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Γιατί 

DermaClear;
•  Η απόλυτη λύση 

καθαρισμού & απολέπισης 
δέρματος

•  3-σε-1: πολλαπλή δράση - βαθύς 
καθαρισμός, θρέψη και ενυδάτωση

• Ανώδυνη και γρήγορη θεραπεία
•  Η τέλεια δράση κατά των τοξινών & των 

επιβαρυντικών για το δέρμα ρύπων
•  Ιδανικό για τακτικές θεραπείες αλλά και για 

μεμονομένες περιστάσεις! 

ID

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LIDS MEDICAL

Το DermaClear 3 σε 1 είναι μια ισχυρή μονάδα 
υδροδερμοαπόξεσης για απολέπιση, καθαρισμό, 
απομάκρυνση νεκρών κυττάρων και ενυδάτωση του 

δέρματος, που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί στην 
υψηλή ζήτηση για ακίνδυνες, υψηλής ποιότητας και εις 
βάθος θεραπείες φροντίδας του δέρματος. 

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Το DermaClear λειτουργεί τόσο ως αυτόνομη θεραπεία 

για την ταυτόχρονη απολέπιση και αναζωογόνηση του 
δέρματος όσο και ως ιδανική λύση για να προετοιμάσει το 
δέρμα να δεχτεί καλύτερα οποιαδήποτε άλλη επιπρόσθετη 
αισθητική εφαρμογή. 

Το DermaClear εφαρμόζεται σε 3 στάδια με χρήση ειδικών 
διαλυμάτων, με το καθένα από αυτά να αντιστοιχεί σε μία 
ξεχωριστή θεραπευτική λύση ως εξής: 

01DermaClear EXFO Αποτελεσματική Απολέπιση. 
Απομάκρυνση νεκρών κυττάρων με το DermaClear 

EXFO, ένα υδατοδιαλυτό διάλυμα απολέπισης με άλφα 
υδροξυλικό οξύ (AHA), που αποκαλύπτει την υγιή επιφάνεια 
του δέρματος.

02 DermaClear CLEANSE Βαθύς Καθαρισμός. Η 
ισχυρή αναρρόφηση διασπά τους ρύπους που 

βρίσκονται βαθιά μέσα στο δέρμα, αφήνοντάς το καθαρό 
και επιτρέποντας, έτσι, τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση των 
ενυδατικών ουσιών από αυτό. Το DermaClear CLEANSE είναι 
ένα λιποδιαλυτό σαλικυλικό οξύ (BHA), που χρησιμοποιείται 
για την εις βάθος αφαίρεση των ρύπων από το δέρμα χωρίς 
την πρόκληση ερεθισμών.

03 DermaClear HYDrATE Θρέψη και Ενυδάτωση. 
Ειδικά θρεπτικά διαλύματα εγχέονται στο δέρμα, 

χρησιμοποιώντας μία περιστρεφόμενη κεφαλή θεραπείας, 
που εξασφαλίζει τη βέλτιστη διείσδυσή τους. Το DermaClear 
HYDRATE, είναι ένας υδατοδιαλυτός θρεπτικός ορός, που 

Έρευνες έχουν δείξει 
ότι οι ρύποι, οι τοξίνες 

και οι χημικές ουσίες 
που υπάρχουν στο 
αστικό περιβάλλον 

μπορούν να βλάψουν 
το δέρμα, ενώ 

η εκτεταμένη χρήση 
προϊόντων μακιγιάζ 

στην εποχή των selfie 
έχει ως αποτέλεσμα 

την απόφραξη 
και τη γήρανση 
του δέρματος. 

Το DermaClear 
έχει τη λύση.

αυξάνει σημαντικά την υγρασία στο δέρμα, χρησιμοποιείται 
για την προστασία, την ενυδάτωση και τη διοχέτευση 
προστατευτικών και ευεργετικών αντιοξειδωτικών, αφήνοντας 
το δέρμα πλήρως ενυδατωμένο και καλά προετοιμασμένο 
για οποιαδήποτε επιπλέον αισθητική εφαρμογή.

Το DermaClear είναι μια βολική και εύχρηστη μονάδα, που 
διαθέτει μία μοναδική περιστρεφόμενη κεφαλή θεραπείας 
360° και μία πολύ ισχυρή λειτουργία αναρρόφησης. Επιτρέπει, 
έτσι, τον βαθύ καθαρισμό και την απομάκρυνση των ρύπων, 
διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, μία πολύ πιο αποτελεσματική 
διείσδυση ενυδατικών και αντιοξειδωτικών ουσιών στο δέρμα 
για θρέψη και ενυδάτωση εκ των έσω. Το μαλακό άκρο, 
που κατασκευάζεται από εύκαμπτη σιλικόνη, λειτουργεί με 
κυκλική κίνηση για καλύτερη και ομοιογενέστερη κάλυψη 
της περιοχής θεραπείας, με αποτέλεσμα έναν πραγματικά 
εν τω βάθει καθαρισμό δέρματος.

Η Νέα Εποχή στην Περιποίηση Δέρματος

Πριν τη θεραπεία Αμέσως μετά




