Teoxane:

практикум

уникална
антиейдж
концепция

Заложена е в специално разработена козметична линия – серуми и кремове, които удължават
и подсилват ефекта на дермалните филъри Teosyal и регенерират кожата след по-сериозни
интервенции

E

моциите оставят следи по лицето ни и издават нашата
възраст. Съвременната дерматология вече разполага
с много начини умело да ги заличи. Едни от водещите
компании в света, предоставили доказано ефективни възможности в
нелеката борба за младост и красота са швейцарските лаборатории
Teoxane, профилирани в разработването на формули за попълване на
бръчки на основата на хиалуронова киселина. За успехите им говорят
фактите – имат над пет милиона продадени филъри из целия свят и са
предпочитан партньор от светилата в естетичната медицина.
Важно при естетичните процедури е да се извършват след предварителна подготовка и да имат последваща прецизна поддръжка. Ключов
фактор за добрите резултати и тяхната продължителност е адекватната
грижа у дома. Затова преди четири години в Женева започва разработването на козметичната премиум линия Teoxane. Отличава се от всички
останали по това, че нейните формули на продукти за домашна грижа
са еднакви с тези в инжекционните форми и разчитат на патентована
иновативна RHA технология. Целта й е да се допълни портфолиото от
дермални филъри на марката и да предложи защита срещу факторите
на стареене, да възстанови и обнови клетките, да редуцира появата на
фини линии и бръчки. Уникалните й антиейдж формули подсилват и
възстановяват кожната бариера, успокояват възпаленията, хидратират
и изглаждат структурата на кожата, като придават сияен тен на лицето.
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1 анти-ейдж крем Advanced
Filler Anti-Wrinkle Cream
2 крем за околочен контур R(II)
Eyes Advanced Eye Contour
3 серум за устни RHA
Lip’sculpt Lift & Volume Serum

д-р Елеонора Валянова,
естетичен дерматолог
в Хил клиник

Premium грижа за кожата Във формулите на линията
Teoxane е заложена RHA кръстосано свързана хиалуронова киселина, присъстваща и в дермалните филъри Teosyal. Това е уникална
антиейдж концепция, различна от широко използваната класическа
хиалуронова киселина, която се интегрира по-лесно в кожата. RHA
хиалуроновата киселина образува резервоар в зоната на поставяне,
вследствие на което активните съставки се освобождават постепенно. Изключителното й предимство е, че укрепва бариерата на
кожата, задържа водата по-дълго време и подобрява хидратацията.
Текстурите включват дермо-реструктуриращ комплекс- селекция от
3 антиоксиданта, 8 аминокиселини, 2 минерала и витамин В6. Те са
антиалергични, естествено присъстват в кожата, защитават и ревитализират тъканите.

За опита си с козметиката Teoxane споделя д-р Елеонора Валянова:
„Често препоръчвам на пациентите си, непосредствено след като съм поставила филър, продуктите от
специалната серия „Teoxane за домашна грижа“– кремове и серуми, които удължават ефекта от въведената хиалуронова киселина. Те имат нежна текстура, попиват бързо и не оставят мазен филм. Сред предимствата им са, че са хипоалергенни, не съдържат парабени и феноксиетанол, а също са подходящи
за чувствителна кожа веднага след извършени процедури (инжекционни терапии, пилинг, лазерен или
радиочестотен ресърфейсинг). В състава им влиза RHA „еластична“ хиалуронова киселина, на базата на
която са създадени така популярните и желани динамични филъри Teosyal – запазен патент на швейцарската марка. Иновативната формула на крема за околоочен контур от серията е естествен избор
след корекция на околоочната зона с Redensity ІІ. Когато човек инвестира в процедура за възстановяване на обем чрез филър, определено е разумно да ползва кремовете на Teoxane у дома, за да съхрани
по-дълго добрите ефекти от дерматологичната намеса. Самата аз имам на своята тоалетка не малко от
вълшебните им флакони – реструктуриращ крем, възстановяващ серум и най-новия продукт за устни!“
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