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Nithya 
EURORESEARCH

OD REDAKCJI
Nithya jest preparatem do mezo-
terapii, zawierającym atelokola-
gen analogiczny do tego, który 
występuje w naszej skórze.

Kolagen odpowiada za 
sprężystość, jędrność, 
właściwe nawilżenie skóry, 

a przede wszystkim stałą odno-
wę jej komórek. Kolagen typu  
I występuje w bardzo dużej  
ilości (80-90%) w skórze wła-
ściwej. Przy jego niedoborze 
związanym z procesami starze-
nia zaczynają pojawiać się 
zmarszczki, przebarwienia,  
suchość skóry. Preparat Nithya 
to czysty kolagen typu I nowej 
generacji, który jako silny bio-
stymulator aktywizuje natural-
ne procesy regeneracyjne skó-
ry i jednocześnie uzupełnia 
niedobory kolagenu. Skutecz-
nie odbudowuje strukturę  
skóry, powodując zwiększenie 
jej grubości, równocześnie po-
prawia napięcie, elastyczność  
oraz koloryt. Kolagen zawarty 
w produkcie pozbawiony jest 
zakończeń telopeptydowych, 
co wyklucza możliwość wystę-
powania reakcji alergicznych  
i wpływa na bezpieczeństwo 
jego stosowania.  

ANNA DYNARSKA  
.45 lat 
Jedna ampułka preparatu 
Nithya Body wystarczała, by 
kondycjonować na raz kilka 
obszarów – twarz, szyję, dekolt 
i ramiona. Po znieczuleniu skóry 
kremem, ukłucia nie były spe-
cjalnie przykre, choć sam pre-
parat wywołuje lekkie szczypa-
nie. Czasem zostają niewielkie 
siniaczki. Zaczerwienienie utrzy-
mywało się u mnie około godzi-
ny-dwóch (na ramionach kilka 
dni). Przez trzy dni miałam też 
lekko podpuchnięte dolne po-
wieki. Efekt przerasta oczekiwa-
nia. Kolagen znakomicie uję-
drnia, skóra jest grubsza, napię-
ta, zamykają się pory, łagodnie-
ją rysy – zmniejszają się linie 
marionetki i bruzdy nosowo-
-wargowe, poprawia się owal. 
Bruzdy na szyi się wypełniają. 
Dekolt też jest w lepszej formie, 
a na ramionach tzw. motylki 
mniej się „trzęsą”. Polecam!

CZAS TRWANIA: 30 minut 
CENA: 1200 zł 
CZĘSTOTLIWOŚĆ: seria 3-4 zabiegów 
w odstępach 4-6-tygodniowych
ADRES: Saska Clinic  
Dr Iwona Radziejewska-Choma,  
www. radziejewska.pl

DNA Recovery Peel 
SESDERMA

OD REDAKCJI
Całoroczny peeling przeciw foto-
starzeniu. Wręcz zalecany latem! 
Redukuje przebarwienia, zapobie-
ga powstawaniu nowych.

Pomaga naprawiać uszko-
dzenia słoneczne. Peeling 
nie tylko niweluje zastane, 

ale też zapobiega powstawaniu 
nowych fotouszkodzeń. Zawie-
ra koktajl składników aktywnych 
zamkniętych w liposomach,  
o właściwościach antyoksyda-
cyjnych (kwas ferulowy), napra-
wiających DNA komórkowe 
(enzymy naprawcze, cynk  
i aminokwasy), regenerujących 
i przeciwzmarszczkowych 
(czynniki wzrostu i 3-retinol 
system). DNA Recovery Peel to 
zabieg, który można przepro-
wadzać przez cały rok, szcze-
gólnie w lecie. W tym czasie 
skóra narażona jest na wysusze-
nie, pogrubienie warstwy rogo-
wej, a także powstawanie zmian 
pigmentacyjnych. Zabieg w połą-
czeniu z filtrami słonecznymi 
zwiększa ich skuteczność. Chroni  
i stabilizuje DNA komórkowe.  
Wyrównuje koloryt poprzez ha-
mowanie tyrozynazy, która jest 
odpowiedzialna za powstawanie  
hiperpigmentacji. Stanowi sku-
teczną tarczę antyrodnikową. 
Działa przeciwzapalnie.

JUSTYNA JUSZCZAK  
.45 lat 
Roztwór peelingujący był nakła-
dany podczas zabiegu trzema 
warstwami. Nic nie piekło i nie 
szczypało, tylko preparat miał 
nieco drażniący alkoholowo-
-mentolowy zapach. Nie był  
w ogóle widoczny na skórze,  
tylko dawał odczucie lepkości.  
Z maską na twarzy poszłam  
do domu i po 6 godzinach zmy-
łam ją wodą. Twarz posmaro-
wałam kremem gojącym.  
Miałam unikać słońca, a wręcz 
światła dziennego. Myślę, że  
w związku z tym lepiej robić  
zabieg późnym popołudniem. 
Rano kolejnego dnia miałam 
napiętą, piękną, wręcz alaba-
strową cerę. Generalnie złusz-
czania nie widać, jest bardzo 
delikatne, ale efekt rozjaśnienia 
bardziej widoczny niż po „zwy-
kłych kwasach”. Przebarwienia 
na czole zdecydowanie zbladły. 
Koloryt skóry się wyrównuje,  
poprawia się gładkość i ela-
styczność. Efekt wow!

CZAS TRWANIA: 30 minut 
CENA: 200 zł 
CZĘSTOTLIWOŚĆ:  
seria 6-8 zabiegów  
w 14-dniowych odstępach
ADRES: Artismed,  
www.artismed.plte
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