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I. WPROWADZENIE
Firma Protea Anti Aging została stworzona z myślą o kompleksowej kuracji anti aging dla kobiet, mężczyzn i proﬁlaktyki anti aging dla młodzieży.
Nasz innowacyjny program – „3P” kierujemy do każdego, kto pragnie uzyskać długoterminowe efekty odmładzania, wyłącznie dzięki bezinwazyjnym
i sprawdzonym metodom pielęgnacji skóry. Kompleksowa koncepcja Anti
Aging „3P”, to połączenie sił trzech, zorientowanych na rezultaty marek
Environ®, jane iredale™ oraz Advanced Nutrition Programme™. Indywidualne zestawienia produktów oraz profesjonalnych zabiegów, proponowanych przez naszych specjalistów dają nieporównywalne z innymi,
spektakularne efekty, zarówno odmładzania, jak i zapewniają skuteczną
proﬁlaktykę anti aging. Jesteśmy w stanie zmierzyć, uzyskać i pokazać
efekty, a nie tylko o nich mówić!

3P
• Przyjmij idealnie skomponowany suplement dla skóry, odżywiając ją od wewnątrz.
• Pokremuj skórę kosmeceutykiem Environ® o sprawdzonych, długotrwałych efektach anti aging.
• Pomaluj ekologicznym makijażem mineralnym jane iredale™ o właściwościach odmładzających i leczniczych.

Profesjonalne i bezpieczne zabiegi kosmetologiczne i medycyny estetycznej ENVIRON®:
Bezinwazyjne:
• Mezoterapia domowa Roll-CIT®/ Focus-CIT™ w domu.
• Aparat japońskiej technologii Ionzyme DF II w gabinecie.
Inwazyjne:
• Roll-CIT® medyczny w gabinecie.
Wizualne i długotrwałe rezultaty odmłodzenia struktury skóry uzyskuje się już po kilku miesiącach stosowania naszych zabiegów profesjonalnych i preparatów.
Zachęcamy do zapoznania się z szeroką ofertą produktową: wysokiej jakości i światowej klasy kosmeceutykami Environ®, ekologicznego makijażu mineralnego amerykańskiej marki jane iredale™ oraz łatwo przyswajalnych suplementów dla skóry Advanced
Nutrition Programme (ANP).
Zauważ różnicę po naszych bezinwazyjnych kuracjach, które bezpiecznie i skutecznie urzeczywistniają nasze motto „Z piękną skórą
przez życie”.
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I. KOSMECEUTYKI ENVIRON®
NASZ SEKRET SUKCESU

1. Co sprawia, że kosmeceutyki Environ® są wyjątkowe?
• Environ® jest światowym pionierem wykorzystania w kremach
wysoko efektywnych dawek witaminy A i przeciwutleniaczy.
• Każdy powstały produkt jest wynikiem wysoce precyzyjnych
badań klinicznych dr Desmonda Fernandesa i jego zespołu,
a także niezależnych laboratoriów współpracujących, gwarantujących wysoką efektywność i bezpieczeństwo stosowania.
• Marka Environ® jest jedną z niewielu ﬁrm na świecie produkujących kosmetyki do pielęgnacji skóry w warunkach
sterylnych we własnym zakładzie produkcyjnym o najwyższych standardach produkcji i nowoczesnej technologii, wraz
z zespołem dedykowanych ekspertów ds. chemii. Produkty
Environ® wytwarzane są i wprowadzane do obrotu po szczegółowych i wyczerpujących badaniach klinicznych przeprowadzanych wyłącznie na wolontariuszach (nie są testowane na
zwierzętach).
• Ze względu na wykorzystanie intensywnie działających składników i minimalną ilość środków konserwujących, produkty
Environ® pakowane są w specjalne próżniowe pojemniki,
chroniące przed światłem i powietrzem. Terminy ważności
produktów wynoszą jedynie 6-24 m-cy.
• Produkty Environ® można stosować bez względu na wiek, płeć
i rodzaj skóry, jak również strefę klimatyczną.
• Większość produktów Environ® zatwierdzona jest przez samodzielny, prestiżowy Instytut Badawczy Swiss Vitamin Institute „Szwajcarski Instytut Witamin”, zapewniając najwyższą jakość, świeżość, witalność i stężenie aktywnych witamin
w produktach.

