
PROMOCJA J

Nareszcie profesjonalne 
preparaty dostępne do 
użytku codziennego. 
 
 

REMONT  
SKÓRY   
NIE TYLKO  
DLA KOBIET
 Nie tylko Ty zauważasz, że już nie wyglądasz jak młody  
bóg, że miałeś ciężki dzień w pracy, nieprzespaną noc  
lub huczną imprezę. Tak jak widać to w lustrze, widzą to 
również ludzie z Twojego otoczenia : szef, żona, koledzy  
i koleżanki z pracy i siłowni...  Rozwiąż problem!  

CODZIENNIE – DAILY DELUXE 

Faceci często nie lubią kremów  

ze względu na ich konsystencję. 

Hyalual Daily Deluxe to coś, na co 

czekaliśmy. Krem w aerozolu! Jest 

aseptyczny i bezdotykowy, a dzięki 

kwasowi hialuronowemu i bursztyno-

wemu, które ujędrniają skórę,  

wyglądasz młodziej. Poza tym  

nawilża, łagodzi podrażnienia 

i zapalenie skóry (po goleniu, 

oparzeniu, ukąszeniu owadów), 

i przyspiesza gojenie się ran. Brzmi 

jak zestaw ratunkowy dla Rambo. 

SZYBKI EFEKT –  

PROFESJONALNA MASKA  

Możesz iść do gabinetu medycyny 

estetycznej, ale możesz też zrobić 

sobie „remont” skóry w  domu.  

Hydrożelowa maska z kompleksem  

RMCP (połączenie ekstraktów 

komórek macierzystych z pepty-

dem argirelina) regeneruje od 

wewnątrz skórę przywracając jej 

elastyczność, redukując zmarsz-

czki, nadając koloryt i fakturę, 

minimalizując widoczne pory 

w zaledwie 30 minut. Spróbuj!

ODNOWA  – REDERMALIZACJA 

Zagapiłeś się i zdążyłeś wyhodo-

wać zmarszczki?  Zdecyduj sie na 

Odmladzajacą Procedurę Reder-

malizacji. To innowacyjny zabieg 

dostępny w klinikach medycyny 

estetycznej, polegający na biosty-

mulacji, czyli pobudzaniu natural-

nych zdolności skóry do 

regeneracj. Dzięki połączonym 

siłom kwasów hialuronowego 

i bursztynowego efekty są 

naprawdę spektakularne. 

Przekonaj się na własnej skórze. 

Mężczyźni są z reguły

praktyczni i konkret-

ni. Szukają rozwiązań

optymalnych, czyli

takich, które przy

minimum wysiłku,

zapewniają maksi-

mum efektu. Nie 

musisz już szukać dalej, 

bo preperaty Hyalual to 

właśnie rozwiązanie 

optymalne, profesjonal-

ne, ale łatwe w użyciu, 

szybko działające i –  

co najważniejsze   

– skuteczne.  Zabieg 

redermalizacji dostęp-

ny jest w Klinikach 

Medecyny Estetycznej. 

Preparaty można kupić 

również na stronie: 

www.kosmetykpro.pl  

ul. Dereniowa 2/3
02-776 Warszawa 
www.elesthetic.pl

ul. Opaczewska 43 lok. 4
02-327 Warszawa 
www.esteticanova.com.pl

ul. Jasnogórska 15/7B
42-202 Częstochowa
www.laser-med.pl

ul. Nasturcjowa 6
03-989 Warszawa
www.drwitwicki.pl

ul. Konstantynowska 30/32A 
94-303 Łódź, 
www.excellenceplace.pl

Wybrane kliniki medycyny estetycznej


