosmetyczny, seria 

AVST™, seria I-Onzyme Luksusowa, 

Intensywna.

Pielęgnacja gabinetowa: 

 bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II. 

 inwazyjna: IPL Pulsar, profesjonalne 

zabiegi Roll-CIT Medycznym. 

OCZY
Opadające powieki 

są zmorą wielu kobiet. 

Dodają lat i tylko do 

pewnego momentu 

istnieje możliwość korekty 

makijażem. Długotrwałe efekty 

napięcia powiek uzyskuje się dzięki 

profesjonalnym zabiegom Environ® 

aparaturą I-Onzyme DF II. Regularne 

stosowanie Roll-CIT Kosmetyczny/ 

Focus-CIT Kosmetyczny wraz z żelem 

wokół oczu AVST™/C-Quence 

Ionzyme i peelingiem LACM 1 

pozwala uzyskać zadowalający efekt 

napięcia zwiotczałych powiek. 

KURACJA ENVIRON®:

Pielęgnacja domowa: 

 Roll-CIT Kosmetyczny/ Focus-CIT, 

Żel wokół oczu AVST™/C-Quence 

Ionzyme, Peeling LACM  1.

Pielęgnacja gabinetowa: 

 bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II, peeling na 

powieki GlyPamgel.
  inwazyjna: profesjonalne zabiegi 

Roll-CIT/Focus-CIT Medycznym.

Kurze stopki to pierwsza oznaka 

starzenia powiek. Jednak wczesna 

troska kuracją Environ® zapobiega 

ich rozwojowi. Regularna pielęgnacja 

w domu stosując Roll-CIT/Focus-CIT 

Kosmetyczny wraz z serum pod 

oczy i na powieki serii I-Onzyme 

Luksusowej pozwala uzyskać 

MAKIJAŻ JANE IREDALE™: 

 Wygładzający krem lub baza 

pod podkład Smooth Aff air™, 

pokrywający podkład w kremie BB 

SPF 25 Glow Time™, puder sypki lub 

prasowany (szczególnie w odcieniach 

żółtych i złotych), Woda D
2
0/

Pommisst™/Balance.
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młodszy wygląd wokół oczu. 

Natychmiastowe efekty napęcznienia 

odwodnionych powiek dostarczy  

Serum Hydrating H.A. z kwasem 

hialuronowym. Zastosowanie 

produktu żel Focus Frown, pozwoli 

na szybką redukcję kurzych stopek 

i  „lwiej” zmarszczki między brwiami. 

Produkty te przywrócą oczom łagodne 

spojrzenie i zrelaksowany wygląd. 

KURACJA ENVIRON®:

Pielęgnacja domowa: 

 Roll-CIT Kosmetyczny/Focus-CIT, 

Żel wokół oczu C-Quence z serii 

Ionzyme, Serum Hydrating H.A., 

żel Focus Frown.

 Pielęgnacja gabinetowa: 

 bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II. 

 inwazyjna: profesjonalny zabieg 

Roll-CIT/Focus-CIT Medyczny, peeling 

na powieki, LacPamgel.

MAKIJAŻ JANE IREDALE™: 

 Korektor pod oczy i rozświetlacz 

Active Light® oraz Circle/Delete®.

OTWARTE PORY
Wysokie stężenia retinoidów 

gwarantują mniejsze wydzielanie 

gruczołów łojowych i w rezultacie 

optycznie i długoterminowo 

zmniejszają pory skóry. 

KURACJA ENVIRON®:

Pielęgnacja domowa: 

 Roll-CIT Kosmetyczny, trójfazowe 

zmywanie (Olejek poprzedzający 

zmywanie Sebuprep lub AVST™, 

maska Sebumasque, Żel do mycia 

twarzy Sebuwash), Sebutone, 

SebugelA, Retinol 1, 2, 3, Olejek 

z wit. A, C & E AVST™, Olejek 

intensywny EssentiA. 

 Pielęgnacja gabinetowa:

 bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II. 

 inwazyjna: Double Peel LACM, 

głęboki peeling Environ®, jonopeelingi 

Environ®.

MAKIJAŻ JANE IREDALE™: 

 Baza pudrowo-kremowa Absence®, 

krem mineralny nawilżająco-

koloryzujący Dream Tint® – SPF 15 

(dla skóry łojotokowej), Minerały 

w płynie (dla skóry suchej), 

wygładzający krem lub baza pod 

podkład Smooth Aff air™, pudry 

prasowane, Beyond Matte®, Woda 

Balance. 

