PIERWSZA W POLSCE EKSFOLIACJA PROGRESYWNA
marki YONELLE MEDESTHETIC - WYCHODZI POZA STANDARDY!!!
Nowość, na którą świat kosmetyczny czekał od dawna!
LINIA „D” REFITO to dwa rodzaje zabiegów:
REFITO VITAL – kuracja do skóry z objawami starzenia oraz zniszczonej np. słońcem, klimatyzacją czy
niewłaściwą pielęgnacją. