JEDINEČNÁ RADA
MEDICÍNSKEJ KOZMETIKY
vyvinutá expertmi
na injektovateľnú
kyselinu hyalurónovú

VIDITEĽNÉ VÝSLEDKY
PREUKÁZANÁ ÚČINNOSŤ
TEOXANE LABORATORIES sú jedným zo svetových
lídrov√ vo√ výrobe√ injektovateľných√ výplňových√ materiálov√
na√báze√kyseliny√hyalurónovej,√ktoré√sa√používajú√v√estetickej√
medicíne√ na√ vypĺňanie√ vrások.√ Na√ základe√ viac√ ako√ desaťročného√ výskumu√ vyvinuli√ jedinečnú√ medicínsku√ kozmetiku√
TEOXANE√Cosmeceuticals.√Základom√tejto√rady√je√patentovaná technológia výroby kyseliny hyalurónovej - RHA®.
Produkty√ kozmetickej√ línie√ v√ sebe√ spájajú√ unikátnu√ technológiu√ RHA®√ s√ ďalšími√ účinnými√ zložkami,√ vybranými√ pre√ ich√
cielený√anti-aging√účinok√a√poskytujú√tak√komplexnú√domácu√
kozmetickú√starostlivosť.

ÚČINNÝ KOMPLEX TEOXANE
RHA Resilient Hyaluronic Acid
(Rezilientná kyselina hyalurónová)®
Technológia RHA® bola vyvinutá
na injekčné vypĺňanie vrások.
Táto technológia spracovania
kyseliny hyalurónovej jej dodáva
novú štruktúru a množstvo výhod.*
Po√nanesení√na√pokožku√vytvára√
pružnú√hydratačnú√sieť√so√špecifickými√
účinkami:√vyhladzuje,√vypĺňa,√spevňuje√
pokožku√a√udržiava√ju√hydratovanú.*
POSILŇUJE OCHRANNÚ BARIÉRU KOŽE*

Dermo-reštrukturalizačný
komplex TEOXANE

Výber√8√aminokyselín,√3√antioxidantov,√
minerálov√a√vitamínu√B6√pre√správny√
MAILLAGE
RHA
metabolizmus√kože√a√regeneráciu√
N SURFACE GONFLÉ D'EAU/grosses
bulles
buniek.

(RHA
CHRÁNI A REVITALIZUJE**

NovHyal
Unikátna√zložka,√získaná√
biotechnológiou,√ktorá√aktivuje√
tvorbu√kyseliny√hyalurónovej
v√pokožke.

STIMULUJE PRIRODZENÚ SYNTÉZU KYSELINY HYALURÓNOVEJ***
*√ Ex-vivo√ testy√ vykonané√ nezávislým√ laboratóriom:√ merania√ úrovne√ zvlhčenia√ v√ epidermis√ a√ pozorovanie√
mikro-povrchu.√ **√ D.√ Gerard-Monnier,√ J.√ Chaudiere,√ «√ Metabolism√ and√ antioxidant√ function√ of√ glutathion√ »,√
Path.√Biol.1996,√44,√77-85.√L.√Packer,√E.√H.√Witt,√H.√J.√Tritschler,√“Alphalipoic√acid√as√a√biological√antioxidant”,√
Free√Rad.√Biol.√Med.√1995,√19,√227-250.√N.√Morley,√A.√Curnow,√L.√Salter,√S.√Campbell,√D.√Gould,√“N-Acetyl-Lcysteine√prevents√DNA√damage√induce√by√UVA,√UVB√and√visible√radiation√in√human√fibroblasts”,√J.√Photochem.√
Photobiol.√B:√Biology√2003,√72,√55-60.√P.√M.√Elias,“Stratum√corneum√defensive√functions:√an√integrated√view”,√
J.√Invest√Dermatol.√2005,√125,√183-200.√D.√J.√Prockop,√K.√I.√Kivirikko,√“Collagens:√molecular√biology,√diseases,√
and√potentials√for√therapy”,√Annu.√Rev.√Biochem.√1995,√64,√403-434.√K.√Mizuno,√T.√Hayashi,√H.√P.√Bächinger,√
“Hydroxylation-induced√ stabilization√ of√ the√ collagen√ triple-helix”,√ J.√ Biol.√ Chem.√ 2003,√ 278,√ 32373-32379.√
N.√Jiravanichanun,√K.√Mizuno,√H.√P.√Bächinger,√K.√Okuyama,√“Threonine√in√collagen√triplehelical√structure”,√
Polymer√J.√2006,√38,√400-403√***√Ex-vivo√testy√vykonané√nezávislým√laboratóriom.

