Multiaktivní a vysoce účinná péče
pro nečistou pleť

Inovovaná řada Purity Intense
nabízí vysoce účinnou péči o pokožku obličeje, krku a dekoltu v případě nečisté, mastné a aknózní
pleti. Pro účinné a viditelné vylepšení pokožky a zářivý vzhled pleti!
Nečistoty pleti nejsou v žádném případě výjimečným problémem, který by se týkal jen mladistvé
pokožky, ale trápit mohou i dlouhou dobu po pubertě. Aby se tomuto typu pleti dostalo odpovídající
péče, sází značka être belle na kombinaci výjimečně účinných látek, které viditelně a efektivně
vylepšují pleť - poznejte inovovanou řadu Purity Intense!

Aktivní boj proti nečisté pleti s Purity Intense
Antibakteriální složení produktů Purity Intense pomáhá nečisté a podrážděné pleti obnovovat její
přirozenou rovnováhu. Účinné multiaktivní komplexy intenzivně působí proti příčinám nečisté pleti
a efektivně brání vzniku nových nečistot. Inovativní komplex účinných látek složený z kyseliny
salicylové a zinku se snoubí s přírodními výtažky z akácie, levandule, grapefruitu a papáji. Společně
s pěstícími a hydratačními složkami, mezi které řadíme panthenol, allantoin, olej z hroznových
jadérek a bisabolol, projevuje svůj optimální účinek. Řada Purity Intense nabízí efektivní a zklidňující
péči a zároveň zajišťuje zářivou a čistou pleť!

Všechny produkty řady Purity Intense jsou:
•
•
•
•
•

bez parabenů
bez silikonů
bez minerálních olejů
bez alergenních parfémovaných olejů
dermatologicky testovány

3

Vznik akné a nečistot pleti
- čtyři hlavní příčiny
1. Zvýšená činnost mazových žláz
(seborea)

2. Porucha rohovatění mazových žláz
(hyperkeratóza)

Vlivem mužských pohlavních hormonů
(androgenů) dochází během puberty k rozšíření a stimulaci mazových žláz, což vede
ke zvýšené produkci kožního tuku mazovými žlázami.

Při poruše mazových žláz nemůže maz běžným
způsobem pronikat na povrch pokožky. Dochází
k ucpání mazových žláz z důvodu hormonálně
zapříčiněného urychlení růstu rohových buněk,
a tím pádem dochází i k zamezení sekrece
mazu. Kvůli zesílené tvorbě rohového materiálu
vzniká rohová zátka, tzv. mikrokomedon, který
brání sekretu mazových žláz v odtoku a tvoří
se otevřenější nebo uzavřenější forma pupínků
(komedonů).

Jak působí řada Purity Intense proti
těmto čtyřem hlavním příčinám
nečisté pleti?

1. Zvýšená činnosti mazových žláz (seborea)
2. Porucha rohovatění mazových žláz (hyperkeratóza)
•
Beta HydroxideTM ACSD
•
Puramex Zink
•
papain
•
kyselina salicylová
•
allantoin

Účinky produktů:
•
keratolytické účinky
(„rozpouštějí“ rohovou vrstvu)
•
keratoplastické účinky
(„změkčují“ rohovou vrstvu)
•
regulují maz

Produkty „rozpouštějí“ zesílenou rohovou vrstvu, kterou způsobují akné a komedony. Maz (sebum)
lépe odtéká a odumřelé šupinky jsou společně s mazem enzymatickým způsobem odstraněny. Pleť
může zase volně dýchat.
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3. Živná půda pro bakterie

4. Záněty

Zadržený tok mazové žlázy představuje
ideální základ pro množení bakterií. Zvláště
se pak v kanálcích mazových žláz rozmnožují
bakterie Propionibacterium acnes, a to
zejména ve vzniklých komedonech. Aby
mohl být maz „použit“ jako živná půda,
produkuje enzym (lipázu), který tento sekret
mazových žláz rozkládá a odstraňuje. Těmito
rozkladnými resp. štěpícími produkty vznikají
volné mastné kyseliny, které mají za následek
zánětlivé reakce pleti.

Na základě těchto rozkladných produktů
z látkové výměny bakterií dochází k
zánětlivé reakci okolní tkáně, která se
projevuje začervenáním postižené partie.
Tento zánětlivý proces vede k tomu, že se
z komedonu může vytvořit papula, pustula
nebo uzlina, která může vést i k výrazné
formě akné.

