
Unikatowy zabieg mający na celu 
poprawę kondycji skóry

REDERMALIZACJA

ZABIEG REDERMALIZACJI

PIELĘGNACJA POZABIEGOWA

- ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI -

Odmładzanie 
za pomocą iniekcji

XELA REDERM

PIELĘGNACJA W DOMU

Hydrożelowa maska 
na twarz nałożyć 
maskę na 20-40 minut 
Ilość sztuk 
w opakowaniu - 5 szt.

WOW MASK

Spray do pielęgnacji 
pozabiegowej aplikować 
3 warstwy
Pojemność 150 ml

PROFI DELUX

Spray do pielęgnacji 
pozabiegowej aplikować 
3 warstwy w 
3-godzinnych odstępach 
przez 3 dni
pojemność 50 ml

DAILY DELUX

Hydrożelowa maska 
na twarz nałożyć 
maskę na 20-40 minut 
Ilość sztuk 
w opakowaniu - 5 szt.

WOW MASK



- sprawdzony zabieg powodujący poprawę kondycji skóry dzięki 
zastosowaniu produktów z serii Xela Rederm posiadających kwas 
bursztynowy w połączeniu z kwasem hialuronowym

Zalety Redermalizacji

Kierunki działania Redermalizacji

Xela Rederm 1.1%

Regulacja 
procesów 

biochemicznych 
w komórce

Przywrócenie 
równowagi 

wodnej

Blokowanie 
działania 
wolnych 
rodników

321

Redermalizacja

Poprawa odpływu limfy, 
zmniejszenie obrzęków
Poprawa mikrokrążenia
Detoksykacja tkanek
Rozjaśnienie cery o 1-2 tony
Rozjaśnienie „kręgów” pod oczami
Usunięcie oznak zmęczenia

Efekty Redermalizacji

• 

• 
• 

• 
• 
• 

Zalecane obszary zastosowania

Efekty

& RESULTSSCIENCE

jest naturalnym 
składnikiem organizmu 

człowieka 
występującym 

w tkance nerwowej 
łącznej i nabłonkowej

(bursztynian sodu) – jest jednym 
z metabolitów cyklu Krebsa, 
zachodzącego w mitochon-
driach komórek. Naturalnie 
występuje we wszystkich 
narządach i tkankach 

KWAS
BURSZTYNOWY

KWAS
HIALURONOWY

Efekt osiągany jest dzięki zastosowaniu technologii Double 
Synergic Effect: maksymalny efekt współdziałania dwóch 
składników, wchodzących w skład stosowanych preparatów – 
wysokocząsteczkowego kwasu hialuronowego i bursztynianu sodu 
(kwasu bursztynowego).To podstawowa zaleta Redermalizacji.

1/2 ml

HA 11 mg/ml
SA 16 mg/ml

Polina, 28 lat
Wskazania: ciemne kręgi pod oczami
Zabieg: Redermalizacjia okolicy okołooczodołowej przy 
użyciu preparatu Xela Rederm 1.1%
3 zabiegi w odstępie co 10 dni

*Zdjęcia nie były poddane retuszowaniu, efekty mogą być odmienne.

Przed Po

Przyczynia się do 
aktywacji mediatorów 

przeciwzapalnych
Przywraca 

i utrzymuje 
równowagę wodną

Pobudza syntezę 
podstawowych białek 

strukturalnych
Zapewnia 

efekt liftingu

Normalizuje mikrokrążenie, 
usprawnia odpływ limfy
Normalizuje wymianę energii 
komórkowej
Wykazuje działanie 
przeciwutleniające 
Zapobiega uszkodzeniom 
genomu komórki 
Pobudza syntezę 
podstawowych białek 
strukturalnych





















&
Xela Rederm 2.2%

Efekt liftingu bez skalpela
Poprawa kondycji skóry dzięki poprawie 
elastyczności i jędrności skóry
Zmniejszenie głębokości zmarszczek
Przywrócenie naturalnego koloru krawędzi czerwieni 
wargowej
Przywrócenie prawidłowego bilansu wodnego skóry

Efekty Redermalizacji

• 
• 

• 
• 

• 
Zalecane obszary zastosowania

Efekty

RESULTSSCIENCE

1/2 ml

HA 22 mg/ml
SA 16 mg/ml

Jekateryna, 25 lat
Wskazania: zmiany potrądzikowe
Zabieg: Redermalizacjia przy użyciu 
preparatu Xela Rederm 2.2%
3 zabiegi w odstępie co 10 dni

*Zdjęcia nie były poddane retuszowaniu, efekty mogą być odmienne.

Przed Po

Xela Rederm 1.8%

Przywrócenie prawidłowego bilansu wodnego skóry
Poprawa elastyczności i jędrności skóry dzięki 
odbudowie szkieletu kolagenowego skóry
Zmniejszenie plam pigmentacyjnych, rozjaśnienie skóry
Wyrównanie tekstury skóry
Zmniejszenie ilości zmarszczek 
Promienna cera

Efekty Redermalizacji

• 
• 

• 
• 
• 
• 

1/2 ml

HA 18 mg/ml
SA 16 mg/ml

Julia, 33 lata
Wskazania: zmarszczki mimiczne, zmniejszenie elastyczności skóry
Zabieg: Redermalizacjia przy użyciu 
preparatu Xela Rederm 1.8%
3 zabiegi w odstępie co 10 dni 
 
*Zdjęcia nie były poddane retuszowaniu, efekty mogą być odmienne.

Przed Po
Efekty

Zalecane obszary zastosowania


