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Az öregedés jelei elleni harchoz kiegyensúlyozott, 

hatékony bőrápolási program szükséges. Az 

IMAGE MD élvonalbeli összetevői és hatóanyag-

szállító rendszerei a bőrápolási technológia 

legújabb fejlesztésein alapulnak. Más bőrápolási 

programoktól eltérően, ezt a termékcsaládot napi 

szinten, folyamatosan használhatjuk. Támogatja 

a bőr természetes védekező mechanizmusait, 

harcol a környezeti eredetű szabadgyök 

károk ellen, segít kiegyensúlyozni a sejtek 

tápanyaghiányait. 

A BŐR EGÉSZSÉGÉNEK
tudománya
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Európai Helyreállító és Esztétikai  
Plasztikai Sebészeti Társaság  
(EBOPRAS) tagja. Az IMAGE  
Skincare elnöke és  
orvos-igazgatója

sebészek által kifejlesztvePLASZTIKAI



A mindannyiunk által tapasztalt bőröregedési jelek, 
úgymint a kisebb és nagyobb ráncok, a pigmentáció 
mind-mind a szervezetünkben lezajló sejtfolyamatok 
tünetei. Az Európai Helyreállító és Esztétikai Plasztikai 
Sebészet Társaság (EBOPRAS) tagjának, Dr. Marc 
A. Ronertnek nem újdonság az esztétikai kérdések 
sejtszintű megközelítése.

A díjazott, nemzetközileg elismert bőregészség 
szakértő, Dr. Ronert az IMAGE Skincare elnökeként 
és a cég innovatív termékeinek megalkotójaként 
folyamatosan tágítja a tudományos határokat. 
A düsseldorfi híres Heinrich Heine egyetem 
hallgatójaként Dr. Ronert a német leleményességet 
minden tevékenységében alkalmazza. 

AZ ÁTFOGÓ

CÉLJÁRA
bőrfiatalítás

Marc A. Ronert, M.D., Ph.D.
Európai Helyreállító és Esztétikai  
Plasztikai Sebészeti Társaság  
(EBOPRAS) tagja. Az IMAGE  
Skincare elnöke és  
orvos-igazgatója “ ”

Ez a termékcsalád többévnyi kutatás 
és fejlesztés eredménye. Készüljön a 
teljes bőrátalakulásra és találkozzon új 
önmagával! 

Dr. Ronert



finom ráncok

szarkalábak

öregségi 
foltok

pigmentáció

ráncok

fénykárosodás

laza bőr

durva bőrkép



REGGEL 

EVENING

KIEGÉSZÍTÉS:
Restoring Collagen Eye Gel
Restoring Overnight Retinol Masque
Restoring Post-Treatment Masque

SPECIÁLIS KIEGÉSZÍTÉS:
Restoring Brightening Crème
Restoring Lightening Crème
Restoring Retinol Booster
Restoring Retinol Crème

1. lépés Tisztítás IMAGE MD® Restoring  
Facial Cleanser

2. lépés Megelőzés/
fehérítés

IMAGE MD® Restoring  
Youth Serum

3. lépés Táplálás/
védelem

IMAGE MD® Restoring  
Daily Defense Moisturizer  
SPF 50

1. lépés Tisztítás IMAGE MD® Restoring  
Facial Cleanser

2. lépés Hidratálás IMAGE MD® Restoring  
Youth Serum

3. lépés Korrigálás IMAGE MD® Restoring  
Youth Repair Crème

IMAGE MD® NAPI bőrápolás



ÚJ TUDOMÁNY. 
ÚJ TECHNOLÓGIA Új bőr.



ÚJ TUDOMÁNY. 
ÚJ TECHNOLÓGIA 

CPN SYSTEMS™
KORRIGÁLÁS (C): Erős AHA savak, 
retinol származékok, fehérítő anyagok és 
kollagént támogató peptidek segítik a sejtek 
kicserélődését és a bőr megújulását.

MEGELŐZÉS (P): Növényi eredetű őssejt 
technológia, stabilizált C-vitaminok (az 
IMAGE exkluzív Tri-Complex TM-e) és 
fényvédők segítenek megelőzni az oxidatív 
stresszt és a jövőbeni károsodást.

