
Połączenie daily deluxe z zabiegami 
kosmetologicznymi. innowacyjny 
skład oraz komfPrtowy sPosób 
zastosowania.

Hyalual®Daily DeLux
Spray zapobiegający starzeniu się



Wynik:
zmniejszenie czerwoności i nieprzyjemnego 
uczucia, spowodowanych miejscowym zapaleniem 
skóry

Pacjent otrzymuje przyjemne uczucie świeżości 
przy stosowaniu daily delux.

Oddziaływanie 
składników Daily Delux 
na naskórek
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Kwas hialuronowy kształtuje na powierzchni skóry ciągłą 
cienką warstwę, która zachowuje natrualną wilgotność, nie 
narusza wymiany gazowej ze środowiskiem otaczającym. 
jest absolutnie kompatybilny ze skórą, nie wywołuje reakcji 
alergicznych i nie podrażnia.

Kwas hialuronowy sprzyja zwiększeniu 
zawartości wolnej wody w warstwie rogowej 
i pomaga obniżyć parowanie wody z powier-
zchni skóry.

warstwa, stworzona przez kwas hialuronowy na powierzchni 
skóry sprzyja przedłużonemu działaniu biologicznie aktywnych 
substancji, składników produktu. co znacznie zwiększa ich 
skuteczność.

Bursztynian (sól sodowa kwasu bursztynowego) dokonuje 
głębokiego oczyszczenia skóry, wzbogaca skórę w minerały, 
sprzyja szybkiemu odnowieniu skóry – wzmacnia tkanki skóry, 
podciąga skórę, odnawia komórki skóry, poprawia cyrkulację 
w kapilarach.

Kwas bursztynowy i bursztynian sodowy (sól sodowa 
kwasu bursztynowego) wywierają antyoksydacyjne działanie, 
neutralizują patologiczne wpływy wolnych radykałów, wywier-
ają harmonizujący wpływ na komórki naskórka, optymalizując 
ich metabolizm, sprzyjają lepszemu odnowieniu komórek skóry 
oraz wykonywaniu przez nich ich funkcji.

kwas bursztynowy i bursztynian sodowy mają bliskie 
właściwości biologiczne. Połączenie tych składników jest 
stosowane w celu utrzymania optymalnego phy roztworu 
produktu – połączenie kwasu (kwas bursztynowy) i zasady 
(bursztynian sodowy) daje neutralny phy, najbardziej korzystne 
dla normalnego przepływu procesów biologicznych.

nasila się wchłanianie kremów, zasobów pielęgnacji 
kosmetologicznej, żeli znieczulających.

uspokaja skórę po zabiegach inwazyjnych 
(czyszczenie, iniekcje, peelingi, laserowe szlifowan-
ie).

obniża transepidermalną utratę wody.

wyrównuje pH uszkodzonej skóry.

chroni przed agresywnymi czynnikami środowiska 
otaczającego.

Przyśpiesza   procesy gojenia się ran i odbudowy.

Wynik:

2 Połączenie Daily Delux z zabiegami 
kosmetologicznymi

Połączenie Daily DeLux  
z PieLęgnacją kosmetoLogiczną

Po ukończeniu 2 minut po zastosowaniu kremu końcowego na 
twarzy, rozpylamy preparat daily delux. zazwyczaj, aktywne 
wchłanianie trwa 5-7 minut, po czym (w zależności od składu 
preparatu) odbywa się parowanie frakcji wodnej i wskutek tego 

– zmniejszenie aktywności działania kremu.

Przy stosowaniu daily delux zwiększa się intensywność 
aktywnego przenikania substancji w skórę dzięki okluzyjnemu 
działaniu cząstek kwasu hialuronowego. Procent transepider-
malnej utraty wody odgrywa znaczącą rolę w utracie wody 
przez naszą skórę. kwas hialuronowy, który jest składnikiem 

Wynik:

Wynik:

Wynik:

Podstawowy krem wchłania się intensywniej z 
daily delux niż bez niego. 

Pacjent otrzymuje przyjemne odczucie świeżości 
przy stosowaniu daily delux.

