
CREATED TO REBORN THE SKIN

RETIBOOSTER® innowacyjny zabieg retinolowy o wielokierunkowym 
działaniu zapewniający efekt „new born skin” i jej odbudowę na poziomie 
komórkowym.

Unikalne połączenie 4% czystego retinolu z 2% aktywatorem czynników 
wzrostu TGFß (bio-retinol like) – zgłoszenie patentowe

RETIX.C Professional to marka należąca do francuskiej firmy farmaceutycznej 
URGO Group, światowego eksperta i lidera w dziedzinie anatomii i fizjologii skóry. 
Filozofia marki opiera się na regeneracji skóry i przywracaniu jej naturalnego 
piękna. RETIX.C oferuje naukowo sprawdzone rozwiązania estetyczne 
i pielęgnacyjne dla instytutów kosmetycznych i medycznych. Opracowane 
zgodnie ze standardami i jakością farmaceutyczną.

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B

02-305 Warszawa

www.urgopolfalodz.pl

BADANIA APLIKACYJNE

TEST INSTRUMENTALNY | RÓŻNE RODZAJE SKÓRY

SKÓRA NORMALNA I MIESZANA

Poprawa wygładzenia skóry o 17% po serii 3 zabiegów | SEsm index | VISIOSCAN

Poprawa elastyczności skóry o 25% po serii 3 zabiegów mm | CUTOMETR DUAL

Redukcja i wygładzenie zmarszczek o 18% po serii 3 zabiegów SEw index | VISIOSCAN

SKÓRA SUCHA I WRAŻLIWA

URGOAesthetics retixcpoland
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SKÓRA Z NIEDOSKONAŁOŚCIAMI
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RETIBOOSTER®
pierwszy zabieg retinolowy dla każdego rodzaju skóry
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obligatoryjnie do stosowania 
przez cały okres kuracji 
retinolowej

1. Wykonaj demakijaż skóry twarzy, szyi i dekoltu. 

2. Przygotuj skórę do zabiegu za pomocą odtłuszczającego preparatu Retix.C PRE-PEEL.

3. Rozprowadź na całej powierzchni skóry twarzy, szyi i dekoltu ampułkę Retix.C BOOSTER Serum techniką 
delikatnego masażu. Pozostaw do całkowitego wchłonięcia.

4. Zabezpiecz miejsca wrażliwe i skłonne do podrażnień (kąciki oczu, skrzydełka nosa, linie brwi, kąciki ust).

5. Zawartość fiolki Retix.C Retinol TGF Activator rozprowadź równomiernie przy użyciu pędzelka na całej 
powierzchni twarzy, szyi i dekoltu. Wykonaj masaż retinolowy Retix.C Shape Lift w celu pobudzenia i stymulacji 
tkanek głębokich, co wpływa na lepszą absorpcję składników aktywnych.

6. Pozostaw roztwór na skórze na czas 6-10h (odpowiednią długość ustala specjalista).

7. Po określonym czasie klient zmywa w domu preparat letnią wodą. Nie zalecamy nakładania żadnych 
preparatów pielęgnacyjnych i makijażu na skórę w dniu wykonania zabiegu.

8. Zalecana wizyta kontrolna 2-4 dni po zabiegu.

Innowacyjna receptura zawierająca unikalny 6% Retiboosting Complex - połączenie czystego retinolu 
z opatentowanym składnikiem naturalnego pochodzenia zawartym w Reneseed™* („proteiny młodości” 
TGF-ß), o identycznym szlaku metabolicznym jak retinol. Zgłoszone do patentu połączenie tych dwóch 
substancji opiera się na synergistycznym działaniu, gdzie Reneseed™ wzmacnia działanie retinolu 
i jednocześnie pobudza produkcję lipidów w skórze dzięki czemu działanie drażniące retinolu jest 
zminimalizowane. Zarówno retinol, jak i TGF-ß uczestniczą w aktywacji szlaku metabolicznego SMADs 
prowadzącego do produkcji kolagenu I i elastyny.

Na czym polega innowacyjność zabiegu RETIBOOSTER®?

• silniejsze działanie retinolu, głęboka odbudowa i przemodelowanie struktury skóry 
• działanie na poziomie komórkowym mające na celu pobudzenie syntezy endogennego kolagenu 

i elastyny
• jednocześnie łagodniejsze złuszczanie „wiórkowe” i mniejsze podrażnienie skóry
• pierwszy zabieg retinolowy od Retix.C, który można wykonać pod kontrolą specjalisty, także na skórach 

wrażliwych i problematycznych

*Reneseed™ - jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy LIPOTRUE S.L.

