PROMOCJA

dłonie

spragnionie
nawilżenia
Dłonie mogą byĆ twoją
najpiękniejszą wizytówką.
Nigdy nie jest za późno,
by poprawić ich wygląd
dzięki precyzyjnie dobranym
składnikom pielęgnacyjnym.

S

Skóra dłoni jest niezwykle delikatna i starzeje się nawet dwukrotnie szybciej niż skóra twarzy. Wynika to z jej specyficznej budowy
i faktu, że niemal całkowicie pozbawiona jest gruczołów łojowych.
W rezultacie łatwo przesusza się i odwadnia, staje się szorstka i mało
elastyczna – mówi dr Marcin Ambroziak, dermatolog z Kliniki
Ambroziak. Szkodzi jej wiele czynników, z których najważniejsze
to niska i wysoka temperatura, wiatr, suche powietrze, promieniowanie UV oraz detergenty. Dlatego chroń swoje dłonie na co dzień
i zapewniaj im stały poziom nawilżenia. Doskonały efekt gwarantuje już jeden zabieg z kwasem hialuronowym StylAge.
Gama preparatów StylAge pomoże ci odzyskać promienny
wygląd skóry dłoni, likwidując siedem podstawowych oznak
jej starzenia się:
suchość
szorstkość
utrata jędrności i wiotkość
uszkodzenia
przebarwienia
odwodnienie
zaczerwienienia

Preparaty StylAge zawierają najwyższej jakości kwas hialuronowy
i naturalne antyoksydanty dzięki czemu zostały wielokrotnie nagrodzone, przez lekarzy dermatologów, Perłą Dermatologii Estetycznej.
Są wolne od parafiny, silikonu, olejów mineralnych i parabenów. 

S.O.S. dla dłoni

Czy twoje dłonie potrzebują natychmiastowego zastrzyku
młodości? Zapewni go kompletna terapia anti-aging, obejmująca
składniki kluczowe dla zdrowia skóry:
Stylage Hydro i Stylage Hydro Max
Preparaty do mezoterapii zawierające kwas hialuronowy,
którego pojedyncza cząsteczka wiąże aż 500 częsteczek wody.
Wzbogacono je w naturalne przeciwutleniacze – mannitol
i sorbitol, które pełnią funkcję antyoksydacyjną, zapewniając
przyspieszone nawodnienie skóry i efekt jej rozświetlenia.
Softfill Skincare Gloves
Skoncentrowane nawilżająco-odżywcze serum do dłoni
o działaniu odmładzającym w postaci wygodnych rękawiczek,
które możesz stosować samodzielnie w domu. Dzięki formule
zawierającej kwas hilauronowy, koncentrat z czerwonych
alg oraz wyciąg Lime Pearl staną się one nawilżone, gładkie
i zrewitalizowane w zaledwie 15 minut!

Adresy rekomendowanych gabinetów StylAge:
• Białystok: Estmed Medycyna Estetyczna, dr Anna Okruszko, estmed.pl • Częstochowa: Lemone – Klinika
Medycyny Estetycznej, dr Agnieszka Tomala, lemone.pl • elbląg: Medesta, dr Danuta Dąbrowska, medesta.pl
• Kraków: Dermedik – Instytut Medycyny Estetycznej, dr Filip Reś, prof. Zbigniew Plewa, dr Łukasz Ordynowski,
dermedik.pl • Poznań: Estime – Centrum Medycyny Estetycznej, dr Julita Wołowiec, estime.poznan.pl
• Poznań: Proderma, dr Magdalena Dembińska, proderma.pl • Puławy: Avangarda – Gabinet Medycyny
Estetycznej, dr Ewa Żuk, avangarda.pulawy.pl • Rybnik: Centrum Zdrowia i Urody, dr Mariola Kunicka,
medycyna-estetyczna.rybnik.pl • Warszawa: Klinika Ambroziak, dr Marcin Ambroziak, dr Izabella Jeleńska-Draim, klinikaambroziak.pl • Wrocław: Instytut Dermamed, Jolanta Siedlecka – Dawidko, dermamed.com.pl
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