1. Niezbędne odżywianie dla zdrowia skóry
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• Witaminy A, C, E
oraz z grupy B.
• AHA`S.
• Antyoksydanty.
• Peptydy.
2. Maszyna Ionzyme® DF II

3. Nakłuwanie kosmetyczne
yczne

4. System zimnych peelingów

1.1 Niezbędne odżywienie dla zdrowia skóry
Dr Desmond Fernandes sformułował produkty Environ®, tak
aby redukować przewlekłe niedobory witaminy A i przeciwutleniaczy, powstające na odsłoniętych na promieniowanie UV obszarach skóry u każdej osoby na świecie.
Produkty te także optymalnie nawilżają skórę.
Kluczem do sukcesu tej marki jest wyjątkowy, schodkowy

system poziomów, który umożliwia skórze zaaklimatyzowanie się do najwyższego stężenia efektywnych dawek
miejscowo stosowanej witaminy A bez reakcji retinoidalnej,
ponieważ witamina A stosowana w kosmeceutykach Environ® jest przyjazna dla skóry.
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Badania kliniczne – Seria do ciała
Codzienne stosowanie witaminy A, C & E,
olejku do ciała i lotionu Hydrating Lotion AVST
w okresie 8 miesięcy.
Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Badania kliniczne – Seria Ionzyme®
Długotrwałe (8 lat) stosowanie serii
Ionzyme® C-Quence wraz z żelem
wokół oczu C-Quence.

Badania kliniczne – Seria AVST™
Codzienne stosowanie witaminy A, C i E
oraz antyoksydantów przez okres 6 miesięcy.
Progresywne wejście na poziom 3.

1.2 Aparat Ionzyme® DF II
Aparat Ionzyme® DF (Ionzyme® Machine DF) jest pierwszym na świecie urządzeniem łączącym potencjał pulsacyjnej Jonoforezy i Sonoforezy o niskiej częstotliwości.
Specyﬁczne produkty Environ®, stosowane do tych zabiegów zawierają optymalnie intensywne stężenia witaminy
A i C, a dodatkowo także peptydy i czynniki wzrostu.
Ten innowacyjny system poprzez drastyczne zwiększenie
penetracji jest w stanie zmaksymalizować efektywność
Badania kliniczne – Maszyna Ionzyme® DF
24 zabiegi z Intensywnym peelingiem C-Peel
z wykorzystaniem Sonoforezy i Jonoforezy
przez okres 3 miesięcy. Seria Ionzyme® jest
rekomendowana do stosowania w domu.
Badania kliniczne – Maszyna Ionzyme® DF
24 zabiegi z Intensywnym Serum Retinol
z użyciem Sonoforezy i Jonoforezy dwa razy
w tygodniu przez okres trzech miesięcy.
Ten sam pacjent, to samo miejsce
– 100% grubsza powierzchnia skóry.
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składników Environ® i tym samym zapewnić szybsze
i spektakularne wyniki. Zakres zabiegów profesjonalnych
może być dobierany indywidualnie do potrzeb pacjenta.
Zaawansowane opcje leczenia skóry twarzy mogą być
personalizowane, aby w ten sposób zaspokoić specyﬁczne potrzeby pacjenta. Profesjonalne zabiegi wahają się od
45 minut w standardowej wersji do 90-120 minut w wersji
rozbudowanej.

Przed

Po

Przed

Po

1.3 Kosmetyczne mikronakłucia Roll-CIT®
Kosmetyczne mikronakłucia Roll-CIT® są pomocne w zwiększaniu penetracji miejscowo stosowanych produktów Environ®. Przyrządy te są proste w użyciu i mogą
być stosowane na mniejszych i trudnodostępnych obszarach twarzy i ciała.
Environ® Roll-CIT® kosmetyczny, Focus-CIT™ i Roll-CIT® do ciała mają na celu
pomoc w uzyskaniu wizualnej poprawy wyglądu i kondycji skóry twarzy i ciała.
Environ® Roll-CIT® kosmetyczny jest pierwszym na świecie urządzeniem tego rodzaju, zaprojektowanym przez dr Desmonda Fernandesa. Może być używany zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Mezoterapia domowa jest bezpieczna
dla skóry i nie jest bolesna.