RETIX.BRAZJA™ to autorska koncepcja marki Retix.C dla profesjonalnych zabiegów retinolowych mających 
na celu głęboką, biologiczną odbudowę skóry. Jej podstawę stanowi zabieg Retibooster®, którego 
rozbudowane protokoły uwzględniają potrzeby różnych rodzajów skór. Intensywność poszczególnych 
protokołów zabiegowych określa 10 stopniowa skala, w ramach której dobierane są odpowiednie preparaty 
i techniki aplikacyjne.

Stopniowanie intensywności zabiegu RETIBOOSTER

Etap 1 BOOSTER serum – sterylna ampułka z witaminą C, kwasem mlekowym, ferulowym, 
hialuronowym, oraz niacynamidem i bogatym kompleksem ekstraktów roślinnych. Zastosowana 
forma wit.C działa silnie antyoksydacyjnie, neutralizuje reaktywne formy tlenu wytwarzane 
w wyniku ekspozycji na promieniowanie słoneczne i czynniki środowiskowe. Booster serum 
natychmiast napina i rozświetla skórę. W bardziej zaawansowanych procedurach, sterylną 
ampułkę serum można zaaplikować na skórę techniką mezoterapii mikroigłowej za pomocą 
urządzenia R.PEN by Urgo Aesthetics.

Etap 2 RETINOL TGF Activator – roztwór z 6% Retiboosting Complex (połączenie retinolu 
z aktywatorem TGF-ß naturalnego pochodzenia), kwasem mlekowym, wit. E oraz roślinnymi 
składnikami rozjaśniającymi skórę. W rezultacie synergistycznego działania składników 
aktywnych następuje regulacja procesów keratynizacji naskórka i znacząco pobudza się synteza 
kolagenu typu I, elastyny oraz kwasu hialuronowego, siarczanu chondroityny i proteoglikanów.

RETIBOOSTER® terapia retinolowa nowej generacji. RETIX.BRAZJA™ RETIBOOSTER® Podstawowy protokół zabiegowy

R.Pen by URGO Aesthtetics to bezprzewodowe urządzenie 
do mezoterapii mikroigłowej z systemem świateł LED–Derma 
BioLights - działających wspomagająco podczas wykonywania 
mikronakłuć na skórę.

Redukcja niedoskonałości, wygładzenie 
i ogólna poprawa kondycji skóry
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Redukcja zmian potrądzikowych

PoPrzed

Redukcja zmian pigmentacyjnych, 
wyrównanie kolorytu skóry
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Redukcja linii zmarszczek, 
poprawa kolorytu i struktury skóry
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RETIBOOSTER with Retinol TGF Activator jako zestaw dedykowany jest wyłącznie do użytku 
w profesjonalnych protokołach zabiegowych. Zabieg jest dwuetapowy i składa się z:

Przed wykonaniem zabiegu przeprowadź z klientem konsultację i kwalifikację do zabiegu. Poinformuj 
o przeciwwskazaniach i zaleceniach pozabiegowych. Zalecamy podpisanie zgody na wykonanie zabiegu oraz 
wykonanie zdjęć przed i po w celu udokumentowania efektów.

PIELĘGNACJA DOMOWA – ZALECENIA:

Retix.C
Fotoprotector SPF 50+

dla złagodzenia stanu zapalnego 
i zmniejszenia dyskomfortu skóry 
po zabiegu

dla przedłużenia efektów 
kuracji retinolowej do 
codziennego stosowania, 
po 10 dniach od zabiegu

Retix.C
Ultra Repair Moisturizer

Retix.C
Glow Booster Serum

Jako krok pierwszy wykonaj protokół zabiegowy RETIGLOW – peeling kwasowy. Następnie wykonaj 
protokół podstawowy RETIBOOSTER.

Wykonaj protokół podstawowy RETIBOOSTER.

Wykonaj protokół RETIBOOSTER, gdzie sterylną ampułkę BOOSTER serum wprowadź techniką mezoterapii 
mikroigłowej. Zalecana głębokość nakłuć to max 0,2 mm na skórę okolicy oczu, max do 0,5 mm na 
pozostałych obszarach twarzy.

Jako krok pierwszy wykonaj protokół zabiegowy RETIGLOW – peeling kwasowy. Następnie wykonaj protokół 
RETIBOOSTER, gdzie sterylną ampułkę BOOSTER serum wprowadź techniką mezoterapii  mikroigłowej.
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