
 

info@esthemedical.cz, GSM: +420 608 268 088 

REDNESS STOP 
SYSTEM  
Prevence je klíčem k úspěšnému ošetření pleti s rozšířenými 

kapilárami. Nová řada značky Purlés, Redness Stop System, byla 

vyvinuta za účelem podpory každodenního boje proti výskytu 

rozšířených kapilár. Jejím cílem je posílení cévních stěn, zklidnění a 

ochrana proti negativním vlivům vnějšího prostředí, které mohou 

stav pleti tohoto typu zhoršit. 

Přecitlivělost, pálení, pruritus a pocit napětí jsou často příznaky 

provázející pleť s viditelnými kapilárami, pro niž je charakteristická i 

celková křehkost pleti. Symptomy se mohou zhoršit díky 

hormonálním změnám, výkyvům teplot, pobytem v klimatizované 

místnosti nebo stresem. Alarmujícím signálem zhoršení stavu je 

erythema, které nejprve zmizí, ale později se může rozvinout 

v přetrvávající teleangiektázii a rozaceu. 

Nová řada profesionálních přípravků Redness Stop System sestává 

ze speciálního ošetření, které přináší úlevu zapálené pleti 

prostřednictvím hydratace, ochrany a posílení, přičemž přípravky 

pro domácí ošetření této řady, 147 Pro-Vascular Mask a 148 Pro- 

Vascular Green Cream, výborně doplňují ošetření profesionální. 
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Pro-Vascular Concentrate 

Specializovaný přípravek s vysokou koncentrací přírodních aktivních látek, 

určený pro pleť s rozšířenými kapilárami, pro pleť zralou a začervenalou se 

sklonem k rozacei a podráždění. Formule přípravku obsahuje inovativní 

komplex unikátních asijských látek, které působí synergicky. Výtažek 

z asijské houby Poria cocos zklidňuje nervový systém kůže, přičemž snižuje 

aktivitu neuropeptidů odpovědných za zánět, čímž dochází k redukci 

zánětlivých procesů. Dále chrání před působením vnějších faktorů a 

reguluje transepidermální ztrátu vody. Tropická třtina pleť zpevňuje, má 

lehce adstringentní účinky a posiluje přirozenou bariéru epidermis. Pečlivě 

vybrané složky formule přípravku podporují průnik aktivních látek, které 

také uvolňují hyperosmotické napětí, zatahují rozšířené kapiláry, pomáhají 

zklidnit a projasnit pleť, přičemž nastolují její přirozenou rovnováhu a 

rozjasněný vzhled.  

Obsah: 10x2ml 
 
Návod na použití: 
Přípravek naneste na očištěnou pleť obličeje, krku a dekoltu a jemně 
masíruje až do úplného vstřebání. 
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 Pro-Vascular Mousse Mask  

Pleťová maska určená pro citlivou pleť a pleť s rozšířenými kapilárami. Má 

příjemnou konzistenci sametové pěny, která přináší uspokojení díky své 

textuře a jemné sladké vůni. Formule přípravku složená z aktivních látek 

přírodního původu zklidňuje přecitlivělou pleť, redukuje začervenání a 

podráždění a přispívá k regeneraci a posílení její přirozené ochranné 

bariéry. Olej babassu získaný z africké palmy obsahuje přibližně 70% tuků 

– nenasycených mastných kyselin, které velmi komfortním způsobem 

epidermis zklidňují. Kombinace oleje babassu s bambuckým máslem a 

olejem z olivy pleť vyživuje a hydratuje. Díky esterům z jojoby se povrch 

pleti vyhlazuje, přičemž extrakt z kořene proskurníku lékařského redukuje 

podráždění a zároveň má protizánětlivé a hydratační účinky. Extrakt 

z Helichrysum italicum, smilu italského, je zodpovědný za neutralizaci 

excesivního rozšiřování kapilár tím, že kapiláry zatahuje a bojuje se 

začervenáním. Jeho působení je podobné vitamínu K, avšak přináší pleti 

větší efekt, protože nezpůsobuje vedlejší účinky typické pro tento vitamín. 

Obsah: 300 ml 
 
Návod na použití: 
Masku naneste v silnější vrstvě (odpovídající použití cca 10 ml přípravku) 
rovnoměrně na obličej, krk a dekolt, přičemž se vyhněte oblasti očí a rtů. 
Nechte působit po dobu 10-15 minut. Poté setřete a zbytky smyjte vodou. 
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Pro-Vascular Green Cream 

Přípravek pro péči o pleť s lehkou konzistencí, doporučený pro ošetření 

vaskulární pleti s rozaceou. Přípravek může být doplňkem 

farmakologického ošetření. Zelená barva krému okamžitě zakryje 

začervenání. Regenerace pleti je zaručena díky bambuckému máslu, které 

je známé mimo jiné pro své protizánětlivé účinky, a oleji ze semínek 

hroznového vína bohatém na vyživující mastné kyseliny. Nejcennější 

aktivní látka přípravku pochází z heřmánku ve formě Bisabololu, jenž pleť 

zklidňuje a zjemňuje a urychluje průnik jiných aktivních látek do kožních 

buněk. Olej ze semen plodů stromu kokum (Garcinia indica) ze západní 

Indie, nekomedogenní a lehce vstřebatelný, je bohatý na vitamíny E a EFA 

ve vysokých koncentracích, čímž pleť nabývá na elasticitě a dochází ke 

zjemnění jejího povrchu. Kyselina glycyrrhizinová, získaná z extraktu 

z kořene lékořice, váže vodu, ale má především anti-alergenní, 

imunostimulační a antioxidační účinky, díky nimž odstraňuje začervenání. 

Ricinový olej podporuje protizánětlivé účinky formule přípravku i 

ochranné mechanismy pleti a reguluje činnost mazových žláz, zatímco 

extrakt z listnatce (Ruscus) zatahuje cévy. 

Obsah:  100 ml 
 
Návod na použití: Malé množství krému naneste na obličej a krk. 
Vmasírujte krouživými pohyby až do úplného vstřebání. 
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