Badania kliniczne – Przyrządy
Codzienne stosowanie Olejku do ciała
z witaminami A, C & E z serii Dermokosmetyków do ciała. Hydrating Lotion AVST wraz
z kosmetycznym Roll-CIT®’em przez okres 5 lat.
Wykonano 1 zabieg z wykorzystaniem
Roll-CIT® w wersji medycznej.

Przed

Po

1.4 System zimnych peeligów
Chłodzący system peelingowy Environ® to rewolucyjna
zmiana w koncepcji peelingowania naskórka. Standardowa koncepcja oparta jest na zniszczeniu komórek, podczas
gdy peeling Environ® nie koncentruje się na destrukcji
i obieraniu naskórka lecz na wspieraniu ﬁzjologicznych
i naturalnych procesów zachodzących w zdrowej skórze.

Długotrwałe stosowanie na skórze peelingu Environ® potęguje wzmożoną produkcję czynników wzrostu uwalnianych przez komórki do skóry. W rezultacie seria lekkich,
bezinwazyjnych peelingów Environ® pozostawia grubszą,
zdrowszą, wygładzoną i bardziej napiętą skórę.

Badania kliniczne – Peeling TCA
Pomaga w oczyszczaniu skór
problematycznych.
Przed

Po
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2. KATALOG PRODUKTÓW

2.1 SERIA AVST™ – ZAAWANSOWANA TERAPIA WITAMINOWA
Kompletny program ochronny oraz naprawczy skóry, w którym stężenie witamin A i C w produktach wzrasta wraz z kolejnym
krokiem w serii AVST. Produkty regenerujące odżywiają skórę, redukują przebarwienia i zmarszczki oraz sprawiają, że skóra staje
się gładka, promienna i wygląda młodo.

Lotion nawilżający AVST™
(AVST™ Hydrating Lotion) – 200 ml
Olejek poprzedzający zmywanie AVST™
(AVST™ Pre-Cleansing Oil) – 100 ml
• Zapewnia delikatne i skuteczne czyszczenie usuwa nawet wodoodporny tusz do rzęs.
• Pozostawia skórę nawilżoną i jedwabistą
w dotyku.

• Pomaga zmiękczyć szorstką i twardą skórę
na łokciach, piętach i stopach.
• Wspomaga naturalne procesy złuszczania
martwych komórek, pozostawiając skórę
gładką i głęboko nawilżoną.

Tonik nawilżający AVST™
(AVST™ Moisturising Toner) – 200 ml
Maska AVST™
(AVST™ Hydrating Exfoliant Masque) – 50 ml
• Zawiera składniki nawilżające i glinkę krzemową - kaolin.
• Pomaga w absorbcji nadmiaru tłuszczu i powoduje mikro-złuszczenie skóry.

• Nawilża skórę.
• Ma właściwości ściągające, które minimalizują pory.
• Zawiera przeciwutleniacze, które zwalczają
działanie wolnych rodników.

Żel wokół oczu AVST™
(AVST™ Eye Gel) – 15 ml
Lotion zmywający AVST™
(AVST™ Cleansing Lotion) – 200 ml
• Nawilżający, o działaniu antybakteryjnym.
• Pomaga w utrzymaniu naturalnej kwasowej
równowagi skóry.

Płyn do demakijażu powiek AVST™
(AVST™ Eye Make-up Remover) – 100 ml
• Delikatnie usuwa makijaż, bez wysuszania
skóry wokół oczu.
• W formie kompresu stanowi doskonałą okluzję dla zmęczonych oczu.

Zawartość witamin w wybranych produktach
z serii AVST™ zatwierdza niezależny Szwajcarski
Instytut Witamin, który rokrocznie bada ich skład.

• Pielęgnuje delikatną skórę wokół oczu.
• Działa przeciwstarzeniowo.
• Dzięki kombinacji peptydów wygładza
zmarszczki oraz poprawia elastyczność i koloryt skóry. Napina zwiotczałe powieki.

Żel nawilżający AVST™
(AVST™ Moisturising Gel) – 50 ml
• Może być stosowany jako wprowadzenie do
systemu krokowego AVST™.
• Wspomaga leczenie skóry atopowej i stanów zapalnych.
• Redukuje efekt pooparzeniowy po długotrwałym przebywaniu na słońcu.
• Uzupełnia braki witaminowe spowodowane
promieniowaniem UV.
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2.1 SERIA AVST™ – ZAAWANSOWANA TERAPIA WITAMINOWA

Kremy AVST™ 1-5 – 50 ml
• Krokowa seria kremów
(1-5), bogata w witaminy
A, C i antyutleniacze.
• Regularne
stosowanie
głęboko rewitalizuje każdy rodzaj skóry, wzmacnia napięcie zwiotczeń
oraz wyrównuje koloryt.