TÁPLÁLÁS (N): Erős növényi hatóanyagok 
és növényi kivonatok táplálják és 
revitalizálják a bőrt. 

Az IMAGE MD felveszi a harcot az idősödés 
valamennyi fő jelével szemben:

  Kisebb és nagyobb ráncok, szarkalábak 
és laza bőr

 Pigmentáció, fénykárosodás és öregségi 
foltok

 Száraz vagy dehidratált bőr

 Fáradt megjelenésű bőr

 

TECHNOLÓGIA



A hatóanyag-szállító rendszer 
megnevezés azt a mechanizmust 
takarja, amellyel a hatóanyagok a bőr 
mélyebb rétegeibe jutnak.
Az IMAGE MD a szépségiparban 
elérhető legfejlettebb technológiával 
gondoskodik a hatóanyagok 
szállításáról. Egyedülálló megoldásaink 
által a hatóanyagok szabályozottan 
szabadulnak fel, stabilabbak, jobb a 
felszívódásuk, csökkent az irritáció és 
növekszik a hatékonyságuk.
Az IMAGE MD fejlett hatóanyag-szállító 
technológiája (Advanced Delivery 
Technology, ADT) lehetővé teszi a 
hatóanyagok, mint például a peptidek és 
a proteinek koncentrált és szabályozott 
szállítását.

Hatóanyag-szállító rendszerek

MITŐL MÁS AZ Image MD?



Image MD?

Transzcelluláris – A 
hatóanyagok sejtről-
sejtre haladva érik el a 
bőr mélyebb rétegeit

Intercelluláris – A 
hatóanyagok a keratinociták 
között jutnak le a bőr 
mélyebb rétegeibe

Transzappendageális – A 
hatóanyagok egyéb nyílásokon, 
úgymint bőrfüggelékeken, 
verejtékmirigyeken, faggyúmirigyeken 
vagy szőrtüszőn keresztül utazva érik 
el a bőr mélyebb rétegeit

HATÓANYAG  szállító mechanizmusok 



MEMBRÁN STRUKTÚRA koncentrátum
A membrán struktúra koncentrátum (vagy 
angol nevén az MS-Concentrate) segítségével 
a hatóanyagok bőrbe történő felszívódása 
optimálisan valósul meg. A természetes 
bőrmátrix összetételét és szerkezetét 
egyaránt utánozva képes betölteni a bőr 
legfontosabb funkcióit. 



MEMBRÁN STRUKTÚRA 

LEGFONTOSABB ELŐNYEI
Helyreállítja és megerősíti a bőr 
természetes védőrétegét

Véd a korai öregedéssel szemben

Növeli a bőr rugalmasságát és 
hidratálságát

Csökkenti a mély ráncok 
megjelenését és a bőr durvaságát

Hatóanyagokat szállít

Hozzásegít a gyönyörű és 
fiatalosabb bőrhöz

AZ MS-CONCENTRATE A 
TERMÉSZETES BŐRMÁTRIXOT 
UTÁNOZZA

HATÓANYAG-SZÁLLÍTÓ  rendszerek



A Total Wrinkle Therapy Complex (azaz 
ráncterápiás komplex) erőteljes, széles 
spektrumú öregedésgátló hatást fejt ki. 
A peptid technológiát fejlett biotech 
felszívódási rendszerrel kombinálja.

TOTAL WRINKLE Therapy Complex



Therapy Complex

SYN®-AKE
Kisebb és nagyobb ráncokat simító 
dipeptid. 

SYN®-COLL
Egyedülálló szekvenciájú tripeptid, mely 
kicsiny molekulatömegénél fogva segít 
kisimítani a kisebb és nagyobb ráncokat, 
fokozza a bőr feszességét és rugalmasságát.

Élesztő frakcionális felszívódási 
rendszer
Ez a szabadalmazott, felszívódást fokozó 
rendszer a vízben és a zsírban oldódó 
összetevők még hatékonyabb felszívódását 
teszi lehetővé.
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HATÓANYAG-SZÁLLÍTÓ  rendszerek



RESTORING 
                   CLEANSER

Glikolsav 
AHA hámlasztó sav, elősegíti 
a hámlasztást, hidratálást és 
a bőr megújítását. 

