NOWY Zestaw intensywnie regenerujący- Intense Rehab System
Zestaw zapewniający ukierunkowane nawilżanie i naprawę bariery
ochronnej skóry

Natychmiast po zastosowaniu CO2

Dwa dni po zabiegu

7 dni po zabiegu

Twój pacjent może powrócić do zdrowia 5-6 dni szybciej!*
Medical Barrier Cream - Medyczny krem barierowy to krem o klinicznie udowodnionym
działaniu normalizującym funkcję barierową o 89% w 45 minut.**
Enriched Firming Mask -Wzbogacona maseczka ujędrniająca szybko działa kojąco na
podrażnioną zabiegiem skórę, zmniejsza swędzenie i dostarcza zastrzyku mocy nawilżania
i ujędrniania.
Pacjenci preferowali odczucia i łatwość nakładania w porównaniu do maści stosowanych
tradycyjnie po zabiegu.

Lepsze i szybsze efekty. Szczęśliwsi pacjenci.
* Szybciej niż maści stosowane tradycyjnie po zabiegu, przy zabiegu o podobnej mocy
**Podsumowanie wszystkich naszych badań klinicznych można znaleźć na stronie www.epionce.com.

Zestaw intensywnie regenerujący- Intense Rehab System
Chroń inwestycję swoich pacjentów
Zestaw intensywnie regenerujący to idealny zestaw do stosowania w domu po procedurach
odmładzania skóry o natężeniu od średniego do głębokiego. Dostarcza on szczodry
zastrzyk nawilżania, a jednocześnie błyskawicznie odbudowuje zdrową funkcję
barierową. Pomaga koić i łagodzić wysoce podrażnioną skórę.
Zalecane stosowanie przez pacjenta:
• Przez pierwsze 24 godziny po procedurze nakładać
około 1 łyżkę stołową Wzbogaconej maseczki ujędrniającej
Enriched Firming Mask i pozostawić do wchłonięcia
przez skórę. Nie zmywać i nakładać kolejną warstwę
tak czesto, jak to konieczne.
• Na drugi dzień zacząć od nałożenia 2-4 porcji
wielkości perły Medycznego kremu barierowego na
podrażnione miejsca w celu utrzymania nawilżenia
skóry. Nakładać kolejne porcje kiedy pojawi się
uczucie, że skóra jest napięta i sucha, tak często, jak
to konieczne. Przy stosowaniu wieczorem, po użyciu
Medycznego kremu barierowego nałożyć około
jedną łyżkę Wzbogaconej maseczki ujędrniającej Enriched
Firming Mask. Pozostawić maseczkę do wchłonięcia.
Powtarzac tak często, jak to konieczne przez cały okres
gojenia się skóry.
• Wskazówki w przypadku opieki po zabiegu różnią
się w zależności od głębokości zabiegu.

Porady specjalisty Epionce
Klient: Dlaczego muszę specjalnie troszczyć się o swoją skórę po zabiegu odnowy skóry?
Specjalista Epionce: Peelingi chemiczne, zabieg laserowy i inne rodzaje podobnych procedur
świetnie się sprawdzają przy wygładzaniu tekstury skóry jednocześnie pobudzając produkcję
kolagenu i elastyny oraz zmniejszając pojawianie się delikatnych linii, zmarszczek i widocznych
plam. Jednakże po usunięciu najbardziej zewnętrznych warstw ochronnej bariery skóry za pomocą
dowolnego zabiegu odmładzającego, pojawia się ryzyko narażenia na szkodliwe bakterie i
mikroorganizmy, które mogą spowodować dalsze szkody.
Terapie tego typu stymulują ostry proces zapalny pomagający naszemu organizmowi w
samowyleczeniu. Natychmiast po zabiegu kluczowym problem jest ochrona nowoodsłoniętej skóry
przed zakażeniem oraz stosowanie produktów pozwalających w warunkach domowych zatrzymać
ostrą reakcję zapalną, zanim przejdzie ona w bardziej szkodliwy stan chroniczny.
Klient :Jak często i w jakiej ilości mogę stosować Wzbogaconą maseczkę ujędrniającą Enriched Firming Mask lub
Medyczny krem barierowy po zabiegu?
Specjalista Epionce: Natychmiast po zabiegu zalecamy zastosowanie pełnej łyżki
stołowej Wzbogaconej maseczki ujędrniającej Enriched Firming Mask tak często, jak to konieczne w ciągu
pierwszych 24 godzin, ze względu na jej nawilżające i kojące działanie. W kolejnych dniach można
ją stosować wieczorem po nałożeniu kremu Medical Barrier Cream i pozostawić do wchłonięcia w
skórę przez noc, podczas gojenia się skóry. Jeżeli chodzi o krem Medical Barrier Cream, na miejsce
po zabiegu wystarczy nakładać nieznacznie większą ilość niż zwykłego kremu nawilżającego, około
2-4 porcji wielkości perły. Krem Medical Barrier Cream wchłonie się powoli, bez pozostawiania
uczucia tłustości. Można go stosować w ciągu dnia tak często jak to konieczne, aby zapewnić
kojenie, łagodzenie i ochronę wrażliwej skórze po zabiegu, przez około 7 do 10 dni po zabiegu.
Klient: Dlaczego dostaję wyprysków po CO2? Czy to skutek Epionce?
Specjalista Epionce: Najpewniej nie jest to Epionce - zabieg CO2 może spowodować pojawienie
się bakterii na skórze. Wraz z gojeniem się skóry nowe komórki są stymulowane do przemieszczania
się w górę do powierzchni skóry, co może spowodować pojawianie się prosaków i wyprysków, jako
skutków ubocznych. Nałożona na krem Medical Barrier Cream maseczka Enriched Firming Mask,
zawierająca korę wierzby białej o przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych właściwościach, może
zatem pomóc zapobiegać wypryskom w czasie gojenia się skóry.