3. Živná půda pro bakterie
4. Záněty
•
kyselina salicylová
•
Puramex Zink
•
papain
•
výtažek z grapefruitu
•
výtažek z levandule
•
bisabolol
•
allantoin

Účinky produktů:
•
antibakteriální
•
antimykotické
•
působí proti zánětům
•
regulují maz

•
•
•

proteolytické účinky
zklidňují pleť
keratoplastické
účinky („změkčují“
rohovou vrstvu)

Produkty působí proti rozmnožování bakterií a plísní a
zmírňují i riziko zánětů. „Změkčují“ zesílenou rohovou
vrstvu, která může být skrze proteolytické faktory znovu
uvedena do rovnováhy. Podrážděná pleť získává vhodnou péči a dochází k jejímu zklidnění.
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PURE CLEANSING GEL
Čisticí gel Pure

GENTLE ENZYM SCRUB + MASK
Jemný enzymatický peeling + maska

Jemný, důkladně čisticí mycí gel má antimikrobiální účinky, dodává pokožce hydrataci
a ideálně připravuje pleť na následující péči
s přípravky řady Purity Intense.

Výjimečně účinné peelingové ošetření nabízí jemné čištění s obsahem proteolytických
účinných složek. Mimořádné složení výrobku
stimuluje produkci mazu a působí antimikrobiálně. Pro zvláště důkladné čištění, svěží
a zářivou pleť.

Použití: ráno a večer naneste na navlhčenou pokožku obličeje, dobře napěňte, vmasírujte a nakonec opláchněte dostatečným
množstvím vody. Čisticí gel je prvním krokem
v péči řady Purity Intense a nabízí perfektní
základ pro enzymatický peeling + masku a
tonikum. Péči zakončete 24h krémem nebo
pleťovým fluidem Ultra Effect. Čisticí gel je
také ideální pro odstranění make-upu. Vynechte oční partie.
Kód:
Obsah:
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8/5073
150 ml

Použití: podle stavu pleti aplikujte dvakrát
až třikrát týdně po vyčištění pokožky čisticím
gelem Pure. Podle potřeby přípravek
jemně vmasírujte jako mechanický peeling
nebo jej nechte působit jako enzymatickou
masku 5-15 minut. Poté přípravek důkladně
opláchněte vodou a péči zakončete tonikem
Purity Intense a 24h krémem nebo fluidem
Ultra Effect.
Kód:
Obsah:

8/5074
75 ml

REFRESHING TONING GEL
Osvěžujcí tonizační gel

24-HOUR FACIAL CARE CREAM
24h obličejový krém

Osvěžující tonizační gel působí zklidňujícím
a antimikrobiálním účinkem. Zjemňuje póry
a podporuje silnou a rovnoměrnou strukturu
pokožky.

Jemný a rychle se vstřebávající 24hodinový
krém pro denní péči o nečistou a mastnou
pleť. Spolehlivá antibakteriální ochrana před
nečistotami pleti a vnějšími vlivy životního prostředí - pro dlouhodobě čistý a zářivý
vzhled pleti plný zdraví.

Použití: ráno a večer naneste na navlhčenou
pokožku obličeje, jemně vmasírujte a nechte
krátce působit. Tonizační gel představuje optimální závěrečný produkt po čištění pleti čisticím gelem Pure a po použití enzymatického
peelingu a masky. Gel je ideálním základem
pro 24h obličejový krém a obličejový fluid Ultra Effect.
Kód:
Obsah:

8/5075
190 ml

Použití: nanášejte na obličej ráno a večer
po vyčištění pleti čisticím gelem Pure
a po tonizaci osvěžujícím tonikem. Jemně
přípravek vmasírujte. Je vhodný zvláště
pro nečistou, mastnou a podrážděnou pleť.
Optimálně jej lze zkombinovat také s Purity
Intense enzymatickým peelingem a maskou.
Je ideální i jako základ pod make-up.
Kód:
Obsah:

8/5071
50 ml
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ULTRA-EFFECT FACIAL FLUID
Obličejový fluid s ultra účinkem

PURIFYING GEL
Čisticí gel

„SOS“ intenzivní péče proti nečistotám pleti a
podráždění pokožky. Používejte pro zvláště
akutní případy u nečisté pleti s akné. Fluid
účinně stimuluje produkci mazu a znovuobnovuje přirozenou rovnováhu pokožky.

Gel s projasňujícím účinkem, jehož koncentrované účinné látky normalizují produkci
mazu a tuku, aniž by došlo k vysušování pokožky.

Použití: nanášejte ráno a večer na obličej
po vyčištění pleti čisticím gelem Pure
a po tonizaci osvěžujícím tonikem. Jemně
přípravek vmasírujte. Používejte zvláště
u akutních stavů v případě nečisté, mastné
a podrážděné pleti. Optimálně jej lze také
zkombinovat s enzymatickým peelingem
a maskou. Je ideální i jako základ
pod make-up.
Kód:
Obsah:
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8/5072
50 ml

Použití: nanášejte několikrát denně lokálně
na postižená místa.
Kód:
Obsah:

8/5076
50 ml

SK-10 AMPOULE
Ampule SK-10

FACIAL MASK POWDER ANTI ACNE
Maska proti akné

Antibakteriální bylinný koncentrát s obsahem
síry nabízí intenzivní ošetření nečisté pleti. U
problémové pokožky normalizuje narušený
ochranný kyselý plášť. Zároveň výtažky z vilínu zjemňují póry, allantoin zklidňuje pleť a dochází i k postupnému odeznívání začervenání
a podráždění.

