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Nowa linia Emolium Skin Repair®
Wielowymiarowa regeneracja skóry suchej i dojrzałej
Warszawa, 27 października 2017 - Skóra z wiekiem staje się sucha, następnie traci swoją gęstość,
elastyczność i jędrność. Jej potrzeby pielęgnacyjne rosną. Z tego względu wymaga specjalnego
traktowania - preparatu, który będzie posiadał istotne korzyści w jednym produkcie: silnie ją nawilży, odżywi
dzięki witaminom i odbuduje naturalną barierę ochronną. Korzystając z wieloletniego doświadczenia
w dziedzinie pielęgnacji wymagającej skóry suchej i wrażliwej, eksperci Emolium we współpracy
z dermatologami opracowali nową linię - Emolium Skin Repair®.
Emolium Skin Repair® to kompleksowe rozwiązanie dla skóry wymagającej silnego nawilżenia,
odżywienia oraz intensywnej regeneracji, a także skóry dojrzałej, tracącej gęstość w wyniku zmian
hormonalnych. Preparaty linii zawierają składniki o intensywnym działaniu naprawczo - regenerującym,
które wspomagają odnowę komórkową i wzmacniają strukturę naskórka. Regularnie stosowane wygładzają
skórę i zwiększają jej elastyczność, zapewniając miękkość i zdrowy wygląd.
To bardzo ważne dla jej kondycji, bo jak mówi dr n. med. dermatolog Agnieszka Szewczyk
z warszawskiej kliniki Novaderm: „Z czasem naskórek traci naturalną zdolność do regeneracji, a w
konsekwencji swój potencjał ochronny, co przyczynia się do przyspieszonego starzenia. Regeneracja
naskórka jest naturalnym procesem, dzięki któremu stare komórki zamieniane są na nowe, istnieją też
mechanizmy dermonaprawy uszkodzonych komórek naskórka” .
W skład serii wchodzi pięć preparatów:
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Dermonaprawczy balsam do ciała® - koi, nawilża i odżywia. Przywraca fizjologiczny płaszcz
hydrolipidowy, przez co wspomaga regenerację wysuszonego naskórka. Skóra staje się odporna na
szkodliwe działanie czynników zewnętrznych, jest miękka i wygładzona. Regularnie stosowany, poprawia
elastyczność skóry średnio o 20% w ciągu trzech tygodni 1.
Substancje aktywne:
 Prebiotyk Biolin - wspomaga naturalną równowagę flory bakteryjnej skóry, dzięki czemu staje się
ona odporna na podrażnienia.
 Kompleks 10 witamin, w tym witaminy z grupy B - odżywiają, poprawiają elastyczność
i wspomagają regenerację naskórka, dzięki czemu skóra pozostaje odczuwalnie jędrna i gładka.
 Kompleks hydroaktywny - intensywnie oraz długotrwale nawilża skórę suchą i wymagającą,
pozostawiając ją odczuwalnie miękką.
Cena: 39,90 zł (200 ml).

Dermonaprawczy krem do stóp® - wspomaga odnowę komórkową naskórka, wzmacnia jego strukturę,
zabezpieczając przed podrażnieniami. Intensywnie i długotrwale nawilża dzięki zawartości składników
hydroaktywnych. Skutecznie wygładza i redukuje pęknięcia naskórka, zabezpiecza przed nadmiernym
wysychaniem, rogowaceniem i pękaniem. Już po 3 tygodniach regularnego stosowania elastyczność skóry
poprawia się średnio o 39%1.
Substancje aktywne:
 Kompleks 10 witamin w tym witaminy z grupy B - odżywia, poprawia elastyczność i wspomaga
regenerację naskórka.
 Prebiotyk Biolin - wspomaga naturalną równowagę flory bakteryjnej skóry.
 Wyciąg z rokitnika - posiada właściwości regeneracyjne, zapewnia skórze odporność na
uszkodzenia.
Cena: 27,90 zł (100 ml).
Dermoodnowa dla rąk® - przynosi natychmiastową ulgę, intensywnie nawilża, odżywia i rewitalizuje
skórę. Wzmacnia naturalną odporność skóry, chroniąc przed pękaniem, podrażnieniami i otarciami.
Redukuje podrażnienia, pęknięcia naskórka i uczucie świądu, pozostawia skórę miękką i wygładzoną.
Substancje aktywne:
 Kompleks hydroaktywny - intensywnie oraz długotrwale nawilża skórę suchą i wymagającą.
 Kompleks 10 witamin, w tym witaminy z grupy B - odżywiają, poprawiają elastyczność
i wspomagają regenerację naskórka.
 Prebiotyk Biolin - wspomaga naturalną równowagę flory bakteryjnej skóry.
Cena: 24,60 zł (40 ml).

1
Na podstawie badań aplikacyjnych i aparaturowych, przeprowadzonych (sonda kutometrCourage&Khazaka MultiSkinCenter MC750,
przeprowadzonych w niezależnym instytucie badawczym.
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Dermonaprawczy krem na dzień® - krem odczuwalnie ujędrnia skórę, poprawia elastyczność i redukuje
zmarszczki. Wyjątkowo dobrane składniki hydroaktywne, zapewniają odpowiednie nawilżenie skóry
i chronią przed jej nadmiernym wysuszeniem. Kompleks dermonaprawczy wspomaga odnowę naskórka
i wzmacnia jego strukturę, pozostawia skórę twarzy odczuwalnie napiętą i wygładzoną.
Substancje aktywne:
 Kompleks dermonaprawczy (ceramidy roślinne, kwas hialuronowy, niezbędne nienasycone kwasy
tłuszczowe) - wyraźnie odżywia skórę oraz wzmacnia strukturę naskórka.
 Fotostabilne filtry - zapobiegają fotostarzeniu skóry, poprzez ochronę przed promieniowaniem
UVA i UVB.
Cena: 48,90 zł (50 ml).

Aktywna odnowa na noc® - produkt intensywnie odżywia skórę, zapewnia jej odpowiednie nawilżenie
i chroni przed nadmiernym wysuszeniem. Wspomaga odnowę komórkową naskórka i wzmacnia jego
strukturę, pozostawiając skórę miękką i gładką w dotyku. Krem odczuwalnie przywraca skórze gęstość
i poprawia jej elastyczność, ujędrnia ją i redukuje zmarszczki. Wg 91% badanych, po czterech tygodniach
stosowania skóra jest wyraźnie zregenerowana1.
Substancje aktywne:
 Kompleks dermonaprawczy (ceramidy roślinne, kwas hialuronowy, niezbędne nienasycone kwasy
tłuszczowe) - wyraźnie odżywia skórę oraz wzmacnia strukturę naskórka.
 Bioaktywne fitoestrogeny z soi - składniki podobne do naturalnego hormonu estrogenu,
odpowiedzialne za przywrócenie skórze gęstości.
Cena: 48,90 zł (50 ml).
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