PRZEBARWIENIA
Główną przyczyną przebarwień są 

zaburzenia produkcji melaniny na 

skutek dysfunkcji hormonalnych, 

fotozniszczenia, nieodpowiedniej 

diety, czy oddziaływania leków 

fotouczulających. Leczenie 

przebarwień można przeprowadzać 

poprzez destrukcję nadmiernie 

nagromadzonej melaniny oraz 

regulację produkcji pigmentu 

w melanocytach, a także 

zapobieganie migracji melaniny 

do wierzchnich warstw naskórka. 

Environ® proponuje kontrolowanie 

produkcji pigmentu zgodnie 

z fi zjologią skóry, co jest bezpieczne 

i pozwala na uzyskanie długotrwałych 

rezultatów. Wszystkie metody redukcji 

przebarwień wymagają odpowiedniej 

i systematycznej ochrony słonecznej. 

KURACJA ENVIRON®:

Pielęgnacja domowa: 

 Lotion na przebarwienia 

Evenescence, krem C-Boost, Maska 

energetyzująca C-Quence z serii 

Ionzyme, Lotion nawilżający AVST™ 

(na powierzchniowe przebarwienia), 

Krem RAD SPF 15. 

Pielęgnacja gabinetowa: 

 bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II. 

 inwazyjna: IPL Pulsar, peeling 

Environ®, profesjonalne zabiegi Roll-

CIT/ Focus-CIT Medycznym. 

MAKIJAŻ JANE IREDALE™: 

 Baza pudrowo-kremowa Absence®, 

Dream Tint® – SPF 15 (odcień peach 

brightener), wygładzający krem lub 

baza pod podkład Smooth Aff air™, 

pokrywający podkład w kremie BB 

SPF 25 Glow Time™, Beyond Matte® 

(odcień peach), Woda D
2
O/Balance/

Pommisst™.



A-Z

12

P
rz

e
w

o
d

n
ik

 o
d

 A
 d

o
 Z

PAZNOKCIE
To przydatki skóry, których kondycja 

uzależniona jest od właściwej 

pielęgnacji. 

KURACJA ENVIRON®: 

 Krem do rąk i paznokci 

zmiękczający skórki, Olejek z wit. 

A, C & E AVST™. 

PROMIENIOWANIE UV
Najistotniejszym czynnikiem 

zewnętrznym wpływającym 

na proces starzenia skóry jest 

słońce. Zadaniem blokerów 

słonecznych jest ochrona 

skóry przed oparzeniem 

i fotostarzeniem,

 a nie wydłużenie czasu 

przebywania na słońcu. 

SPF określa jedynie zdolność 

kosmetyku do ochrony tylko 

przed rumieniotwórczym 

promieniowaniem UVB, nie ma 

natomiast wskaźnika określającego 

wysokość ochrony przed UVA, 

wywołującym fotostarzenie. 

Wskaźnik SPF oznacza wielokrotną 

ilość czasu przebywania na słońcu. 

Różnica pomiędzy skutecznością 

fi ltrów o SPF 15 i SPF 30 jest 

niewielka, a wyższy SPF nie 

gwarantuje całkowitej ochrony skóry. 

Kosmetykiem o możliwie najwyższej 

ochronie przed UVA jest nowej 

generacji krem RAD SPF 15. 

KURACJA ENVIRON®: 

 Krem RAD SPF 15, seria AVST™, 

Intensywna i I-Onzyme Luksusowa. 

MAKIJAŻ JANE IREDALE™: 

 Puder prasowany lub sypki SPF 20 

zawierający naturalną, fi zyczną 

ochronę przeciwsłoneczną w postaci 

dwutlenku tytanu i tlenku cynku, 

pokrywający podkład w kremie BB 

SPF 25 Glow Time™ oraz Powder-Me 

SPF® – SPF 30 – idealne w przypadku 

sportów zimowych i wodnych. 

RUMIEŃ
Zaczerwienienie i podłoże

rumieniowe jest wynikiem 

rozszerzenia powierzchownych 

naczyń krwionośnych, często jest 

też oznaką stanów chorobowych. 

Nerwica naczyniowa pojawia się 

na skutek gwałtownych zmian 

temperatur otoczenia, różnych 

emocji, alergii lub przegrzania i może 

stanowić podłoże wielu chorób skóry 

(np. trądzik różowaty). 

KURACJA ENVIRON®:

Pielęgnacja domowa: 

 seria I-Onzyme Luksusowa, 

seria AVST™.

Pielęgnacja gabinetowa:

 bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II. 

 inwazyjna: IPL Pulsar, 

profesjonalne zabiegi Roll-CIT 

Medycznym. 

MAKIJAŻ JANE IREDALE™: 

 Wygładzający krem lub baza pod 

podkład Smooth Aff air™, pokrywający 

podkład w kremie BB SPF 25 Glow 

Time™, puder prasowany lub sypki 

(w żółtych i złotych odcieniach), 

Woda D
2
0/Pommisst™/Balance.

ROZSTĘPY
Przyczyny powstawania rozstępów 

to: zaburzenia funkcjonowania tkanki 

łącznej, czynniki hormonalne, znaczny 

wzrost masy ciała w krótkim czasie, 

ciąża, czynniki genetyczne i inne. 
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Powstają w wyniku nadmiernego 

rozciągania się skóry i zerwania sieci 

włókien kolagenowych. 

KURACJA ENVIRON®:

Pielęgnacja domowa: 

 Body Roll-CIT Kosmetyczny, Retinol 

3, Olejek intensywny EssentiA, Olejek 

z wit. A, C & E AVST™. 

Pielęgnacja gabinetowa:

 bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II. 

 inwazyjna: IPL Pulsar, profesjonalne 

zabiegi Roll-CIT Medycznym lub 

Chirurgicznym. 

ROLLCIT
„Roll” oznacza wałeczek, natomiast 

„CIT” to skrót od ang. Colagen 

Induction Therapy, czyli terapia 

indukcji kolagenu. 

Jest to urządzenie służące do 

mikronakłuwania naskórka 

(jedynie jego warstwy rogowej) 

i umożliwiające swobodną penetrację 

kosmeceutyków  Environ® w głąb 

skóry. Według badań naukowych 

przeprowadzonych w Japonii wynika, 

że mikronakłucia warstwy rogowej 

naskórka zwiększają penetrację 

składników aktywnych w głąb skóry 

aż o 100.000 tys. razy!

Dzięki zastosowaniu urządzenia 

Roll-CIT i mikronakłuciom skóry, 

składniki aktywne Environ® szybciej 

docierają do rozrodczych warstw 

naskórka powodując jednocześnie 

znaczny wzrost skuteczności terapii 

odmładzającej i naprawczej.  

Zabiegi profesjonalne Roll-CIT 

dodatkowo stymulują skórę do 

głębokiej regeneracji, umożliwiając 

w ten sposób redukcję zmarszczek, 

zwiotczeń, blizn i ubytków skóry. 

SKÓRA WRAŻLIWA
– szczególnie narażona na działanie 

czynników środowiskowych, 

które uzewnętrzniają się poprzez 

zaczerwienienia, złuszczanie, 

pieczenie, a nawet świąd. Skóra 

wrażliwa wymaga specjalnych 

kosmetyków pielęgnujących, 

pozbawionych alergenów 

i składników drażniących, 

a walory te spełnia Environ®. 

Finałowe produkty Environ® nie 

zawierają środków konserwujących, 

koloryzujacych i zapachowych. 

Minimalną nutę zapachową 

zawierają jedynie wyselekcjonowane 

produkty również bezpieczne 

dla wrażliwej skóry. 

KURACJA ENVIRON®:

Pielęgnacja domowa: 

 Roll-CIT Kosmetyczny, Żel 

nawilżający AVST™, Colostrum Żel, 

Żel Antyutleniający. 

Pielęgnacja gabinetowa: 

 bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II. 

MAKIJAŻ JANE IREDALE™: 

 Minerały w płynie, wygładzający 

krem lub baza pod podkład Smooth 

Aff air™, pokrywający podkład 

w kremie BB SPF 25 Glow Time™, 

puder prasowany lub sypki, Woda D
2
O. 

SKÓRA SUCHA
Z wiekiem na skutek zmian 

hormonalnych, nasza skóra 

przeistacza się w skórę suchą, przez co 

traci prawidłową ochronę lipidową, 

a jej regeneracja ulega spowolnieniu. 

Skóra sucha jest przeważnie cienka 

i wrażliwa oraz szczególnie narażona 

na działanie czynników zewnętrznych. 
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Pielęgnacja Environ® 

pozwala uzyskać lepszą 

kondycję naskórka oraz 

zabezpiecza go przed 

wczesną utratą prawidłowego 

funkcjonowania.

KURACJA ENVIRON®:

Pielęgnacja domowa: 

 Trójfazowe zmywanie (Olejek 

poprzedzający zmywanie AVST™, 

Maska AVST™, Lotion zmywający 

AVST™), seria AVST™, I-Onzyme 

Luksusowa, Intensywna, Super 

Nawilżacz. 

Pielęgnacja gabinetowa: 

 bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II. 

MAKIJAŻ JANE IREDALE™: 

 Minerały w płynie, Dream Tint® 

– SPF 15, wygładzający krem lub 

baza pod podkład Smooth Aff air™, 

pokrywający podkład w kremie BB 

SPF 25 Glow Time™, puder sypki, 

Woda D
2
O. 

SKÓRA SZORSTKA
Najczęstszą przyczyną 

szorstkiej skóry są różne 

zaburzenia prawidłowego 

funkcjonowania 

i niewłaściwa jej 

pielęgnacja. Nadmiernie 

rozbudowana warstwa 

rogowa sprawia, że 

odczuwamy dyskomfort, a skóra 

staje się szorstka i sucha. 

Penetracja kosmetyków staje 

się w tym przypadku mocno 

utrudniona. Environ® jest 

zdecydowanym przeciwnikiem 

ścierania najważniejszej 

bariery ochronnej. Kuracja 

kosmeceutykami Environ® 

w delikatny i bezpieczny sposób 

pozbawia skórę nadmiaru warstwy 

rogowej, tworząc prawidłowe 

struktury naskórka. 

KURACJA ENVIRON®:

Pielęgnacja domowa: 

 Roll-CIT Kosmetyczny, trójfazowe 

zmywanie (Olejek poprzedzający 

zmywanie AVST™, Maska AVST™, 

Lotion zmywający AVST™), Lotion 

nawilżający AVST™, Super nawilżacz, 

Peeling LACM 1.

Pielęgnacja gabinetowa: 

  bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II. 
  inwazyjna: Double Peel LACM, 

głęboki peeling Environ®, 

jonopeelingi Environ®.

MAKIJAŻ JANE 

IREDALE™: 

  Minerały w płynie, Dream 

Tint® – SPF 15, wygładzający 

krem lub baza pod podkład 

Smooth Aff air™, pokrywający 

podkład w kremie BB SPF 25 

Glow Time™, puder sypki lub 

prasowany, Woda D
2
O. 

SKÓRA TŁUSTA
Cera tłusta, to nadmierne gromadzenie 

wydzieliny gruczołów łojowych, 

powodujących świecenie się skóry. 

To również powiększone pory 

i nadmiar zastoin przyczyniających się 

do powstawania stanów zapalnych 

skóry. Jej niewłaściwa pielęgnacja 

stwarza problemy, które wiążą się 

z nieestetycznym wyglądem. Skóra 

tłusta również wymaga odpowiedniego 

reżimu kosmetycznego, a dostarczanie 

witamin Environ® sprawia, że jej 

kondycja normalizuje się. 

KURACJA ENVIRON®:

Pielęgnacja domowa: 

 Trójfazowe zmywanie (Olejek 

poprzedzający 

zmywanie Sebuprep, 

Maska Sebumasque, 

Żel do mycia twarzy 

Sebuwash), SebugelA, 

Sebutone, Retinol 1, 2, 3, 

seria AVST™, I-Onzyme 

Luksusowa, Intensywna.

Pielęgnacja 

gabinetowa: 

  bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II. 
  inwazyjna: Double Peel 

LACM, głęboki peeling Environ®,  

jonopeelingi Environ®.

MAKIJAŻ JANE IREDALE™: 

  Baza pudrowo-kremowa Absence®, 

pudry prasowane, Bibułki matujące, 

Beyond Matte®, Woda Balance. 
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SKÓRA Z ZASTOINAMI
W celu zredukowania zastoin 

w skórze Environ® szczególnie 

poleca trójfazowe zmywanie, które 

systematycznie i w bezpieczny 

sposób oczyszcza pory i pozbawia 

nadmiernej wydzieliny z gruczołów 

łojowych. Należy unikać manualnego 

wyciskania, które powoduje 

uszkodzenie naskórka i ryzyko rozwoju 

stanu zapalnego, jak również dalsze 

rozprzestrzenianie się wyprysków. 

KURACJA ENVIRON®:

Pielęgnacja domowa: 

 Trójfazowe zmywanie (Olejek 

poprzedzający zmywanie Sebuprep 

lub AVST™, maska Sebumasque,

Żel do mycia twarzy Sebuwash), 

Sebutone, SebugelA, seria AVST™, 

Peeling LACM 1.

Pielęgnacja gabinetowa: 

 bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II. 

 inwazyjna: Double Peel LACM, 

głęboki peeling Environ®, jonopeelingi 

Environ®.

MAKIJAŻ JANE IREDALE™:

 Baza pudrowo-kremowa Absence®, 

wygładzający krem lub baza pod 

podkład Smooth Aff air™ (dla suchej 

skóry), pokrywający podkład 

w kremie BB SPF 25 Glow Time™, 

pudry prasowane, Bibułki matujące, 

Beyond Matte®, Woda Balance. 

SKÓRA Z ZASKÓRNIKAMI
– patrz skóra z zastoinami. 

SKÓRA DOJRZAŁA
Proces starzenia jest nieunikniony, 

ale przy obecnym rozwoju kosmetologii 

i medycyny estetycznej może być 

opóźniany, kontrolowany, a także 

regulowany. 

Odpowiednie pielęgnowanie skóry 

dojrzałej może przynieść świetne 

efekty – piękny i młodszy wygląd. 

