Przebarwienia
Pod lupą
ekspertów

PRZEBARWIENIA SĄ CORAZ
BARDZIEJ NASILONYM PROBLEMEM
WŚRÓD PACJENTÓW KLINIK
DERMATOLOGICZNYCH. KIEDY
JUŻ UDA NAM SIĘ JE OKIEŁZNAĆ,
NALEŻY UTRZYMYWAĆ STAŁĄ
PROFILAKTYKĘ. JAK DO LECZENIA
PRZEBARWIEŃ PODCHODZĄ
LEKARZE, KOSMETOLODZY
ORAZ LIDERZY WŚRÓD MAREK
DERMOKOSMETYKÓW?

promocja

Z

ałożycielem i dyrektorem
medycznym amerykańskiej
marki kosmetycznej ZO Skin
Health jest dermatolog Dr
Zein Obagi – światowej klasy
ekspert w dziedzinie leczenia
chorób skóry, w tym hiperpigmentacji
i medycyny anti-aging. Marka została
założona w 2007r. i do dziś, przy
zaangażowaniu dr Obagi oraz całego sztabu
ekspertów, powstało imponujące portfolio
preparatów, które mają wesprzeć lekarzy i
kosmetologów w osiąganiu efektów leczenia i
skutecznym działaniu przeciwstarzeniowym.
Marka w swoich terapiach działa
wielozadaniowo i dlatego z tak dużą
skutecznością rozwiązuje problemy ze
skórą i doprowadza ją do zdrowia i pełnej
równowagi.

PROESTETICA Klinika dr Prager
ul. Słupska 31
60-458 Poznań
www.proestetica.com.pl

Wypowiedź lekarza:
Jako lekarz medycyny estetycznej oraz chirurg, dużą
wagę przykładam do dobrej kondycji i zdrowia skóry. Uważam, że planując zabieg z zakresu chirurgii
czy medycyny estetycznej, dobrze jest przygotować
do niego skórę przez odpowiednią pielęgnację
i utrzymać ją również po zabiegu. To zapewnia
efektywniejsze gojenie i szybszą rekonwalescencję.
Dla sporej grupy moich pacjentek ważna jest pielęgnacja,
która powstrzymuje hiperpigmentację. Jest to szczególnie ważne, kiedy
planujemy inwazyjny zabieg u osób z tendencją do przebarwień. Wówczas
najlepiej sięgać po zestaw produktów złożony z retinolu, antyoksydantów i
tzw. inhibitorów tyrozynazy. Te ostatnie to grupa składników, które działają hamująco na produkcję melaniny. Przykładem produktu, który zawiera
zarówno antyoksydanty, jak i wiele różnych inhibitorów tyrozynazy jest
Brightalive Skin Brightener marki ZO Skin Health. Nie znam produktu, który ma w składzie bardziej rozbudowaną grupę tych składników. Badania
pokazują, że tego typu substancje działają dużo bardziej aktywnie, kiedy
występują razem w mieszaninie niż każdy pojedynczo. Dlatego Brightalive Skin Brightener, choć jest preparatem łagodnym w działaniu, to jako
kompleks ma wielką moc hamowania produkcji melaniny. Dołączając do
niego produkt z czystym retinolem, pracujemy dodatkowo nad prawidłową
dystrybucją pigmentu w skórze oraz wzmacniamy ją zapewniając szybką
regenerację.
Taki program, wdrożony odpowiednio wcześniej przed planowanym zabiegiem, bardzo obniża ryzyko wystąpienia niechcianych przebarwień.

Wypowiedź kosmetologa:
Przebarwienia, hiperpigmentacja pozapalna
czy melasma to problem estetyczny, który w
ostatnich latach wyraźnie się pogłębił. Niestety,
mamy ograniczony wpływ na czynniki powodujące przebarwienia, tj. gospodarkę hormonalną,
przyjmowane leki, czy głównego winowajcę – promieniowanie UV. Pomimo stosowania ochrony spf, u
osób predysponowanych do przebarwień, nadal jest ono
czynnikiem dominującym.
Na szczęście z pomocą przychodzą możliwości pielęgnacyjne o bardzo
wysokiej skuteczności. Na przebarwienie nie ma jednego rozwiązania.
Musimy zawsze pracować wielokierunkowo. Podstawą jest wspomniana
ochrona spf. Powinna być silna – minimum 30, a najlepiej 50 UVA i UVB.
Następnie sięgamy po antyoksydację i regulujemy cykl odnowy komórkowej naskórka. Trzeba też włączyć substancje, które zadziałają hamująco na proces powstawania barwnika. Najlepiej, kiedy jest ich wiele i
występują w dużym stężeniu. To trzy niezbędne kroki do wdrożenia w celu
redukowania przebarwień. Dokładnie takie 3 funkcje spełnia kompleks
rozjaśniający o nazwie Brightalive Skin Brightener od ZO Skin Health.
Marka rekomenduje go w różnych programach pielęgnacyjnych – zarówno
do profilaktyki przebarwień, jak i w terapiach rozjaśniających o różnym
stopniu nasilenia.
Poza wysoką aktywnością , jest to produkt o właściwościach łagodzących
i nawilżających. Wszyscy moi klienci chwalą go również za piękny, niepowtarzalny zapach. Dla mnie Brightalive jest niezastąpiony w programach
rozjaśniających i zapobiegających przebarwieniom.

