DD
Využití dermatologie k dosažení lepšího vzhledu a potlačení
škodlivého vlivu slunečního záření na pokožku jsou základní cíle
společnosti Laboratoires DermEden, založené dermatologem
specializujícím se na péči proti stárnutí a expertem v oboru
dermokosmetiky.
Během svých četných cest do Evropy, Středního východu a Asie
si povšimli, že ačkoli každá kultura se při péči o pleť řídí jinými
zásadami, často je opomíjena jedna z těch nejpodstatnějších;
lidé si neuvědomují, že pasivní vystavení slunci během dne má
za následek větší poškození pleti než cílené opalování.
Tento postřeh je přivedl na myšlenku vytvořit první profesionální
laboratoř zabývající se problémem fotostárnutí, která by vyvíjela
produkty zaměřující se na prevenci a péči vhodné pro každou
zemi a jejich vizi tak proměnila ve skutečnost.
Název značky je kombinací slov „dermatologie“, protože klade důraz na lékařskou odbornost, a „eden“, což evokuje příslib
opětovného nastolení harmonie pleti.
Produkty DermEden jsou vyvíjeny v Paříži. Jsou kompletně
vyrobeny ve Francii a poté prodávány v lékárnách a parafarmaciích. DermEden je doporučován plastickými chirurgy a dermatology.

Hydratace
+
Prevence stárnutí & znečištění
+
VITAMIN D-LIKE
+
UVA/UVB ochrana PA+++

PRVNÍ PROFESIONÁLNÍ
DERMOKOSMETIKA PROTI FOTOSTÁRNUTÍ

UNIVERZÁLNÍ DD KRÉM VHODNÝ PRO VŠECHNY TYPY PLETI

80 %

projevů stárnutí pleti je
následkem každodenního
pasivního vystavení
UV záření

Dostupný ve variantách
SPF 25 a SPF 50
Všestranné složení poskytuje hydrataci a péči proti stárnutí (brání
vzniku tmavých skvrn a vrásek)
v kombinaci s UV ochranou. Obsahuje „mikro-zapouzdřené“ pigmenty, které se přizpůsobí jakémukoli
odstínu a dodají pleti okamžitý
zdravý vzhled.
Složení je obohaceno o aktivní složku VITAMIN D-LIKE, díky které DD
krém podporuje syntézu vitamínu D
a umožňuje tak pleti denně využít pouze prospěšné vlivy slunečního záření.
50 ml

VÝSLEDKY STUDIE DD KRÉMU:

Tyto fotografie byly pořízeny nejdříve v přirozeném světle a poté pomocí UV
kamery, která odhaluje poškození pleti sluncem neviditelné pouhým okem.

www.dermeden.com - přidejte se k nám
Neobsahuje parabeny - Netestováno na zvířatech

-58% ztráty vody po 4 dnech používání (4)
+32% syntéza VDR (receptory vitaminu D) (5)
70% subjektů pozoruje posílení ochranné kožní bariéry (6)
(4) Studie provedená na 19 subjektech v průběhu 14 dní při aplikaci dvakrát
(5) Studie provedená na normálních lidských keratinocytech
(6) Studie zahrnující 20 subjektů v průběhu 14 dní při aplikaci dvakrát denně

Kontakt: EST-OUEST CONSEILS Praha s.r.o.:
Biskupská 6, 110 00 Praha 1, Sklady: Truhlářská 20, Praha 1, tel.: 211 221 726,
info@eoc.cz www.eoc.cz
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UV Mode

VYROBENO VE FRANCII
Vyvinuto pod dermatologickou kontrolou

DENNÍ
PROTOKOL

noční
PROTOKOL

SPECIÁLNÍ
PROTOKOL

Hydratace
+
Zesílený účinek proti vráskám a tmavým skvrnám
+
UVA/UVB ochrana SPF 50 PA+++

Hydratace
+
Intenzivní péče proti vráskám a tmavým skvrnám
+
Zpevňující účinky

Specifická péče o pleť
+
Čistící nebo regenerační účinky

Anti-ageing denní krém SPF 50

Anti-ageing noční intenzivní krém

SMÍŠENÁ AŽ MASTNÁ PLEŤ

NOČNÍ KRÉM

ČISTÍCÍ PLEŤOVÉ MLÉKO 2 V 1

Tento denní krém hydratuje a chrání vaši pleť před škodlivými
vlivy prostředí (UV záření, znečištění...). Je obohacen o niacinamid a kyseliny diovou a azelaovou, takže pomáhá regulovat tvorbu mazu, redukovat již viditelné vrásky a tmavé skvrny
a předcházet vzniku nových. 50 ml

Tento noční krém přináší jedinečnou kombinaci hydroxykyselin
(glykolová, salicylová, diová). Jeho složení je obohaceno o retinol, niacinamid a kyselinu hyaluronovou. Má hydratační účinky,
vyplňuje a hloubkově regeneruje pleť a zároveň působí proti
tmavým skvrnám. 50 ml

