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МІКРОНІДЛІНГ

ДЕРМАБРАЗИЯ РІЗНОЇ 
ІНТЕНСИВНОСТІ

LED МЕТОДИКА

МІКРОСТРУМОВА ТЕРАПІЯ
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Концепція медичного догляду 

за Вашою шкірою



Маніпула для стимуляції XL

Спеціальна подушка XL м'яко 
стимулює верхні шари шкіри, ство-
рюючи тисячі мікроотворів, що 
прискорюють процес регенерації і 
підвищують дифузію через шкірний 
бар'єр, дозволяючи висококонцен-
трованим активним компонентам bdr 
проникати в епідерміс швидше і в 
більших кількостях.
XL стимуляція має наступні переваги:

Стимуляція мікроциркуляції шляхом 
механічної стимуляції рецепторів шкіри
Відновлення усіх функцій шкіри
Стимуляція власної системи регенерації 
шкіри
Регенерація шкіри відбувається завдяки 
прискореному поділу клітин
Стимуляція виробництва колагену і 
еластину

Маніпула для стимуляції XS

Інтенсивна стимуляція обмежених ділянок, 
таких як зморшки, заломи, рубці, постакне, 
розтяжки. Прицільна перфорація XS доставляє 
концентровані активні компоненти у найменші 
обрані зони.

Маніпула для стимуляції FAN

Заспокоює і охолоджує під час кислотних 
пілінгів. Рекомендується обдувати з відстані 
приблизно 20 см.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: дозвольте Вашому 
клієнту відчути максимальний комфорт і ефект 
від охолодження, застосовуючи вентилятор 
безпосередньо під час процедури.

Маніпула Micropeel

За допомогою одноразового пластико-
вого насадки Micropeel акуратно 
видаляються омертвілі клітини шкіри, які 
були відлущені попереднім нанесенням 
біологічного пілінгу Re-action Deep або 
Re-action Natural.

Видаляє відлущені омертвілі клітини
Покращує здатність до абсорбції
Стимулює мікроциркуляцію

Найбільше підходить для наступних 
станів шкіри:

Суха шкіра
Тонка ніжна шкіра
Легкоуразлива шкіра
Атрофічна шкіра
Вкрай чутлива шкіра
Може надавати ефект при куперозі

Маніпула Profipeel

Profipeel є абсолютно нетравматичними, 
альтернативою класичній мікрошліфовку шкіри, 
запатентованої компанією bdr. Насадки 
Profipeel бувають двох різних розмірів. Насадка 
Profipeel M використовується на великих 
ділянках шкіри, а Profipeel S призначена для 
більш прицільного застосування (наприклад, 
для лікування кератозу навколо запалених 
акнеальних плям).
Абразивні вінці спеціальної форми на оберто-
вому диску Profipeel видаляють омертвілі 
клітини шкіри, які вже були відлущені за 
допомогою Re-action. Чутливі до тиску пружини 
аплікатора запобігають травмам шкіри: диск 
Profipeel автоматично топиться в захисний 
кожух, якщо тиск стає занадто великий.

Маски можна 
використовувати 1-3 рази в 
тиждень, як складову 
догляду за шкірою. Маски 
bdr сприяють регенерації 
шкіри, заспокоюють і 
розгладжують її.

Сиворотки bdr мають високу концентрацію 
гіалуронової кислоти (низько- і високомолеку-
лярної) і відрізняються помітною ефективністю. 
Re-charge дає заряд свіжості нормальної, сухої 
і жирної шкіри. Re-charge N інтенсивно 
зволожує суху, чутливу і шкіру, що в'яне. Re-lax 
3 Багатоступінчаста сироватка зі збалансова-
ною сумішшю унікальних високотехнологічних 
біотехнологічних IDC створює комплексне, 
багатоступінчате уповільнення процесів 
старіння шкіри, значно пом'якшуючи ознаки 
старіння і одночасно активуючи всі функції 
відновлення шкіри. Трипептиди, перш за все, 
перешкоджають прояву зморшок з наростаю-
чим ефектом зменшення зморшок. Процеси 
старіння шкіри нівелюються з довготривалим 
результатом. Ексклюзивний набір фітоекстрак-
тів активно захищає шкіру від дії вільних 
радикалів, надаючи протиалергенну, 
заспокійливу і протизапальну захисну дію. 
Re-fine - надлегка, високодозована сироват-
ка, яка очищає пори і розгладжує шкіру.

Re-action діє на ламелярний шар, 
стимулює виробництво вологи, 
видаляє продукти метаболізму і 
покращує здатність шкіри 
вбирати активні речовини із 
зісобів по догляду. Шкіра стає 
чистою, гладкою, набуває 
здоровий колір і сяйво. Зморшки, 
викликані сухістю шкіри, 
моментально розгладжуються.

Re-action Тonic володіє уравно-
вешивающим та зволожуючим 
ефектом. Завдяки своїй універ-
сальній формулі він підходить для 
всіх типів шкіри. Його активні 
інгредієнти відмінно готують шкіру 
до застосування сироваток bdr та 
інших засобів по догляду. 
Молочна і саліцилова кислоти 
м'яко шліфують та миттєво 
надають шкірі м'якість, разгляжу-
ють її та звужують пори.

Очищення - це основа 
будь-якої косметичної 
процедури. Використо- 
вується щодня вранці і 
ввечері. Нанесіть на шкіру і 
змийте теплою водою. 
Re-move для нормальної та 
сухої шкіри. Re-move PH для 
жирної, запаленої шкіри.

Інноваційна формула нового 
Re-set: 4D забезпечує интен- 
сивну регенерацію, завдяки 
активізації ділення клітин, а також 
потужне зволоження делікатних 
зон навколо очей і губ. Re-vital - 
емульсія застосовується для 
нормальної і сухої шкіри, а також 
для усунення ознак старіння. 
Re-vital PH має матуючий ефект, 
підходить для запаленої, 
почервонілої та забрудненої 
шкіри. Reconstruct PowerCell 
Complex забезпечує комплексний 
догляд за дуже сухою і чутливою 
шкірою. Нарешті, Reflect дає шкірі 
захист від УФ-випромінювання - 
спектрів А і В, запобігає передчас-
ному старінню.

МАСКИ BDR
Створіть свою

унікальну процедуру
з масками bdr - ми

підберемо маски для
будь-якого типу 

шкіри.

СИВОРОТКИ bdr
Хай-тек компоненти 

надають швидкі видимі 
результати. Глибоке 

зволоження,
розгладження і

регенерація
шкіри.

Перший і 
найважливіший крок

підготовки шкіри - ніжне 
і ретельне очищення за 

допомогою
Re-move або
Re-move PH

Re-action робить 
шкіру сяючою. Усуває 

ороговілі клітини,
розгладжує зморшки і

покращує колір
шкіри.

ДОГЛЯД ТА 
ЗАХИСТ

Посилення і
зміцнення захисних
властивостей шкіри.
Глибоке зволоження,

регенерація,
ревіталізація і

пружність.