Olejek z wit. A, C & E AVST™
(AVST™ Vitamin A, C & E Body Oil) – 100 ml
• Zawiera zestaw witamin A, C i E, które
głęboko regenerują każdy rodzaj skóry.
• Odżywia i kondycjonuje skórę.
• Wygładza zmarszczki, przeciwdziała nierównemu kolorytowi skóry oraz
uszkodzeniom posłonecznym.
• Idealny po kąpielach słonecznych.

2.2 OPTYMALNA OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA
Zestaw optymalnej ochrony przeciwsłonecznej, zawierający szerokie spektrum produktów, które zapewniają ochronę przed promieniami UVA i UVB.

Krem RAD SPF 15
(Sun Care Antioxidant Sunscreen) – 100 ml
• Dostarcza skórze niezbędnych antyoksydantów, które znacząco wzmacniają ochronę skóry.
• Połączenie ﬁzycznej i chemicznej ochrony
przeciwsłonecznej, przed UV-A i UV-B,
a także skutecznie zwiększa ochronę przed
uszkodzeniami i przebarwieniami.
• Łatwa w aplikacji, kremowa konsystencja.
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Balsam do ust SPF 15
(Sun Care RAD Lips)
• Stymuluje produkcję kolagenu dzięki
zawartym antyoksydantom i luteinie.
• Nawilża i wygładza
spierzchnięte usta.

2.3 SERIA ß-ACTIVE – AKTYWNA REGULACJA SEBUM

Seria produktów szczególnie polecana dla skóry łojotokowej lub z trądzikiem. Działa przeciwzapalnie, lekko złuszcza i wzmacnia
system odporności skóry oraz przyspiesza regenerację komórek.

Olejek poprzedzający zmywanie Sebuprep
(ß-Active Pre-Cleanser) – 100 ml

Tonik nawilżający Sebutone
(ß-Active Toner) – 100 ml

• Farmaceutyczny olej mineralny pomaga
rozpuścić nadmiar kleistej warstwy sebum,
zostawiając skórę czystą, ale nie wysuszoną.
• Kwas salicylowy wspomaga naturalne procesy złuszczania się naskórka.

• Nawilżający tonik na bazie kwasu mlekowego.
• Zwęża pory i usuwa nadmiar warstwy rogowej z powierzchni naskórka.
• Wzmacnia system immunologiczny i zapobiega rozwojowi infekcji bakteryjnej i wirusowej.

Maska Sebumasque
(ß-Active Face Masque) – 100 ml

Żel Sebugel A
(ß-Active Moisturiser) – 30 ml

• Działa przeciwzapalnie, redukując łojotok
i wypryski skórne.
• Kaolin pomaga w mikrozłuszczaniu skóry,
wygładzając ją.

• Żel/serum o średnim stężeniu witaminy A.
• Działa przeciwzapalnie i antyseptycznie.
• Dzięki zawartości Colostrum podnosi odporność skóry oraz redukuje mikrouszkodzenia
i zaczerwienienia potrądzikowe.

Żel do mycia twarzy Sebuwash
(ß-Active Cleanser) – 100 ml

Żel na wypryski Sebuspot
(ß-Active Spot Gel) – 10 ml

• Przeciwzapalny żel do mycia skóry łojotokowej i trądzikowej.
• Olejek z drzewa sandałowego usuwa nadmiar sebum, nie przesuszając przy tym
skóry.

• Antyseptyczny żel na pojedyncze wypryski
skóry.
• Działa przeciwzapalnie i delikatnie złuszcza
skórę.
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2.4 SERIA INTENSYWNA – INTENSYWNA KURACJA WITAMINOWA
Seria ta została opracowana w celu uzupełnienia serii AVST™ i Ionzyme®. Każdy z produktów zawiera specyficzne, aktywne składniki: witaminę C, colostrum, kwas alpha liponowy i retinol, które oferują intensywne działanie pomagające w uzyskaniu zdrowego, świetlistego wyglądu cery.
Tonik Alpha Forte
(Intensive Alpha Toner
Forte) – 200 ml
DIAMENTOWA

OŚĆ
NOW

SERIA

Maska Revival
(Intensive Revival Masque) – 50 ml
• Lifting do twarzy zamknięty w butelce.
• Unikalna kombinacja kwasu azjatyckiego, migdałowego i mlekowego
sprawia, że skóra staje się bardziej rozświetlona, intensywnie wygładzona
i ożywiona.
• Ze względu na właściwości stymulujące, a nie peelingujące, może być stosowana przez cały rok i w każdej streﬁe klimatycznej z zastosowaniem
kremów Environ®.