Tejsav 
AHA hámlasztó sav, 
leginkább öregedésgátló, 
hidratáló és kollagént 
támogató hatása miatt 
alkalmazzák.

Szalicilsav 
BHA hámlasztó sav, zsíros, 
aknés, pattanásra hajlamos 
bőrre javasolt. 

Facial



RESTORING FACIAL CLEANSER  
(helyreállító lemosó) 
Ez az AHA/BHA, mindennapos használa-
tra készült lemosó kíméletesen hámlaszt, 
hatékonyan távolítja el a sminket, fokoz-
za a sejtmegújulást, a bőr fiatalodását. 
Előkészíti a bőrt a hatóanyagok mélyebb 
felszívódására, az összetevők maximá-
lis hatáskifejtésére. Parabén- és szulfát-
mentes.

Indikációk: Valamennyi bőrtípusra, idősödő 
bőrre, pigmentált bőrre, fáradt bőrre.  

Alkalmazás: Nedves kézzel bő 
mennyiségben vigye fel az arcra, végezzen 
masszázst 30 másodpercen keresztül. 
Langyos vízzel öblítse le. Ha szükséges, 
ismételje. A legjobb eredmény érdekében 
használja reggel és este. 



RESTORING  
                  SERUM

TRTC 
Az IMAGE MD termékek 
egyedülálló, fejlett felszívódási 
rendszere. Feszesíti és liftingeli a 
bőrt.  

Palmitoyl Tetrapeptide - 7 
Gyulladásgátló, megelőzi a 
kollagén bomlását. 

Phyllanthus Emblica gyümölcs 
kivonat 
Erős antioxidáns, gyulladásgátló, 
bőrtónus ragyogást fokozó 
összetevő.

BV-OSC 
Stabil, zsírban oldódó  
C-vitamin formula, mely az 
L-aszkorbinsavnál is erősebben 
segíti a kollagén szintézisét.

Youth

| TRTC



RESTORING YOUTH SERUM (helyreállító 
fiatalító szérum)
Peptidek és növényi eredetű 
őssejtkivonatok magasan koncentrált 
elegye, mely korrigálja és javítja a kisebb 
és nagyobb ráncok megjelenését, így a 
bőrt feszesebbé és rugalmasabbá teszi. 

Indikációk: Valamennyi bőrtípusra, 
idősödő bőrre, környezeti hatásoktól 
károsodott bőrre.  

Alkalmazás: Megtisztított bőrre vigye fel, 
a legjobb eredmény érdekében alkalmazza 
reggel és este is.



RESTORING YOUTH  
                  CRÈME

TRTC 
Az IMAGE MD termékek 
egyedülálló, fejlett felszívódási 
rendszere. Feszesíti és liftingeli 
a bőrt.

Glikolsav és kojiksav 
AHA hámlasztó savak, 
ragyogást fokozó, fehérítő 
összetevők.  

Retinol 
A kollagén szintézisét 
támogató hatóanyag.

Repair

| TRTC

| KAPSZULÁBA ZÁRT RETINOL



RESTORING YOUTH 
REPAIR CRÈME (helyreállító fiatalító 
regeneráló krém)
Újgenerációs éjszakai regeneráló krém, 
mely fejlett szállító technológiával fokoz-
za a hatóanyagok felszívódását a bőrbe 
az átfogó bőr-revitalizáló hatás céljából. 
A bőr fiatalos, feszes és ragyogó lesz, 
csökken a kisebb és nagyobb ráncok 
megjelenése.  

Indikációk: Idősödő bőr, kisebb és 
nagyobb ráncok, pigmentáció és az 
öregedés egyéb jelei.

Alkalmazás: Megtisztított bőrre 
közvetlenül vigye fel, elsődlegesen 
éjszakai regeneráció céljára.