V této alginátové masce jsou již obsaženy účinné látky, avšak aby bylo dosaženo ještě většího
účinku, mohou se tyto masky kombinovat se
všemi ampulovými koncentráty a séry. Alginátová maska vytváří film na způsob latexu, který
zajišťuje rychlou absorbci ve vodě rozpustných
látek do kůže. Po odstranění masky je viditelný
vypínací a oživující okamžitý účinek. Pleť se jeví
svěží a dobře hydratovaná.

Použití: podle stavu pleti aplikujte jako desetidenní kúru nebo jako dlouhodobé ošetření
dvakrát až třikrát týdně.
Kód:
Obsah:

8/4071
10 x 1,5 ml

Použití: po masáži s využitím gelu proti vráskám můžete pro zintenzivnění účinku ošetření ještě nanést ve vodě rozpustný ampulový
koncentrát nebo sérum. Obsah sáčku nasypte
do modelační nádobky a přidejte 90 ml studené vody. Míchejte špachtlí, dokud nezískáte
homogenní a snadno roztíratelnou hmotu.
Tuto hmotu naneste špachtlí na obličej a krk.
Po 15 minutách navlhčete houbičkou okraje
masky. To Vám usnadní odstranění masky,
kterou pak můžete sejmout vcelku.
Kód:
Obsah:

8/3504-04
30 g
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Hlavní účinné látky

DALŠÍ účinné látky

Beta HydroxideTM ACSD

Allantoin

Vysoce účinný, inovativní komplex účinných látek
složený z kyseliny salicylové a polysacharidů
z akácie. Díky spojení obou těchto molekul
dochází k posílení účinků kyseliny salicylové
a ke zintenzivnění pozitivního efektu na nečistou
pleť. Komplex vykazuje mimořádnou účinnost,
neboť kyselina salicylová neproniká do hloubky
pleti, ale působí cíleně v rohové vrstvě pokožky.

Zklidňuje namáhanou pokožku a urychluje
obnovu buněk, stejně jako jejich tvorbu a
regeneraci. Díky svým keratoplastickým
účinkům a schopnosti působit proti podráždění,
je allantoin oceňován v produktech pro citlivou,
mastnou a nečistou pleť.

Výhody:
•
působí keratolyticky
•
upravuje mastnou pleť
•
redukuje maz
•
zjemňuje póry

Puramex Zn
Efektivní, antimikrobiální a antiseptické spojení zinku účinně podporuje regulaci mazu.
Výhody:
•
reguluje maz
•
účinkuje antimikrobiálně a antisepticky
•
působí proti akné
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Bisabolol
Vedle svých antimikrobiálních a protizánětlivých účinků pomáhá rychlému odstranění podráždění díky svým zklidňujícím vlastnostem
a stimulaci obnovy buněk.

Deo-UsnateTM
Komplex účinných látek s výtažky z provazovky vykazuje mimořádně intenzivní antibakteriální účinky v případě nečisté pleti a je zvláště
vhodný i při ošetření aknózní pokožky.

Glycerin
Glycerin vyniká jako součást pleti vlastního
hydratačního systému (Natural Moisturizing
Factor - NMF) v rohové vrstvě pokožky díky
svým intenzivním hydratačním účinkům a své
velmi dobré snášenlivosti pletí. Z toho důvodu
je velmi vhodný zvláště pro podrážděnou,
citlivou a nečistou pleť. Jeho silné hydratační
účinky vycházejí ze schopnosti vázat vodu v
pokožce a bránit jejímu úniku z pleti. Umí také
v určitém množství vázat vlhkost vzduchu a
zachytit ji na pokožce. Tím efektivně zamezuje
ztrátě vody a chrání pleť před vysoušením.

Vilín

Papain

Vyniká především díky svým adstringentním
účinkům, přispívá k podpoře prokrvení a ke
svěžímu vzhledu pleti. Velmi dobře je tato
látka využitelná v případě nečisté pleti, neboť
redukuje produkci mazu a působí proti nečistotám pleti.