Avance DFP 312™
(Intensive Avance DFP 312™) - 30 ml
OŚĆ
NOW

• Zawiera intensywny kompleks trzech inteligentnych peptydów: Matrixyl®3000, Trylagen® oraz Matrixyl® Synthè 6®.
• Peptydy wspomagają proces regeneracji skóry, wygładzają zmarszczki i sprawiają, że skóra wydaje się bardziej „nasączona”, gładsza
oraz promienna.
• Skwalen nadaje skórze satynowej gładkości.

Kapsułki nawilżające Anti Aging
(Intensive Hydrating Oil Capsules) - 30 szt.
• Odmładzająca kuracja zamknięta w kapsułce.
• Kapsułki bogate w silne przeciwutleniacze
(ekstrakt z zielonej herbaty) i retinol.
• Mają działanie głęboko odżywcze i nawilżające.
• Doskonale liftingują i redukują kurze stopki.

• Dla cery tłustej lub
z nadmiernym rogowaceniem.
• Wygładza naskórek
i zmniejsza widoczność porów dzięki
zawartości kwasu glikolowego.

Krem Alpha Hydroxy
(Intensive Alpha Hydroxy
Cream) – 50 ml

• Krem nawilżający.
• Wygładza zmarszczki,
rozjaśnia i redukuje
przebarwienia.
• Nadaje skórze uczucie
gładkości.

Żel Antyutleniający
(Intensive Antioxidant Gel)
– 50 ml
• Żel bogaty w antyutleniacze, witaminy C, E, beta-karoten i prowitaminy
B5.
• Działa kojąco, antybakteryjnie i rozświetlająco.
• Idealny dla skór z wypryskami.
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2.4 SERIA INTENSYWNA – INTENSYWNA KURACJA WITAMINOWA
Serum Retinol 1, 2, 3 – 30 ml

• Preparaty o najwyższym, bezpiecznym stężeniu retinolu, dostępne w krokach od 1-3.
• Szerokie działanie anti-aging: redukują zmarszczki, blizny, przebarwienia, nadmierny łojotok lub
wiotkość skóry.
• Zalecane dla osób z lub po opornym trądziku.

Żel Colostrum
(Intensive Colostrum Gel) – 30 ml
• Szczególnie polecany dla skóry dojrzałej, w okresie obniżonej odporności lub po trądziku.
• Regeneruje skórę podnosząc energię
komórkową.
• Przyspiesza procesy metabolizmu.
• Działa przeciwzapalnie, antybakterynie i antywirusowo.
• Redukuje zmarszczki, ujędrnia i pogrubia skórę.

Tonik do włosów
(Intensive Hair and Scalp Tonic)
– 125 ml
• Penetruje skórę głowy i dociera do
korzenia włosa, chroniąc go przed
wypadaniem.
• Przyspiesza porost włosów oraz
leczniczo wpływa na skalp.
• Skutecznie redukuje łupież.

Krem - Super Nawilżacz+
(Intensive Super Moisturiser) – 50 ml
• Produkt luksusowy, regulujący naturalny poziom nawilżenia skóry.
• Koi i wspomaga skóry suche i wrażliwe.

2.5 SERIA EVENESCENCE – WZMACJNIAJĄCA KURACJA WYRÓWNUJĄCA KOLORYT SKÓRY
Seria Evenescence obejmuje dwa naukowo opracowane produkty, które pomagają w niwelowaniu nierównomiernych przebarwień, piegów a nawet tonacji, z jednoczesnym utrzymywaniem zdrowszego wyglądu skóry.
Lotion na przebarwienia
(Evenescence Clarifying Lotion) – 80 ml
• Dzięki odpowiedniemu zestawowi
składników pomaga w regulacji produkcji melaniny.
• Tonizuje cerę z przebarwieniami
i przywraca jej naturalny koloryt.
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Krem C-Boost
(Evenescence Clarifying Cream)
– 25 ml
• Krem idealny dla cer z pigmentacją
i problemami naczynkowymi.
• Dzięki zawartości witaminy C rozświetla i ujędrnia skórę.
• Wizualnie redukuje przebarwienia,
naczynka i zmarszczki, nadając skórze zdrowy wygląd.