Nie bez znaczenia jest również 

odpowiednia suplementacja

 diety, gdyż podczas menopauzy 

następuje drastyczna ucieczka 

estrogenów. Podczas menstruacji

kobiet następuje również cykliczny 

spadek poziomu witaminy A 

w organizmie, co wpływa na 

przyspieszone starzenie. 

KURACJA ENVIRON®: 

Pielęgnacja domowa: 

 Roll-CIT/Focus-CIT, seria I-Onzyme 

Luksusowa, seria AVST™, Intensywna. 

Pielęgnacja gabinetowa: 

 bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II. 

 inwazyjna: profesjonalne zabiegi 

Roll-CIT Medycznym/Chirurgicznym, 

Fotoodmładzanie IPL, Double Peel 

LACM, głęboki peeling Environ®, 

jonopeelingi Environ®.

MAKIJAŻ JANE IREDALE™: 

 Baza pudrowo-kremowa Absence®, 

Minerały w płynie, Dream Tint® – SPF 

15, wygładzający krem lub baza pod 

podkład Smooth Aff air™, pokrywający 

podkład w kremie BB SPF 25 Glow 

Time™, puder sypki lub prasowany, 

Powder-Me SPF®– SPF 30, korektor 

pod oczy i rozświetlacz Active Light® 

oraz Circle/Delete®, Woda D
2
O. 

SKÓRA NASTOLATKI/KA
Dojrzewanie to eksplozja 

hormonów, na skutek których 

kondycja skóry ulega nagłym 

zmianom i przechodzi w kierunku 

suchej lub tłustej. Powiększone 

pory i nadmierne wydzielanie 

sebum stwarzają korzystne 

warunki dla bakterii, powstawania 

zaskórników i ropnych krostek, które 

wymagają kontroli dermatologicznej. 

Przypadek skóry suchej – patrz 

wyżej. Działanie profi laktyczne 

Environ®, to ochrona witaminą 

A i stworzenie optymalnych 
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warunków dla prawidłowego jej 

funkcjonowania. 

KURACJA ENVIRON®: 

Pielęgnacja domowa: 

  Trójfazowe zmywanie 

(Olejek poprzedzający zmywanie 

Sebuprep lub AVST™, maska 

Sebumasque, Żel do mycia 

twarzy Sebuwash), Sebutone, 

SebugelA, seria AVST™, 

Peeling LACM 1. 

Pielęgnacja gabinetowa: 

 bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II. 

 inwazyjna: jonopeelingi Environ®, 

Double Peel LACM. 

MAKIJAŻ JANE IREDALE™: 

 Wygładzający krem lub baza 

pod podkład Smooth Aff air™ (dla 

suchej skóry), pokrywający podkład 

w kremie BB SPF 25 Glow Time™, 

puder prasowany, korektor silnie 

kryjący Dissappear™.  

SKÓRA DZIECKA
Skóra dziecka jest delikatna i stanowi 

słabszą barierę dla szkodliwych 

substancji. Wymaga szczególnej 

troski bo jest bardzo wrażliwa na 

urazy i działanie alergenów czy 

zakażenia bakteryjne. Szybciej 

traci wodę i inne cenne składniki. 

Działanie profi laktyczne, to ochrona 

witaminą A znacznie opóźniająca 

fotostarzenie skóry. Istnieje również 

pewne założenie, że profi laktyczna 

ochrona skóry witaminą A u dziecka 

może zapobiec powstaniu trądziku 

młodzieńczego w późniejszym 

okresie. 

KURACJA ENVIRON®: 

 Żel nawilżający AVST™, 

Krem AVST™ 1, RAD SPF 15. 

SKÓRA PO CIĄŻY
To skóra rozciągnięta i zwiotczała, 

z uszkodzeniami warstwy rozrodczej 

i tkanki łącznej. Wysokie stężenia 

witamny A w produktach Environ® 

głęboko regenerują uszkodzone 

tkanki i pozwalają uzyskać gęściejszą, 

jędrniejszą i elastyczniejszą skórę. 

KURACJA ENVIRON®: 

Pielęgnacja domowa: 

 Roll-CIT Kosmetyczny i/lub Body 

Roll-CIT, Olejek z wit. A, C & E AVST™, 

Olejek intensywny EssentiA, 

Retinol 1, 2, 3. 

Pielęgnacja gabinetowa: 

 bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II. 

 inwazyjna: profesjonalne zabiegi 

Roll-CIT Medycznym/Chirurgicznym, 

Fotoodmładzanie IPL, Double Peel 

LACM, głęboki peeling.

TRĄDZIK
Leczenie trądziku młodzieńczego, 

to przede wszystkim działanie 

antybakteryjne i przeciwzapalne. 