Połączenie Daily DeLux  
z manuaLną, uLtraDźwiękową, 
mieszaną metoDą czyszczenia 

trzeba rozumieć, że każdy rodzaj czyszczenia skóry zawsze 
doprowadza do trawmowania skóry. w celu poprawy procesu 
gojenia się ran po stosowaniu końcowego preparatu stosuje 
się preparat daily delux po 1 minucie po ukończeniu zabiegu. 
Przyspiesza on procesy gojenia się ran dzięki poprawieniu 
procesów metabolizmu i proliferacji w komórkach skóry. kH 
pokrywa tkanki lekką organiczną warstwą, chroniąc je przed 
agresywnymi czynnikami środowiska otaczającego, tym samym 
sprzyja procesom rozmnażania się. 

kH też aktywnie bierze udział w procesach gojenia się ran, 
dlatego przy uszkodzeniach wierzchniej warstwy preparat 
daily delux jest niezbędny w gabinecie kosmetologicznym 
jak również przy pielęgnacji w domu. bursztynian przenika 
w skórę i aktywnie wpływa na komórki tkanki nabłonkowej 
i keratynocyty, normalizując ich działanie i sciągając pory. 

Использование Daily DeLux улучшает 
качество постпроцедурного ухода.

drugi etap sciągania por – to normalizacja procesu oddzielania 
tłuszczu za pomocą bezpośredniego wpływu bursztynianu na 
komórki gruczołowe.

daily delux zmniejsza nieprzyjemne uczucia 
i czerwoność, spowodowane mechanicznym 
podrażnieniem.

Pacjent otrzymuje przyjemne uczucie świeżości 
przy stosowaniu daily delux.

daily delux, pokrywa naskórek lekką organiczną warstwą, co 
zmniejsza procent teuw. Przy czym skóra „oddycha”.

Ponadto bursztynian jest pewnego rodzaju przewodnikiem 
aktywnych składników zasobów kosmetycznych do naskórka.

Przyśpieszenie procesów gojenia się ran.

zmniejszenie transepidermalnej utraty wody.

wyrównanie pH uszkodzonej skóry.

ochrona przed agresywnymi czynnikami środowiska 
otaczającego.

zmniejszenie czerwoności i nieprzyjemnego uczucia, 
spowodowanych oddziaływaniem traumatycznym.

Pacjent otrzymuje przyjemne uczucie świeżości.

wszystkie wymienione zabiegi wywierają łagodzące działanie 
na  oparzenia, albo mechaniczne uszkodzenie tkanek. Pacjent 
oczekuje, że po zabiegu będzie miał gładką, młodą i zdrową 
skórę, zapominając o tym, że ma ona naruszony płaszcz lipidowy, 
co powoduje obniżenie odporności immunologicznej skóry oraz 
wysoką transepidermalną utratę wody. Proces odnowy jest indy-
widualny dla każdego pacjenta, ale zdarzają się wypadki, kiedy 
uszkodzona skóra nie jest w stanie wyzdrowieć samodzielnie.

tu z pomocą przychodzi daily delux. 5 minut po zabiegu na 
powierzchnie skóry rozpyla się daily delux.

Połączenie Daily DeLux \
z zabiegami PeeLingu chem-
icznego, mikroDermabrazji, 
szLifowania Laserowego.

Połączenie Daily DeLux  
z metoDami 
iniekcyjnymi.

metody iniekcyjne powodują powstawanie mikro urazów skóry, 
zadanych igłą. Ponadto iniekcja wywołuje reakcje tkanek: 
obrzęk, czerwoność, etc. takie objawy sprawiają kłopoty 
pacjentom.

Ponieważ igła sięga dermy albo hipodermy, jesteśmy zaint-
eresowani w jak najszybszym gojeniu się ran. stosowanie 1 
minutę po zabiegu iniekcyjnym daily delux posłuży nieocen-
ioną pomocą w procesie  odnowy tkanek, usunie czerwoność i 
obrzęk, przywróci pH skóry oraz jej funkcje ochronne.
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