2.6 SERIA IONZYME® VIP – LUKSUSOWA ODNOWA SKÓRY
Seria ta zawiera luksusowe preparaty stworzone specjalnie w celu regeneracji skóry foto-uszkodzonej, z nierównym kolorytem
i wypryskami. Produkty te dają skórze niezrównaną i naukowo opracowaną formułę zawierającą witaminy A, C i E.
Kosmeceutyki Ionzyme®, to jedyne na świecie produkty o działaniu przeciwstarzeniowym, o limitowanej produkcji, by dostarczyć
skórze możliwie najświeższych i najbardziej witalnych witamin. Produkowane są raz w tygodniu i posiadają optymalnie krótkie
terminy ważności, co czyni je prawdziwym unikatem wśród najbardziej prestiżowych półek kosmetycznych.

Żel wokół oczu C-Quence
(Ionzyme® C-Quence Eye Gel) – 10 ml
Lotion zmywający C-Quence
(Ionzyme® C-Quence Cleanser) – 200 ml
• Delikatna emulsja do mycia.
• Nawilża i odżywia skórę.

Tonik C-Quence
(Ionzyme® C-Quence Toner) – 200 ml
• Najbardziej aktywny z toników Environ®.
• Zawarty w nim Matrixyl wspomaga produkcję kolagenu i elastyny w skórze.
• Stymuluje odnowę komórkową i ujednolica
koloryt skóry.

Maska energetyzująca C-Quence
(Ionzyme® C-Quence Energising Masque) – 4x5 ml
• Peeling domowy na bazie kwasu askorbinowego.
• Redukuje uszkodzenia posłoneczne oraz widoczną pigmentację.
• Witamina C stymuluje produkcję kolagenu i elastyny oraz
zmniejsza nadmiar warstwy rogowej.

• Serum o działaniu korygująco-liftingującym.
• Redukuje zmarszczki powiek, głęboko nawilża i napina skórę.
• Redukuje cienie i woreczki pod oczami.

Serum C-Quence
(Ionzyme® C-Quence Serum
1, 2, 3, 4) – 35 ml
• Czteropoziomowy system najwyższych bezpiecznych stężeń witaminy A, C i E.
• Wyrównuje koloryt oraz redukuje zwiotczenia twarzy, szyi i dekoltu.
• Wygładza zmarszczki, rozjaśnia, ujędrnia
i nawilża skórę.
• Zawarte w serum antyoksydanty chronią
skórę przed zanieczyszczeniami środowiskowymi i promieniowaniem UV.

Krem C-Quence
(Ionzyme® C-Quence Créme
Fragrance) – 35 ml
• Krem o działaniu antyutleniającym, chroniącym przed działaniem UV.
• Wzmacnia elastyczność i nawilżenie skóry.
• Pomaga redukować oznaki fotostarzenia.
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2.6 SERIA IONZYME® VIP – LUKSUSOWA ODNOWA SKÓRY
Żel Focus Frown
(Ionzyme® Focus Frown Serum) – 30 ml

Serum Hydrating H.A.
(Ionzyme® Focus Hydrating Serum) – 30 ml

• Pomaga w redukcji kurzych stopek
i zmarszczek mimicznych głównie
na czole oraz na powiekach.

• Kwas Hialuronowy Environ® redukuje wizualne oznaki starzenia.
• Serum przeznaczone do pielęgnacji skóry
suchej, ze zmarszczkami i uszkodzeniami posłonecznymi.
• Pogrubia skórę właściwą i redukuje drobne
zmarszczki.

Uwaga!
Produkt (podobnie jak kwas hialuronowy Hydrating H.A.), ze względu na
wielkość cząsteczek może penetrować skórę tylko po uprzednim mikronakłuciu
naskórka urządzeniem Roll-CIT® i/lub Focus-CIT™ kosmetycznym lub przy
zastosowaniu ultradźwięków w gabinecie kosmetycznym.