Profi laktyka działania w przypadku 

trądziku polega głównie na 

zachowaniu naturalnego płaszcza 

lipidowego naskórka, zabezpieczania 

go przed nadmierną keratynizacją 

(tworzeniem przerośniętej warstwy 

rogowej) oraz unikaniu kosmetyków 

komedogennych i intensywnie 

wysuszających naskórek.

KURACJA ENVIRON®: 

Pielęgnacja domowa: 

 Trójfazowe zmywanie (Olejek 

poprzedzający zmywanie Sebuprep 

lub AVST™, maska Sebumasque, 

Żel do mycia twarzy Sebuwash), 

Sebutone, SebugelA, seria AVST™, 

Olejek intensywny EssentiA, Peeling 

LACM 1, w opornych przypadkach 

Retinol 1, 2, 3. 

Pielęgnacja gabinetowa: 

 bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II. 

 inwazyjna: Double Peel 

LACM, głęboki peeling Environ®, 

jonopeelingi Environ®.

MAKIJAŻ JANE IREDALE™: 

 Baza pudrowo-kremowa Absence®, 

Wygładzający krem lub baza pod 

podkład Smooth Aff air™ (dla suchej 

skóry), pokrywający podkład 

w kremie BB SPF 25 

Glow Time™, pudry 

prasowane, Bibułki 

matujące, Beyond 

Matte®, Woda 

Balance/Pommisst™. 
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TRĄDZIK RÓŻOWATY
W leczeniu trądziku różowatego 

należy nie tylko zadbać 

o prawidłową pielęgnację skóry, 

lecz również o odpowiednią dietę 

wykluczającą niedokwaśność 

soku żołądkowego. Początkowym 

etapem jest rumień i nadmierne 

rogowacenie warstwy rogowej. 

W dalszym etapie pojawia się 

splot uszkodzonych naczyń, 

które pod wpływem czynników 

wewnętrznych i różnicy 

temperatur, stają się bardziej 

widoczne. Wpływ na rozwój 

trądziku różowatego mają 

również bakterie, drożdże oraz 

demodex (nużeniec ludzki). 

Produkty Environ® w bezpieczny 

sposób wzmacniają leczenie 

dermatologiczne. 

KURACJA ENVIRON®: 

Pielęgnacja domowa: 

 Trójfazowe zmywanie (Olejek 

poprzedzający zmywanie

Sebuprep, Maska Sebumasque, 

Żel do mycia twarzy Sebuwash), 

Sebutone, SebugelA/ Serum 

I-Onzyme C-Quence, seria AVST™, 

Peeling LACM 1. 

Pielęgnacja gabinetowa: 

 bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II. 

 inwazyjna: Double Peel LACM, 

głęboki peeling Environ®, jonopeelingi 

Environ®.

MAKIJAŻ JANE IREDALE™: 

 Baza pudrowo-kremowa Absence®, 

wygładzający krem lub baza pod 

podkład Smooth Aff air™ (dla suchej 

skóry), pokrywający podkład 

w kremie BB SPF 25 Glow Time™, 

pudry prasowane, Bibułki matujące, 

Beyond Matte®, Woda Balance/

Pommisst™. 

UBYTKI SKÓRNE
Ubytki skórne dotyczą uszkodzeń 

warstwy rozrodczej naskórka, 

a nie jego powierzchni, co jest 

powszechnym błędem postrzegania 

problemu. W związku z tym jego 

regeneracja w lokalnych obszarach 

wymaga działań dotyczących 

warstwy rozrodczej naskórka 

położonej najniżej. Polegają one 

głównie na stymulacji młodego 

kolagenu, elastyny i zwiększonej 

wymiany komórkowej 

w miejscach ubytków. 

Można to osiągnąć 

poprzez systematyczną

podaż odpowiednio 

wysokich stężeń witamin 

głęboko w skórę. 

KURACJA ENVIRON®: 

Pielęgnacja domowa: 

 Roll-CIT Kosmetyczny, Retinol 1, 2, 

3, Olejek intensywny EssentiA, Peeling 

LACM 1. 

Pielęgnacja gabinetowa: 

 bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II. 

 inwazyjna: profesjonalne zabiegi 

Roll-CIT Medycznym/Chirurgicznym 

lub Focus-CIT Medycznym, Double 

Peel LACM, głęboki peeling Environ®, 

jonopeelingi Environ®, IPL.

MAKIJAŻ JANE IREDALE™: 

 Baza pudrowo-kremowa Absence®, 

wygładzający krem lub baza pod 

podkład Smooth Aff air™ (dla suchej 

skóry), pokrywający podkład w kremie 

BB SPF 25 Glow Time™, pudry sypkie 

lub prasowane, Dream Tint® – SPF 

15, Woda Balance/D
2
0/Pommisst™, 

korektor silnie kryjący Dissapear™, 

Powder-Me SPF®– SPF 30. 