RESTORING DAILY  
DEFENSE

Thermus Thermophillus  
Ferment 
Öregedésgátló hatóanyag, 
multifunkcionális és stabil 
enzimekből  

Frakcionált melanin 
Frakcionált melanin 
összetevő, bőrfelszíni 
használatara tervezve. 
Kiegészítő védelmet nyújt a 
környezeti hatások ellen. 

Fotoszómák, roxiszómák, 
ultraszómák 
Szennyeződés elleni hatást 
biztosít, gondoskodik a 
további károsodás elleni 
védelemről

Moisturizer



Moisturizer

RESTORING DAILY
DEFENSE MOISTURIZER (helyreállító 
fényvédős hidratáló) 
Peptidek és növényi eredetű őssejt 
kivonatok magasan koncentrált elegye, 
mely korrigálja és javítja a finomabb és 
mélyebb ráncok megjelenését, a bőrt 
pedig feszesebbé és rugalmasabbá teszi. 

Indikációk: Valamennyi bőrtípusra.  

Alkalmazás: Megtisztított bőrre minden 
reggel vigye fel az erős védelem 
érdekében. Ha napon tartózkodik, 
kétóránként illetve szükség szerint 
ismételje felvitelét.



FEJLETT ÖREGEDÉSGÁTLÓ 

technológia



FEJLETT ÖREGEDÉSGÁTLÓ 

FEJLETT   TECHNOLÓGIA

FOTOSZÓMÁK  
VÉDELEM A KÖRNYEZETI 
HATÁSOKKAL SZEMBEN

Sötét foltok Mélyebb 
ráncok 

Finom ráncok

ROXISZÓMÁK  
ANTI-STRESSZ ÖSSZETEVŐ
A roxiszómák enzimben gazdag liposzómát 
tartalmaznak

A stressz hatása a 
bőrsejtekre

ULTRASZÓMÁK  
Az ultraszómák a bőr megújulását segítik, 
többek között:

Csökkentik az 
öregedés látható 

jeleit

Csökkentik a 
kisebb  

és nagyobb ráncok 
megjelenését

Csökkentik a 
bőr  

rugalmat-
lanságát



RESTORING  
                            CRÈME

MS-Concentrate 
Fejlett szállító rendszer,  
mely a természetes  
bőrmátrixot utánozva 
lehetővé teszi a hatóanyagok 
optimális felszívódását a 
bőrbe.

DermaPep 
Hatékony fehérítő összetevő, 
segíti az egyenletes bőrtónus 
megtartását.

Revinage 
Fitokémiai összetevőkben  
gazdag anyag, csökkenti az 
öregségi foltokat és fokozza  
a bőr ragyogását, javítja  
textúráját.

Brightening

| MS-CONCENTRATE



RESTORING  
                            CRÈME

RESTORING BRIGHTENING CRÈME 
(helyreállító ragyogást fokozó krém)
Hidrokinon-menetes, fejlett, ragyogást 
fokozó krém, mely gondoskodik a csodás, 
egyenletesebb bőrképről. Csökkenti 
az öregségi és a barna foltokat. A bőr 
változása már néhány alkalmazás után 
szembetűnő.

Indikációk: Valamennyi bőrtípusra, fáradt 
bőrre. 

Alkalmazás: Megtisztított bőrre vigye fel 
esténként.*

*Napközben használjon SPF30-as vagy 
magasabb faktorszámú fényvédőt.



RESTORING  
                          CRÈME

2% hidrokinon 
Tirozináz gátló, erős 
bőrfehérítő összetevő. 

Alpha-Arbutin 
Erős növényi bőrfehérítő.

Palmitoyl Tetrapeptide - 30 
Ragyogóvá teszi a bőr tónusát, 
gátolja a melanint.

Lightening

| TRTC

| KAPSZULÁBA ZÁRT RETINOL



RESTORING LIGHTENING CRÈME 
(helyreállító fehérítő krém)
Ez a hatékony krém retinollal, C-vitaminnal 
és E-vitaminnal tünteti el az arcon és a 
testen lévő elszíneződéseket. A fehérítő 
összetevők segítik a melanin termelődés 
gátlását, és kialakítják illetve fenntartják az 
egészséges bőrt. 