DENNÁ ANTI -AGING
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ČISTENIE PLETI
RHA® MICELLAR SOLUTION
Čistiaca pleťová voda určená na tvár a oči – 200 ml

√√ Micelárna voda (bez obsahu mydla) 3 v 1: √
čistí, tonizuje a jemne odstraňuje make-up.
√√ Prvý krok anti-aging starostlivosti.
√√ Pôsobí antioxidačne, protizápalovo a upokojujúco.
√√ Redukuje začervenanie a sťahuje póry.

2

OŠETRENIE
DeHYDROVANEJ POKOŽKY, JEMNÝCH VRÁSOK
RHA® serum
Regeneračné pleťové sérum – 30 ml

√√ Najvyššia koncentrácia RHA rezilientnej kyseliny
hyalurónovej® spolu s antioxidantmi pomáhajú
regenerovať, hydratovať a revitalizovať pokožku.1
√√ Vypína, chráni a zlepšuje elasticitu pokožky.1
√√ Nanáša sa pred použitím krému.

pigmentÁCIÍ, PRI stratE jasu pleti,
PREJAVOV STARNUTIA
RHA® x VCIP serum
Sérum s vitamínom C pre bezchybný vzhľad pleti – 30 ml

√√ Kombinácia zložiek s optimalizovanou formou
vitamínu C poskytuje pokožke antioxidačný účinok
a dlhodobú hydratáciu.
√√ Redukuje pigmentové škvrny, zjednocuje √
a rozjasňuje pokožku.2
√√ Zvyšuje elasticitu a pevnosť kože.2

ŠPECIFICKÉ OŠETRENIE
KRUHOV POD OČAMI, OPUCHOV, VRÁSOK
R[II] EYES
RHA® starostlivosť o okolie očí – 15 ml

√√ Jedinečný rozjasňujúci krém s aplikátorom, √
ktorý ponúka komplexné riešenie známok únavy √
a starnutia očného okolia.
√√ Zlepšuje elasticitu pokožky, zmierňuje kruhy √
a opuchy pod očami.
√√ Neparfumované zloženie je vhodné √
aj pre citlivú pokožku.

STAROSTLIVOSŤ

3

HĹBKOVÁ HYDRATÁCIA A OCHRANA
DEHYDROVANEJ POKOŽKY S VRÁSKAMI,
PRI STRATE ELASTICITY
ADVANCED FILLER
Spevňujúci√krém√proti√vráskam√–√50√ml√
Dostupný v 2 verziách:

Normálna až zmiešaná pokožka
Suchá pokožka

√√ Ideálna√každodenná√anti-aging√starostlivosť:√
optimálna√hydratácia√spojená√s√účinnými√zložkami√
proti√vráskam.√
√√ Pleť√je√postupne√vyhladená,√vrásky√sú√vyplnené√
a√pevnosť√kože√je√obnovená.3

ADVANCED PERFECTING SHIELD SPF 30
Denný√ochranný√antioxidačný√krém√–√50√ml

√√ Tónovaný√anti-aging√krém√so√širokospektrálnym√
ochranným√faktorom√(UVA/UVB)√zabezpečuje√
účinnú√prevenciu√proti√vzniku√známok√starnutia.4
√√ Vysoká√koncentrácia√antioxidantov,√peptidov√
a√hydratačných√zložiek√chráni√pokožku√pred√negatívnymi√vonkajšími√vplyvmi√a√znižuje√oxidačný√stres.
√√ Vyhladzuje√a√spevňuje√pokožku.5
√√ Rozjasňuje√a√zjednocuje√tón√pleti,5√je√vhodný√aj√ako√
podklad√pod√make-up.

UPOKOJENIE/REgENERÁCIA
PO ESTETICKOM OŠETRENÍ
CITLIVEJ, PODRÁŽDENEJ
A DEHYDROVANEJ POKOŽKY
DEEP REPAIR BALM
Balzam√na√upokojenie√pokožky√–√30√ml√