WŁOSY
To przydatki skóry, których utrzymanie 

w dobrej kondycji  zależy od właściwej 

pielęgnacji. Environ® stworzył 

unikatowy  tonik do włosów Hair and 

Scalp, który łatwo penetruje skórę 

głowy i korzenie włosa, przyspiesza 

ich porost oraz leczniczo wpływa 

na skalp. 

W swoim składzie zawiera:

 Witaminę A, E, B5, i B12 o działaniu 

antyoksydacyjnym, wzmacniającym 

i nawilżającym,

 Biotynę, która pobudza porost 

włosa,



A-Z

18

P
rz

e
w

o
d

n
ik

 o
d

 A
 d

o
 Z

 Wyciąg z drzewa herbacianego 

oraz ekstrakt z Rozmarynu o działaniu 

antyseptycznym i antyutleniającym. 

Hair & Scalp jest produktem 

szczególnie polecanym zarówno dla 

kobiet i mężczyzn, którzy wymagają 

skutecznej terapii wzmacniającej 

włosy. Efektywność produktu 

uzależniona jest od indywidualnych 

czynników wewnętrznych organizmu, 

do których należą m.in. dysfunkcje 

hormonalne, ciąża oraz uboga dieta. 

WYPRYSKI
Wyprysk, potocznie zwany egzemą, 

jest chorobą skóry, powodującą 

stan zapalny i świąd, a w dalszym 

przebiegu suchość i złuszczanie. 

Najczęstszy rodzaj wyprysku – 

atopowe zapalenie skóry (AZS), 

wyprysk kontaktowy (najczęściej 

alergiczny, powodowany przez 

substancje mające bezpośrednią 

styczność ze skórą), łojotokowy 

(ŁZS). Właściwa pielęgnacja Environ® 

wpływa na ukojenie i złagodzenie 

zmian, które wymagają leczenia 

dermatologicznego. Wypryski 

skórne innego rodzaju – patrz skóra 

z zastoinami. 

KURACJA ENVIRON®:

Pielęgnacja domowa: 

 Colostrum Żel, Żel nawilżający 

AVST™, SebugelA, Sebuwash, 

Sebuspot Gel. 

Pielęgnacja gabinetowa:

 bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II. 

MAKIJAŻ JANE IREDALE™: 

 Dream Tint® – SPF 15, 

wygładzający krem lub baza pod 

podkład Smooth Aff air™ (dla suchej 

skóry), pokrywający podkład w kremie 

BB SPF 25 Glow Time™, puder 

prasowany/sypki, korektor silnie 

kryjący Disappear™. 

ZŁOTY ROLLCIT
 – ekskluzywny przyrząd do 

mezoterapii domowej. 

Environ™ Ionzyme® Gold 

Roll-CIT™ (patrz. Roll-CIT str. 

13), to pionierski produkt

na rynku światowym. 

Luksusowy i długotrwały 

– wykonany z pozłacanej 

stali chirurgicznej. O jego 

bezpieczeństwie świadczą 

potwierdzone, wieloletnie, 

udokumentowane badania 

kliniczne. Ponadto posiada 

znak CE świadczący 

m.in. o jakości, bezpieczeństwie 

i sterylności. 260 igieł zawartych 

w produkcie umożliwia szybkie 

i precyzyjne mikronakłucia. 

Najefektywniejszą 

penetrację w skórę 

umożliwia optymalna ilość, średnica 

i sposób rozmieszczenia igieł. 

Produkt jest łatwy w dezynfekcji – 

oczyszczanie za pomocą

Roll-CIT™ Cleaning Solution.

ZMARSZCZKI
Zmarszczki są naturalną 

konsekwencją starzenia się organizmu 

lub fotostarzenia skóry. Zmarszczki 

płytkie dotyczą najczęściej odwodnienia 

naskórka. Zmarszczki głębokie, to objaw 

utraty prawidłowej elastyczności 

i zaburzenia w produkcji kolagenu 

i elastyny. Wymagają one głębokiej 

regeneracji skóry i profesjonalnych 

zabiegów w gabinetach 

kosmetycznych i medycyny estetycznej. 

Zmarszczki płytkie ulegają 

szybkiej redukcji 

przez aplikację  

Serum Hydrating 

H.A. z kwasem 

hialuronowym na 

skórę. Zmarszczki 

mimiczne ulegają 

złagodzeniu 

poprzez 

zastosowanie 

Focus Frown Serum. 

Obydwa produkty wymagają 

. 

zabiegów w gabineta

kosmetycznych i med

Zmarszcz

szyb

prze

Ser

H.A

hia

skó

mi

z

Focus Fro

Obydwa prod
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mikronakłuć Roll-CIT lub Focus-CIT 

Kosmetycznym przed aplikacją. 