Lehká a svěží textura tohoto odličovače pleť sjednocuje a hydratuje. Jeho složení bylo speciálně vyvinuto tak, aby odstranil veškeré zbytky opalovacího přípravku obsažené ve vašem denním
krému a zároveň (i voděodolný) makeup. 150 ml

Anti-ageing denní krém SPF 50

Anti-ageing oční intenzivní krém

SUCHÁ PLEŤ

OČNÍ KONTURY

KRÉM NA RUCE PROTI TMAVÝM SKVRNÁM

Tento denní krém hydratuje a chrání vaši pleť před škodlivými
vlivy vnějšího prostředí (UV záření, znečištění...) Je obohacen
o niacinamid a kyselinu diovou a navíc obsahuje kyselinu hyaluronovou a derivát močoviny, takže pleť vyživuje, redukuje
viditelné vrásky a tmavé skvrny a předchází vzniku nových.
50 mi

Tato péče byla speciálně vyvinuta pro tenčí a křehčí pleť
v okolí očí a spojuje v sobě účinky kyseliny glykolové a retinolu. V kombinaci s vitamínem C a kyselinou hyaluronovou
navíc působí proti tmavým kruhům a váčkům pod očima
a pomáhá redukovat vrásky. Složení je obohacené o niacinamid a kyselinu diovou, takže působí i proti tmavým
skvrnám. 15 ml

Anti-ageing denní krém SPF 50 tónovaný

TÓNOVANÝ, ODSTÍN MEDIUM
Tento denní krém hydratuje a chrání vaši pleť před škodlivými
vlivy vnějšího prostředí (UV záření, znečištění...) Je obohacen
o niacinamid a kyseliny diovou a azelaovou a navíc obsahuje
barevné pigmenty, takže zakryje nedostatky a zároveň pomáhá redukovat již viditelné vrásky a tmavé skvrny a předcházet
vzniku nových. 50 ml

Anti-ageing oční krém SPF 50

Anti-ageing intenzivní sérum

SÉRUM
Jedná se o jedinečný koncentrát obsahující resorcinol, niacinamid, vitamín C a kyselinu diovou, který působí proti tmavým skvrnám. Je obohacen o kyselinou hyaluronovou a retinol, díky čemuž má schopnost vyhlazovat vrásky, a zároveň
poskytuje okamžitý rozjasňující efekt díky přítomnosti peptidů s protistárnoucími účinky. Zlepšuje celkový vzhled pleti.
30 ml

OČNÍ KONTURY
Složení tohoto produktu bylo speciálně vyvinuto pro potřeby
tenčí a křehčí pleti očního okolí, již chrání a zároveň dodá vašim
očím jas. Je obohacen o niacinamid a kyseliny diovou a hyaluronovou. Pomáhá redukovat již viditelné vrásky a tmavé skvrny
a předcházet vzniku nových. Navíc obsahuje vitamín C, jenž má
antioxidační a rozjasňující účinky. 15 ml

Tento hydratační krém vám díky aktivním antibakteriálním
látkám dodá každodenní pocit čistých rukou. Jeho složení
je obohaceno o niacinamid a kyselinu diovou, takže zároveň redukuje tmavé skvrny a předchází jejich vzniku. Jeho
jemně parfemovaná textura zanechává na rukou nemastný
ochranný film. 50 ml

ZPEVŇUJÍCÍ PÉČE PROTI STRIÍM
Tato jedinečná kombinace aktivních látek stimuluje tvorbu
kolagenu a zlepšuje pružnost kůže. Předchází vzniku nových
strií a zmírňuje již existující. 200 ml

REGENERAČNÍ PÉČE
Tato péče zklidňuje, regeneruje a čistí poškozenou a podrážděnou
pokožku díky aktivním antibakteriálním složkám. Složení je obohaceno o výtažky z rostlin Arnica Montana (arnika horská) a Mimosa Tenuiflora (Mimosa Hostilis), které mají zklidňující a protizánětlivé
vlastnosti. Obsahuje také kyselinu diovou, jež zabraňuje hyperpigmentaci jakožto následku tvorby jizev. 30 ml

EXFOLIAČNÍ MASKA • DETOX 2 V 1

VÝSLEDKY STUDIE denního KRÉMU (1):

VÝSLEDKY STUDIE SÉRA (3) :

Trojice aktivních látek obsažených v denních krémech redukuje o 33%
tvorbu melaninu, jenž je zodpovědný za pigmentaci

Produkt je považován za účinný: 87% - Působí proti vráskám 75%
Rozjasňuje pleť: 75%

(1) Studie In vitro provedená na trojici aktivních látek působících proti tmavým skvrnám

(3) Testy byly provedeny na 18 subjektech v průběhu 28 dní - Spokojenost v %

Tato maska absorbuje nečistoty a šetrně odstraňuje odumřelé
buňky z povrchu pokožky, takže výsledkem je efekt „nové kůže“.
Díky kombinaci zeleného a bílého jílu a zinku čistí pleť a ucpané
póry. Složení je obohaceno o ovocné kyseliny a mikrogranule,
takže maska zbaví vaši pleť všech nečistot a toxinů a zároveň
podporuje proces buněčné obnovy. 50 ml