Indikációk: Melazma/chloazma, erős 
hiperpigmentáció, napozás okozta foltok, 
terhesség után a foltok kezelésére, 
valamennyi Fitzpatrick bőrtípusra. 

Alkalmazás: Az érintett területekre 
esténként vigye fel. Napközben használjon 
fényvédőt illetve kövesse az orvos 
utasításait.



RESTORING  
                    CRÈME

10% kapszulába zárt retinol 
Az egyedülálló hatóanyag-
szállító rendszer segítségével 
lehetővé válik a tiszta, stabil 
retinol könnyű felszívódása, 
kevesebb irritációval és 
fantasztikus eredményekkel. 

Palmitoyl Tripeptide - 5 
Stimulálja a kollagén 
szintézisét, segít csökkenteni a 
kisebb és nagyobb ráncokat.

Kahai™ Olaj 
Csökkenti a ráncok  
megjelenését, javítja a bőr 
hidratáltságát, rugalmasságát, 
feszességét.

Retinol

| TRTC

| KAPSZULÁBA ZÁRT RETINOL



RESTORING RETINOL CREAM 
(helyreállító retinolos krém)
Ez az erős, kapszulába zárt és időben 
elhúzódva kibocsátott retinolt 
tartalmazó éjszakai krém drasztikusan 
minimalizálja a kisebb és nagyobb 
ráncok megjelenését, kiegyenlíti a 
bőrtónust, közben revitalizálja a bőrt. 

Indikációk: Idősödő bőr, finomabb 
és erősebb ráncok, pigmentáció, az 
idősödés egyéb jelei. 

Alkalmazás: Hetente 2-3 alkalommal 
vigyen fel egyetlen pumpányit az 
arcra, esténként, illetve kövesse orvosa 
előírásait.*

*Napközben használjon SPF30 vagy 
magasabb faktorszámú fényvédőt.



RESTORING  
OVERNIGHT RETINOL

3% kapszulába zárt retinol 
Az egyedülálló hatóanyag-
szállító rendszer segítségével 
lehetővé válik a tiszta, stabil 
retinol könnyű felszívódása, 
kevesebb irritációval és 
fantasztikus eredményekkel. 

Water Bank Technology 
Tengeri kollagén és 
glülozaminoglikán 
mikroszférák zárják magukba 
a vizet és a bőrbe kibocsátva 
folyamatosan hidratálják azt.

Senestem™ 
Megelőzi a kollagén 
bomlását. Segít szabályozni 
a gyulladásokat és az 
oxidatív stresszt. Ragyogást 
ad, feszesít és javítja 
bőrtömörséget.

Masque



RESTORING  
OVERNIGHT RETINOL

RESTORING OVERNIGHT
RETINOL MASQUE
Ébressze fel bőre új ragyogását 
ezzel a koncentrált éjszakai retinolos 
pakolással. Az ún. Water Bank 
Technology segítségével folyamatosan 
bocsátja ki a vizet a bőrbe és hidratál; 
a korrektív peptidek a kollagén 
szintézisét támogatják; a növényi 
fehérítők egyenletesebb bőrtónusról 
gondoskodnak; az erős antioxidánsok 
biztosítják a bőr szépségét alvás 
közben. 

Indikációk: Normál, idősödő, 
pigmentált bőrök. 

Alkalmazás: Vékony, egyenletes 
rétegben, megtisztított bőrre vigye 
fel hetente 2-3 alkalommal éjszakára. 
Hagyja fent alvás közben, és következő 
reggel langyos vízzel mossa le. 



RESTORING  
                  BOOSTER

Retinol 
A-vitaminos kollagén 
támogató. 

Moringa Oleifera mag olaja 
Antioxidánsokban, köztük 
A-vitaminban gazdag, 
javítja a bőr megjelenését és 
ragyogását. 

Homoktövisbogyó olaja 
Esszenciális zsírsavakban, 
vitaminokban, 
fitoszterolokban és 
flavonoidokban gazdag. 
Ezek mindegyike segítséget 
nyújt az idősödő bőr 
esetében. 