√√ Obnovuje√oslabenú√ochrannú√funkciu√kože,√
upokojuje√ju,√hydratuje√a√znižuje√začervenanie√
pri√podráždení√kože.
√√ Pôsobí√protizápalovo,√redukuje√opuchy√a√modrinky.
√√ Ideálny√ako√doplňujúca√starostlivosť√po√estetických√
ošetreniach√(injekčné√aplikácie,√laserové√ošetrenia,√
peelingy...),√ako√nočná√starostlivosť,√hĺbková√
hydratačná√maska√a√starostlivosť√po√opaľovaní√
alebo√nadmernom√vystavení√chladu.
Sebahodnotenie√ 31√ dobrovoľníkmi√ vykonané√ nezávislým√ laboratóriom√ počas√ 28√ dní.√ 2In-vivo√ test√ vykonaný√
nezávislým√ laboratóriom√ na√ 24√ dobrovoľníkoch√ počas√ 28√ dní.√ 3 Sebahodnotenie√ 21√ dobrovoľníkmi√ vykonané√
nezávislým√ laboratóriom√ počas√ 28√ dní.√ 4 Ex-vivo√ testy√ a√ merania√ ochranného√ slnečného√ faktora√ (UVA/UVB)√
vykonané√ nezávislými√ laboratóriami.√ 5 Sebahodnotenie√ 23√ dobrovoľníkmi√ vykonané√ nezávislým√ laboratóriom.
6
Výsledky√hodnotenia√a√sebahodnotenia√multicentrálnej√štúdie√vykonanej√na√24√dobrovoľníkoch√dvoma√nezávislými√
estetickými√lekármi√a√dvoma√dermatológmi.√Výsledky√po√15√dňoch.
1

NOČNÁ ANTI-AGING
STAROSTLIVOSŤ

1

ČISTENIE PLETI/ODLÍČENIE MAKE-UPU
RHA® MICELLAR SOLUTION
Čistiaca pleťová voda určená na tvár a oči – 200 ml

√√ Micelárna voda (bez obsahu mydla) 3 v 1:  √
čistí, tonizuje a jemne odstraňuje make-up.
√√ Prvý krok anti-aging starostlivosti.
√√ Pôsobí antioxidačne, protizápalovo a upokojujúco.
√√ Redukuje začervenanie a sťahuje póry.

OŠETRENIE
DeHYDROVANEJ POKOŽKY, JEMNÝCH VRÁSOK
RHA® serum
Regeneračné pleťové sérum – 30 ml

√√ Najvyššia koncentrácia RHA rezilientnej kyseliny
hyalurónovej® spolu s antioxidantmi pomáhajú
regenerovať, hydratovať a revitalizovať pokožku.1
√√ Vypína, chráni a zlepšuje elasticitu pokožky.1
√√ Nanáša sa pred použitím krému.

HĹBKOVÁ HYDRATÁCIA
DeHYDROVANEJ POKOŽKY S VRÁSKAMI,
PRI STRATE ELASTICITY
ADVANCED FILLER
Spevňujúci krém proti vráskam – 50 ml
Dostupný v 2 verziách:

Normálna až zmiešaná pokožka
Suchá pokožka

√√ Ideálna každodenná anti-aging starostlivosť:
optimálna hydratácia spojená s účinnými zložkami
proti vráskam.
√√ Pleť je postupne vyhladená, vrásky sú vyplnené √
a pevnosť kože je obnovená.3

ZJEDNOTENIE A OBNOVA
PRI STRATE JASU PLETI, VIDITEĽNÝCH PÓROCH,
PIGMENTÁCIÁCH
PERFECT SKIN REFINER 10 % AHA
Obnovujúci nočný krém – 50 ml

√√ Optimálna rovnováha kyseliny glykolovej √
a RHA® pre viditeľné zlepšenie kvality pokožky:
rozjasnená pleť, vyhladené jemné línie a vrásky,
zjemnené pigmentové škvrny.6
√√ Po jeho nanesení už neaplikujte iný krém.

V dnešnej dobe už krása nemusí byť iba otázkou veku.
Ženy si želajú, aby ich krása pretrvávala čo najdlhšie.
To je tiež dôvod, prečo sa švajčiarske TEOXANE Laboratories
špecializujú na komplexný vývoj injektovateľných gélov
na báze kyseliny hyalurónovej. Vedci, ktorých neustále
poháňa vpred predstava dokonalosti a inovácií, sa venujú
najmä dosiahnutiu maximálnej účinnosti a bezpečnosti
vyvíjaných produktov. Vďaka tomuto prístupu sú gély
kyseliny hyalurónovej a produkty medicínskej kozmetiky
jednoznačne produktmi tej najvyššej kvality a čistoty.
Valérie Taupin
CEO & Zakladateľ, TEOXANE

Výrobca TEOXANE Ceuticals
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