Enzym papain vzniká přirozeně v plodech papáji. Je získáván z nezralých plodů, které jsou
sbírány v časných ranních hodinách. Plody
jsou naříznuty, přičemž vytékající šťáva obsahuje enzym papain ve vysoké koncentraci.
Cenný enzym je obsažen také v mléčnicích
kmene a v černých semenech. Vedle svých
antibakteriálních, protizánětlivých a antioxidačních účinků má také zvláštní proteolytické schopnosti. Umí štěpit bílkoviny, přičemž
tato jeho schopnost se využívá i v přípravcích
péče o pleť. Dochází k rozpouštění a k rozkládání mazu, a tím i k omlazení pleti. Papain
podporuje regulaci mazu, změkčení a rozpuštění odumřelých pleťových buněk. Díky tomu
je předurčen pro využití v přípravcích pro nečistou pleť.

Kafr
Díky svým dezinfekčním účinkům působí
efektivně proti zánětům.

Výtažek z levandule
Díky svým antiseptickým, antimikrobiálním,
antimykotickým a protizánětlivým účinkům je
určen pro využití v produktech, které působí
proti příčinám nečisté pleti. Díky svým silně
pečujícím, ochranným a zklidňujícím účinkům
podporuje namáhanou a podrážděnou pleť v
obnově její rovnováhy.

Výtažek z lišejníku
Rostlinný výtažek má výborné antibakteriální
účinky a díky tomu velmi dobře zabraňuje zánětům.

Ocopirox

Kyselina salicylová
Díky jemnému, ale efektivnímu antimikrobiálního a antimykotickému účinku má kyselina
salicylová na pokožku protizánětlivý vliv. Části
pojivové tkáně jsou „rozpuštěny“ a odumřelé
buňky odstraněny. Pleť může lépe dýchat, je
jemnější a hedvábnější.

Tato účinná látka má zvláště efektivní antimikrobiální a antioxidační účinky. Intenzivně
zabraňuje zánětům, zamezuje také přemnožení určitých typů kvasinek na obličeji, a tím
brání i zánětlivým reakcím pleti, podráždění a
začervenání.

Síra

Panthenol

Olej z hroznových jadérek

Panthenol je jako provitamín B5 (předstupeň
vitamínu B) předstupněm koenzymu A, který se v těle mění v účinnou součást kyseliny
panthotenové. Díky tomu dokáže rozvinout
své jedinečné kosmetické účinky: intenzivně
zvlhčuje pleť, efektivně pomáhá vázat hydrataci v rohové vrstvě pokožky, pečuje o lepší
elasticitu a chrání pleť před vysoušením.

Vyniká především v péči o nečistou pleť díky
vysokému množství hodnotných vlastností.
Vedle svých antioxidačních, regeneračních a
hydratačních schopností má také vysoký podíl
kyseliny linolové, která jako součást pokožky
usnadňuje vstřebávání olejů - pleť je poté pružná
a hedvábná. Dobrá schopnost „rozdělování“
olejů a rychlé vstřebávání zbytečně nezatěžuje
citlivou a podrážděnou pleť, ale umožňuje
jemné používání a vpracování produktu.

Síra má vysoce efektivní účinky v případě
nadměrné produkce kožního tuku (mazotoku).
Působí keratoplasticky i keratolyticky, a má tak
optimální využití v případě nečisté a mastné
pleti s nadměrnou produkcí mazu.
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PÉČE O NEČISTOU PLEŤ
Nečistá pleť vyžaduje speciální, vysoce
účinnou a na sebe navazující péči, která
vylepší vzhled pleti a zároveň vrátí pokožce
ztracenou rovnováhu.

1 FÁZE
Čištění
5073
Tonizace
5075
Peeling
5074
		

Čisticí gel Pure
Osvěžující tonikum
Enzymatický peeling
+ maska

2. FÁZE
Hloubkové čištění pleti zakončené lokálním ošetřením.
5076

Čisticí gel

3. FÁZE
Ampule
4071
Maska
3504
		

Ampule SK-10
Pleťová maska
Anti akné

Při pravidelném ošetřování pleti klientky na salonu není zapotřebí při každé návštěvě použití
masky Anti akné (v závislosti na stavu pleti).

4. FÁZE
Obličejová 5071
24h obličejový krém
péče
			
nebo v akutních případech
SOS
5072
Obličejový fluid
intenzivní		
Ultra Effect
péče
		

Doporučení: podpořte péči o pleť také častým
pobytem na čerstvém vzduchu a zdravou,
vyváženou stravou.

Revolution Hair s. r. o.
Adresa: Belnická 653, 252 42 Jesenice
Tel.: 775 775 140, 241 931 398-9
E-mail: info@revolutionhair.cz
www.revolutionhair.cz

Revolution Hair, s. r. o.
Adresa: Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská
Bystrica, tel.: 048/416 22 27, 0908 799 260
E-mail: info@revolutionhair.sk
www.revolutionhair.sk
Najdete nás
na facebooku
etrebelle.cz