Zawartość witamin w wybranych produktach
z serii Ionzyme® zatwierdza niezależny Szwajcarski Instytut Witamin, który rokrocznie bada
ich skład.

Serum Hydrating H.A. to pierwszy kosmeceutyk na świecie, którego odpowiednio duże cząsteczki H.A. stymulują własną produkcję
kwasu hialuronowego w skórze!

Uwaga!
Przed aplikacją, z uwagi na wielkość cząsteczek produktu wymaga mikronakłuć urządzeniem Roll-CIT® i/lub Focus-CIT™ kosmetycznym lub zastosowania sonoforezy w gabinetach kosmetycznych.

2.7 DERMOKOSMETYKI DO CIAŁA – KONDYCJONUJĄCA KURACJA CIAŁA
Głównym celem serii do ciała Environ jest działanie regenerujące witaminą A i antyutleniaczami, a także głębokie nawilżenie
kwasami AHA. Rezultatem jest pogrubienie struktury naskórka, intensywne wygładzenie i napięcie zwiotczeń.

Krem do ciała z wit. A, C i E
(Body Cream Vitamin A, C and E)
– 150 ml
• Ujędrnia i zagęszcza skórę wybranych partii ciała.
• Preparat proﬁlaktyczny, o działaniu przeciwstarzeniowym.
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Olejek intensywny EssentiA
(Body Enhanced EssentiA Oil) – 100 ml
• Olejek zawierający najwyższe stężenia wit. A, C, E oraz wyciągu z rozmarynu.
• Polecany dla skóry dojrzałej i zniszczonej słońcem oraz po zabiegach
Roll-CIT ®.

2.7 DERMOKOSMETYKI DO CIAŁA – KONDYCJONUJĄCA KURACJA CIAŁA
Żel do ciała Body Profile
(Body Toning Gel) – 130 ml
• Żel do ciała redukujący „skórkę pomarańczową” i napinający zwiotczenia skóry.
• Zwalcza komórki tłuszczowe (nie
powinien być stosowany na obszarze
twarzy, szyi, dekoltu i piersi).

Krem do rąk i paznokci
(Body – Hand & Nail Cream) – 50 ml
• Nawilża i regeneruje skórę dłoni.
• Zmiękcza skórki i wzmacnia płytkę
paznokci.

Lotion Derma-Lac
(Derma-Lac Lotion) - 200 ml
• Nawilżający lotion, wyrównujący nierówną strukturę skóry oraz
poprawiający jej koloryt.
• Wspomaga naturalne złuszczanie skóry.
• Polecany szczególnie do przesuszonej skóry na łokciach i stopach.

2.8 PEELINGI – GŁADKA I ZDROWA SKÓRA BEZ ŚCIERANIA NASKÓRKA
Chłodzący system peelingowy Environ®, to rewolucyjna zmiana w koncepcji peelingowania naskórka. Standardowy system oparty jest na zniszczeniu komórek, podczas gdy peeling Environ® nie koncentruje się na destrukcji i obieraniu naskórka lecz na wspieraniu fizjologicznych i naturalnych procesów zachodzących w zdrowej skórze, pozostawiając ją grubszą, zdrowszą i wygładzoną.

Peeling LACM 1
(Cool Peel) – 25 ml
• Idealny produkt do stosowania w warunkach domowych.
• Stymuluje produkcję zdrowego kolagenu.
• Sprawia, że wierzchnie warstwy skóry stają się prawidłowo ukrwione,
a naskórek gładki i spoisty.
• Pomaga w redukcji pigmentacji.
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inteligentne peptydy

aktywna witamina A

mezoterapia domowa

2.10 PRZYRZĄDY – SPRAWDZONA I POTWIERDZONA METODA ANTI AGING
Roll-CIT® NATURALNA INDUKCJA KOLAGENU – BEZPIECZNA I SKUTECZNA MEZOTERAPIA DOMOWA
Przełom w Medycynie Estetycznej – Odmładzanie XXI wieku.
Tradycyjna aplikacja kremów nie jest w stanie pokonać bariery, jaką jest warstwa rogowa naskórka i dlatego działa tylko powierzchownie. Większość składników zawartych w preparatach pielęgnacyjnych pod wpływem światła ulega utlenieniu i tylko
znikomy procent cennych substancji wnika w przestrzenie międzykomórkowe. Barierę tę pokonuje Roll-CIT® – urządzenie zaprojektowane przez światowej sławy chirurga plastycznego dr Desmonda Fernandesa – twórcę firmy kosmeceutycznej Environ®.