Retinol



RESTORING  
                  BOOSTER

RESTORING RETINOL BOOSTER 
(helyreállító retinolos fokozó)
Tökéletesítse bőrét ezzel az erősen 
koncentrált, illóolajakat tartalmazó 
retinollal. Harcol a környezeti hatások 
miatt idejekorán öregedő bőr jeleivel. 
Megőrzi a bőr fiatalos megjelenését, 
növelve annak hidratáltsági szintjét. 

Indikációk: Száraz, dehidratált, érzékeny 
bőr. 

Alkalmazás: Esténként a megtisztított 
bőrre vigyen fel egy cseppentőnyit. 
Keverje IMAGE MD szérumhoz vagy 
regeneráló krémhez, az előírások szerint. 



KAPSZULÁBA ZÁRT RETINOL 
Ez a többrétegű, időben elhúzódó kibocsátású 
szféra gyorsabban szállítja a hatóanyagokat 
és a hatásokat is hosszabb távon biztosítja, 
gondoskodva a hihetetlen eredményekről. 

FEJLETT RETINOL szállító rendszer 



Többrétegű emulgeáló membrán

Szilárd lipid mag

Zsírban oldódó hatóanyag

SZÁLLÍTÓRENDSZEREK

Többrétegű szállítórendszer, mely membrán 
szerkezetű szilárd lipideket alkalmaz. Ezek 
célja a zsírban oldódó hatóanyagok bőrbe 
juttatása 



RESTORING COLLAGEN

Atelokollagén 
Fibrózus protein kollagén, mely 
megtartja a hidratáltságot. 
Fizikai tulajdonságaival a 
természetes kollagént imitálja. 

Syn®-Coll 
Jelentős ránctalanító hatást 
fejt ki, támogatja a kollagén 
szintézisét, véd a bontó 
enzimekkel szemben.   

Malus domestica (alma) 
gyümölcs sejtkultúra kivonat 
Növényi eredetű őssejt kivonat, 
mely védi a bőr saját sejtjeit 
és meghosszabbítja a sejtek 
élettartamát. 

Eye Gel

| TRTC

| MS-CONCENTRATE



RESTORING COLLAGEN

RESTORING COLLAGEN EYE 
GEL  (helyreállító kollagénes 
szemkörnyékápoló gél)
Ez az erős kollagénes szemkörnyékápoló 
gél segít drasztikusan csökkenteni a 
kisebb és nagyobb ráncok megjelenését, 
a duzzanatot és a sötét karikákat, 
miközben gondoskodik az érzékeny 
szemkörnyék intenzív hidratálásáról. A 
hatóanyagok az IMAGE exkluzív fejlett 
szállító rendszerével a bőr mélyebb 
rétegeibe jutnak el. 

Indikációk: Idősödő szemkörnyék, sötét 
karikák, ragyogás elvesztése duzzanat. 

Alkalmazás: Reggel és este borsónyi 
mennyiséget ütögessen ujjaival az alsó és 
felső szemhéj bőrébe és a szemkörnyéki 
területre. 



RESTORING 
POST-TREATMENT

Calmosensine® 
(acetil-dipeptid-cetilészter) 
Forradalmi kozmetikai 
hatóanyag, mely hűsítő érzetet 
ad a bőrnek, és nyugtatja a 
beavatkozás után.  

Bio aloe vera, uborka és 
gránátalma 
Azonnal hűsíti és nyugtatja a 
bőrt. 

Réz-PCA 
Javítja a bőr rugalmasságát, 
feszességét, vastagságát, 
közben csökkenti a ráncokat, 
a hiperpigmentációt és a 
fénykárosodást. 

Masque



RESTORING POST-TREATMENT 
MASQUE (helyreállító beavatkozás 
utáni pakolás)
Forradalmi pakolás, melyet azzal a céllal 
fejlesztettek, hogy azonnal nyugtassa és 
hűtse, illetve táplálja a beavatkozáson 
átesett bőrt. A bőr már egyetlen alkal-
mazásával friss, ragyogó és hidratált. 
Parabénmentes. 

Indikációk: Valamennyi bőrtípus. 
Használja beavatkozás után a bőr nyug-
tatására. 

