Dla tych, którzy chcą wyglądać lepiej
Jeśli lubisz oddawać się w ręce ekspertów, bo
wiesz, że tylko oni spełnią Twoje oczekiwania,
to od dziś możesz z pełnym spokojem poddać się jeszcze jednemu: dermokosmetycznej
szwajcarskiej marce Skincode.
Innowacyjna pielęgnacja, jaka została opracowana przez specjalistów z dziedziny kosmetologii
i dermatologii, od 1998 r. zaspokaja potrzeby nawet najbardziej wrażliwych i wymagających cer
w 30 krajach na świecie. W oparciu o ideę, iż skóra jest żywym organem, którego kod genetyczny
należy respektować, powstały 3 linie: Skincode
Essentials do nawet najbardziej wrażliwej cery,
Skincode Essentials age lab do cery suchej i po
zabiegach medycyny estetycznej oraz Skincode
Exclusive do cery dojrzałej. Każda z linii to odzwierciedlenie czystości i jakości, która przenosi
w świat ekskluzywnej pielęgnacji.
A oto trzy bestsellery spośród szerokiej gamy
produktów Skincode, które zmienią Twoją pielęgnację w wysoce skuteczne domowe zabiegi:
1. Energetyzujący roll-on pod oczy do cery dojrzałej (Cellular Eye Lift Power Pen) – 15 ml – doskonały do codziennej pielęgnacji skóry wokół
oczu oraz jako doraźna pomoc do natychmiastowego niwelowania opuchlizny okolicy oczu
w trakcie dnia. Zawiera kofeinę i ekstrakt z sezamu napinający skórę.

W społeczeństwie często spotyka się mylne opinie na temat tego, jak właściwie dbać
o zdrowie jamy ustnej. Przekonaj się, które
z nich są prawdziwe!
Fałsz
Choroby dziąseł i przyzębia są tylko dziedziczne
i nic nie można z tym zrobić.
Prawda
Niektóre choroby dziąseł i przyzębia mogą być
dziedziczne, wymagają jednak leczenia, lekceważenie ich może doprowadzić do poważnych schorzeń ogólnych jak i miejscowych – utraty tkanek
utrzymujących zęby.
Fałsz
Powinno się zwilżyć szczoteczkę przed myciem

2. Maseczka odżywczy koktajl do cery dojrzałej
(Cellular Extreme Moisture Mask) – 50 ml – Maseczka-niebieska laguna natychmiast dostarcza
skórze prawdziwego nawilżenia. Skutecznie walczy z oznakami starzenia się skóry, zapobiegając
stresowi oksydacyjnemu.

3. Serum skoncentrowana moc (Cellular Power
Concentrate) - 30 ml – płynne serum zawiera
najwyższe stężenie kompleksu
ACR – 10, a zatem bardzo intensywnie stymuluje odnowę
i metabolizm komórek
skóry. Zapewnia skórze właściwy poziom
nawilżenia i idealnie
chroni przed wolnymi
rodnikami, wykazuje
działanie rozjaśniające
oraz wzmaga naturalną syntezę kolagenu.

zębów, a po szczotkowaniu nie stosować już innych zabiegów.
Prawda
Szczoteczka przed szczotkowaniem powinna być
sucha, a po umyciu zębów powinno się oczyścić
przestrzenie między zębami stosując nitkę dentystyczną.
Fałsz
Profesjonalne oczyszczanie zębów w gabinetach
powoduje uszkodzenia i pęknięcia szkliwa, co
sprawia, że płytka nazębna rozwija się szybciej
i bakterie łatwiej atakują zęby.
Prawda
Jeżeli nie odwiedza się regularnie higienistki
w celu usunięcia płytki nazębnej (która gromadzi się także pod dziąsłami), można doprowa-

dzić do choroby przyzębia,
a w konsekwencji do problemów zdrowotnych wykraczających nawet poza jamę ustną.
Fałsz
U dentysty zawsze musi boleć.
Prawda
Zastosowanie znieczulenia
miejscowego, sedacji lub narkozy całkowicie eliminuje ból
w leczeniu stomatologicznym.