Roll-CIT®
„Roll” oznacza wałeczek, natomiast „CIT” to skrót od ang. Colagen Induction Therapy, czyli terapia indukcji kolagenu. Jest to urządzenie służące do mikronakłuwania wierzchniej części naskórka. Z badań naukowych, przeprowadzonych w Japonii wynika, że
mikronakłucia warstwy rogowej naskórka zwiększają penetrację składników aktywnych w głąb skóry aż o 100.000 razy!
Dzięki zastosowaniu urządzenia Roll-CIT® i mikronakłuciom skóry, składniki aktywne docierają do rozrodczych warstw naskórka,
powodując jednocześnie znaczny wzrost skuteczności terapii odmładzającej.

Wałek do mikronakłuwania
(Roll-CIT® Cosmetic) – 0,1 mm
• Specjalna długość igiełki 0,1 mm pozwala na komfortową i regularną mezoterapię domową.
• Wraz z zastosowaniem kosmeceutyków Environ wpływa na zwiększoną produkcję
kolagenu, przez co redukowane są zmarszczki oraz
zwiotczenia.
• Poprzez pogrubiony naskórek popękane naczynka stają
się mniej widoczne.
• Może być stosowany na twarzy, powiekach i większych
obszarach ciała.

Stempelek do mikronakłuwania
(Focus-CIT™ Cosmetic) – 0,1 mm
• Niewielki stempelek, przeznaczony do mikronakłuwania trudno dostępnych miejsc, jak np.: powieki, fałdy nosowo-policzkowe,
skrzydełka nosa.
• Idealny do stosowania Żelu Ionzyme® C-Quence lub AVST™ wokół oczu.
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2.10 PRZYRZĄDY – SPRAWDZONA I POTWIERDZONA METODA ANTI AGING

Kosmetyczny złoty wałek do mikronakłuwania
(Ionzyme® Gold Roll-CIT® Cosmetic) – 0,2 mm
• Luksusowy wałek wykonany z pozłacanej stali chirurgicznej, o optymalnym rozłożeniu 260
igiełek.
• Zapewnia przyspieszoną i intensywną penetrację składników aktywnych Environ® w głąb
skóry.
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Kosmetyczny wałek do mikronakłuwania ciała
(Body Roll-CIT® Cosmetic) – 0,2 mm
• Dostosowany do precyzyjnego mikronakłuwania obszernych partii ciała.
• Polecany w celu redukcji cellulitu oraz rozstępów.
• Ujędrnia i wygładza skórę.
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pionowo

ukośnie

poziomo

Rys. Etapy wykonania zabiegu Roll-CIT®
wraz z kierunkami mikronakłuwania.

Sposób wykonania mikronakłuć – porady

Płyn oczyszczający
(Roll-CIT® Cleaning Solution) – 100 ml
• Produkt służący do samodzielnego i precyzyjnego oczyszczania wałków kosmetycznych
Environ®.
• Wystarczy namoczyć wałek w płynie 1 raz w tygodniu na 10 min.
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Mikronakłuwanie Environ®, to bardzo prosty
i krótki zabieg wykonywany w domu. Obejmuje on takie partie ciała, jak: twarz, szyja, dekolt,
wewnętrzna część ramion oraz dłonie, a także
wybrane części ciała wymagające regeneracji
naskórka. Mikronakłucia najlepiej wykonywać
na noc. Przed zabiegiem należy dokładnie oczyścić skórę najlepiej stosując trójfazowe zmywanie
Environ®. Po około 5 min. mikronakłuwania dokładnie rozprowadzić na skórze wybrany produkt
Environ®. Po zabiegu należy unikać kontaktu z kurzem, klimatyzacją i zwierzętami domowymi.

Wyłączny dystrybutor: Protea Anti Aging Sp. z o.o.
ul. Bohdanowicza 19 lok. 7, 02-127 Warszawa, tel./fax 22 824 25 36, tel. kom. 603 413 222
e-mail: info@proteaantiaging.pl, www.proteaantiaging.pl

Twój specjalista ds. Environ®, Jane Iredale™ i Advanced Nutrition Programme™.

