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piękno ma znaczenie

  jak szybko i bezboleśnie odmłodzić skórę?
  jak pozbyć się trudnych problemów potrądzikowych?

Zapytaj swoją kosmetycZkę

MikroderMabrazja diaMentowa
diamentowa odnowa

gabinet koSMetyczny

pielęgnacja po zabiegu MikroderMabrazji

odMłodzenie i regener acja

wyciSzenie i wzMocnienie

 kreM kolagenowy

Skutecznie zabezpiecza skórę w każdych 
warunkach atmosferycznych. bogata for-
muła gwarantuje odpowiednią regene-
rację, odżywienie i uelastycznienie skóry.  
50 ml   kod 1119

www.clarena.pl

SeruM wzMacniające 
dla cery naczyniowej

Skutecznie wzmacnia cerę wrażliwą i naczy-
niową, uszczelnia ściany naczyń krwionośnych 
i niweluje stany zapalne. uwalniana z kapsułek 
witamina e gwarantuje aktywną neutralizację wol-
nych rodników. 30 ml kod 1355 

perełki do Skóry wrażliwej 

łagodzące, z żelem aloesowym, o działaniu 
przeciwzapalnym. wspomagają układ odpor-
nościowy skóry i opóźniają procesy starzenia. 
30 szt.   kod 1365

 kreM
Mikrokolagenowo-peptydowy

luksusowy krem z kompleksem pepHa®-
nutriX o działaniu botoksopodobnym. 
pobudza odnowę kolagenu, który wypełnia 
zmarszczki od wewnątrz, modelując owal 
twarzy. zawiera naturalne filtry ochronne 
uV.    50 ml   kod 1166 



MikroderMabrazja diaMentowa to bezbolesny, krótki i popularny zabieg 
złuszczający. Skutecznie regeneruje i odmładza skórę, jest powszechnie stosowany  
na całym świecie.

naskórek

skóra właściwa

martwe 
komórki 60%

martwe 
komórki 35%

żywe 
komórki 40%

żywe 
komórki 65%

Przed zabiegiem Po zabiegu

najbardziej efektywna Metoda niwelująca blizny,
przebarwienia, zMarSzczki i rozStępy

MikroderMabrazja diaMentowa clarena:

działanie  MikroderMabrazji diaMentowej clarena:

efekty zabiegu na twarz:

efekty zabiegu na ciało:

polega na kontrolowanym peelingu mechanicznym, w trakcie którego usuwane są 
górne warstwy naskórka. wykonany właściwie zabieg pozbawiony jest wszelkich 
działań niepożądanych, dlatego może być stosowany również u osób o wrażliwej 
i płytko unaczynionej skórze.
nie wymaga rezygnacji z normalnego trybu życia i wyłączenia z pracy zawodowej.

	 mechaniczny peeling

	 bezpieczeństwo i komfort zabiegu

	 widoczne efekty już po 1 razie

	 przygotowanie do zabiegów medycyny estetycznej

efekt wybielający
wypłycenie zmarszczek

wygładzenie skóry regulacja 
wydzielania 
sebum

zwiększona 
absorpcja 
substancji 
aktywnych

gładka i jędrna skóra

	  zniwelowanie przebarwień 

	  stymulacja syntezy kolagenu i elastyny

	  wypłycenie blizn potrądzikowych

	  zwężenie ujść gruczołów łojowych

	  regeneracja i odmłodzenie

	  wygładzenie rozstępów

czas trwania zabiegu: 1,5 godz.
ilość zabiegów w serii: 6 – 10
częstotliwość: co 7 – 10 dni
profilaktycznie: 1 w miesiącu