KURACJA ENVIRON®:

Pielęgnacja domowa: 

 Roll-CIT Kosmetyczny, seria AVST™, 

I-Onzyme Luksusowa, Intensywna,  

Serum Hydrating H.A., Focus Frown 

Serum. 

Pielęgnacja gabinetowa:

 bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II, RF 

(radiofale).

 inwazyjna: profesjonalne zabiegi 

Roll-CIT Medycznym/Chirurgicznym 

lub Focus-CIT Medycznym, Double 

Peel LACM, głęboki peeling Environ®, 

jonopeelingi Environ®, IPL.

MAKIJAŻ JANE IREDALE™: 

 Baza pudrowo-kremowa Absence®, 

wygładzający krem lub baza pod 

podkład Smooth Aff air™ (dla suchej 

skóry), pokrywający podkład 

w kremie BB SPF 25 Glow Time™, 

Minerały w płynie, korektor pod oczy 

i rozświetlacz Active Light® oraz 

Circle/Delete®. 

ZWIOTCZENIA TWARZY,
SZYI I DEKOLTU
Wynikają głównie z utraty 

prawidłowej elastyczności skóry oraz 

z zaburzenia w produkcji kolagenu 

i elastyny. Niewłaściwa pielęgnacja, 

dieta, styl życia, geny i wpływy 

naszego środowiska przyspieszają 

proces degradacji skóry. Profi laktyka 

antystarzeniowa i głęboka regeneracja 

skóry kosmeceutykami Environ® 

przynoszą długotrwałe efekty. 

KURACJA ENVIRON®:

Pielęgnacja domowa: 

 Roll-CIT Kosmetyczny, seria AVST™, 

I-Onzyme Luksusowa, Intensywna. 

Pielęgnacja gabinetowa:

 bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II. 

 inwazyjna: profesjonalne zabiegi 

Roll-CIT Medycznym/Chirurgicznym 

lub Focus-CIT Medycznym, Double 

Peel LACM, głęboki peeling Environ®, 

jonopeelingi Environ®, IPL.

MAKIJAŻ JANE IREDALE™: 

 Baza pudrowo-kremowa Absence®, 

Minerały w płynie, wygładzający krem 

lub baza pod podkład Smooth Aff air™, 

pokrywający podkład w kremie BB 

SPF 25 Glow Time™, Dream Tint® – 

SPF 15, pudry sypkie i prasowane, 

korektor pod oczy i rozświetlacz Active 

Light® oraz Circle/Delete®, Woda D
2
0/

Pommisst™/Balance.

ZNISZCZENIE
POSŁONECZNE
To efekt fotostarzenia się skóry, czyli 

nadmiernej ekspozycji na promienie 

UV, zarówno na słońce jak i solarium. 

Skóra traci swoją sprężystość 

i elastyczność. Charakteryzuje się 

nierównomierną pigmentacją, 

staje się cienka, odwodniona 

i pomarszczona. Uwidocznione są 

plamy soczewicowate (starcze), 

powstaje nadmierna keratoza i ryzyko 

rozwoju raka skóry. Firma Environ® 

stosując retinoidy jest absolutnym 

liderem i pionierem w niwelowaniu 

zniszczenia posłonecznego skóry. 

KURACJA ENVIRON®:

Pielęgnacja domowa: 

 Roll-CIT Kosmetyczny, seria AVST™, 

I-Onzyme Luksusowa, Intensywna. 

Pielęgnacja gabinetowa:

 bezinwazyjna: jono i sonoforeza 

Environ® (wtłaczanie witamin) 

aparaturą I-Onzyme DF II. 

 inwazyjna: profesjonalne zabiegi 

Roll-CIT Medycznym/Chirurgicznym 

lub Focus-CIT Medycznym, Double 

Peel LACM, głęboki peeling Environ®, 

jonopeelingi Environ®, IPL.

MAKIJAŻ JANE IREDALE™:

 Baza pudrowo-kremowa Absence®, 

Minerały w płynie, wygładzający krem 

lub baza pod podkład Smooth Aff air™, 

pokrywający podkład w kremie BB 

SPF 25 Glow Time™, Dream Tint® – 

SPF 15, pudry sypkie i prasowane, 

korektor pod oczy i rozświetlacz 

Active Light® oraz

Circle/Delete®. 



Wyłączny dystrybutor:

PROTEA POLSKA Sp. z o.o.

ul. Bohdanowicza 19 lok. 7

02-127 Warszawa

tel. 22 824 25 36

fax 22 895 17 85

tel. 603 413 222

e-mail: info@proteapolska.pl

www.proteapolska.pl

www.sklepjaneiredale.pl