Alkalmazás: Beavatkozás után bő men-
nyiségben azonnal vigye fel a peelingen, 
mikordermabráziós, IPL vagy (nem ab-
latív) lézer beavatkozáson átesett bőrre. 
Hagyja hatni 5-15 percen keresztül. Hideg 
vízzel mossa le.  



TENGERI FELTÖLTŐ szférák 
Tengeri kollagén dehidratált mikroszférák, 
melyek képesek rehidratálódni és feltöltődni, 
amint kapcsolatba kerülnek a bőrben lévő 
vízzel. 



A volumen megtöbbszöröződik, így 
szinte azonnal kisimítja a bőr felszínét. 

Hatékonyan csökkenti a kisebb és 
nagyobb ráncok megjelenését. 

A szférák szétolvadásával hidratál, így 
visszajuttatja a bőrbe a vizet. 

Száraz szférák

Hidratáló szférák

A működés alapelve

FEJLETT   TECHNOLÓGIA 



Tengeri feltöltő szférák 
Tengeri kollagén és 
glüközaminoglikánok dehidratált 
mikroszférái, melyek képesek 
rehidratálódni és felduzzadni, 
amikor a bőr víztartalmával 
érintkezésbe kerülnek. 

SPF 15 
Az első IMAGE ajakápoló, mely 
fényvédőt is tartalmaz.

Oligopeptide 
Stimulálja a kollagén termelését 
és segíti a bőrsejteket a stabilitás 
növelésében. 

RESTORING POST- 
TREATMENT COLLAGEN

SPF 15
Lip Enhancement

Marc A. Ronert, M.D., Ph.D.
Emblematikus termék



RESTORING POST- 
TREATMENT COLLAGEN

RESTORING POST-TREATMENT  
COLLAGEN LIP ENHANCEMENT SPF 15 
SPF15 (helyreállító beavatkozás utáni 
kollagénes ajakápoló SPF15)
Ultrahidratáló polipeptid komplex, mely 
láthatóan növeli az ajkak volumenét, 
eltünteti a kisebb ráncok megjelenését, 
csökkenti az átmeneti irritációt, mely 
ajakfeltöltés után jelentkezik. Az SPF15 
faktor még erősebb védelemről és 
a bőr egészségéről gondoskodik. 
Parabénmentes.  

Indikációk: Valamennyi bőrtípus, finom 
ráncok, feltöltés után, száraz/dehidratált 
ajkak, beavatkozás után.

Alkalmazás: Használja reggel és este, 
illetve kozmetikai beavatkozások után 
szükség szerint.



Allium cepa (hagyma) kivonat 
Csökkenti a hegek megjelenését. 
Sokszor használják a 
rovacsírpések vagy méhcsípések 
utáni fájdalom és duzzanat 
enyhítésére. Csökkenti a 
baktérium számát az aknéra 
hajlamos bőrön.

Palmitoyl-hexapeptid 
Az elasztinrostok 
bőrrugalmasságot megtartó 
képességét utánozza. Stimulálja 
a fibroblasztokat, stimulálja a 
természetes elasztin szintézist.   

Dimetikon 
Szilikonalapú polimer, mely 
megelőzi a transzepidermális 
vízvesztést, és simítja a bőrt. 

RESTORING 
POST-TREATMENTScar Gel

Marc A. Ronert, M.D., Ph.D.
Emblematikus termék



RESTORING POST-TREATMENT  
SCAR GEL (helyreállító beavatkozás 
utáni hegkezelő gél)
Ez a plasztikai sebészekkel kifejlesztett 
hatékony hegkezelő gél segít 
minimalizálni a beavatkozás utáni 
hegeket és azok elszíneződését, 
hozzásegítve a még egyenletesebb, 
sugárzóbb és egészséges bőrképhez. 
Parabénments.  

Indikációk: Műtét és trauma 
utáni hegekre. Minden bőrtípusra, 
beavatkozás után, érzékeny bőrre. 

Alkalmazás: Beavatkozás után az 
érintett területet kenje be, szükség 
szerint ismételje és masszírozza be, 
illetve kövesse az orvos utasításait. 





PLASZTIKAI SEBÉSZEK ÁLTAL KIFEJLESZTVE
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