FIOLE NATUVALIA
AMPULE ACTIVE POST-PEELING
CE SUNT FIOLELE NATUVALIA?
Fiolele cosmetice Natuvalia de la Sesderma sunt caracterizate de înalta concentraţie de ingrediente
active. Aceste fiole au fost dezvoltate pentru a fi încorporate cu uşurinţă în tratamente de exfoliere —
cum ar fi peelingul chimic sau enzimatic, sau tratamente de exfoliere mecanice (microdermabraziune,
oxygen, hidro) — scopul lor fiind obținerea unor rezultate superioare.

SESDERMA™ VĂ PUNE LA DISPOZIȚIE CEA MAI COMPLEXĂ GAMĂ DE
PEELINGURI CHIMICE PENTRU OBȚINEREA UNO REZULTATE REMARCABILE.
GAMA NATUVALIA COMPLETEAZĂ ȚI DIRECȚIONEAZĂ TRATAMENTUL DE
EXFOLIERE PRIN PEELING CHIMIC.

FIOLE PENTRU STRĂLUCIRE
(GLOWING AMPOULES)

FIOLE REAFIRMANTE
(REAFFIRMING AMPOULES)

Compoziţie: 12% ascorbic (Vitamina C)

Compoziţie: 8% DMAE şi 7% lactic

Indicaţii: tratamentul pielii lipsite strălucire
și luminozitate, sau a pielii deshidratate.

Indicaţii: tratamentul pielii fără strălucire şi
lipsite de elasticitate, cu aspect îmbătrânit.

Proprietăţi:

Proprietăţi:

+ ser revitalizant pe bază de vitamină C
pură (12%) stabilizată

+ ser pentru fermitate cu efect imediat de
lifting, netezeşte ridurile şi creşte
elasticitatea pielii.

+ ajută la redobândirea rapidă a
luminozităţii; hidratează, conferă o textură
uniformă, netezește şi crește fermitatea
pielii expusă la soare.
Cod: M2049
Continut: 5x2ml

+ DMAE stimulează sinteza de acetilcolină
(neurotransmiţător) pentru a creşte
contracţia musculară şi a obţine efect
imediat de întindere. Creşte elasticitatea
pielii, reduce ridurile şi stabilizează
membranele celulare prin repararea
efectelor nocive ale radicalilor liberi
(acţiune antioxidantă).
+ acidul lactic are proprietăți emoliente și
de întindere, promovează regenerarea
celulară.
+ capacitate de a reține apa în stratul
cornos al epidermei, reduce evaporarea,
asigură mai multă flexibilitate pielii.
Cod: M2045
Continut: 5x2ml

FIOLE ANTI-CUPEROZĂ
(ANTI-COUPEROSIS AMPOULES)

FIOLE DE ALBIRE
(BLEACHING AMPOULES)

Compoziţie: 5% Azeloglicina®, 1%
niacinamida şi extract de lemn dulce.

Compoziţie: 5% alfa-arbutina, 3%
glucozida de ascorbil (vitamina C) şi
extract de lemn dulce.

Indicaţii: tratamentul pielii sensibile cu
roşeaţă.
Proprietăţi:
+ ser hidratant care inhibă roşeaţa. Are un
efect de calmare care reduce inflamaţia şi
eritemul cauzate de rozaceea sau
cuperoză.
+ Azeloglicina® exercită acţiuni antiinflamatorii şi antiradicale, combătând
roşeaţa şi formarea de papule şi pustule.
Inhibă alfa-reductaza, scăzând astfel
secreţia de sebum. Are o acţiune
antibacteriană şi este foarte util în caz de
acnee, inhibă tirozina, omogenizând
culoarea pielii şi controlează
hiperkeratoza datorită efectului citostatic
antiproliferant.
+ niacinamida creşte efectul de barieră
asupra pielii, protejând-o de factorii de
mediu. Reduce eritemul facial şi are o
puternică acţiune antiinflamatorie.
+ extractul de lemn dulce este un agent de
depigmentare care inhibă tirozinaza şi
sistemele enzimatice oxidative rezultate.
Cod: M2048
Continut: 5x2ml

Accesează protocoalele complete
pe situl www.microderma.ro sau
www.sesderma.ro

Indicaţii: indicate pentru prevenirea şi
tratamentul hiperpigmentării.
Proprietăţi:
+ ser compus din ingrediente cu efect de
albire care inhibă sinteza melaninei,
asigurând estomparea petelor şi urmelor
şi omogenizează culoarea pielii.
+ alfa-arbutina este un ingredient natural
al pielii care se hidrolizează în
hidrochinonă. Deschide la culoare petele
şi urmele de pe piele prin blocarea
tirozinazei şi prin stimularea procesului de
degranulare a mastocitelor, întrerupând
formarea de pigment nou.
+ proprietăţile regeneratoare ale
glucozidei de ascorbil inhibă sinteza
melaninei şi reduce melanina existentă
evitând şi reducând pigmentarea pielii.
Captează radicalii liberi prevenind
fotoîmbătrânirea pielii.
+ extractul de lemn dulce este un puternic
agent de depigmentare care inhibă
formarea de specii reactive de oxigen
(O2) şi tirozinaza, reducând petele
cauzate de foto-oxidarea celulelor şi de
producţia excesivă de melanină.
Cod: M2047
Continut: 5x2ml
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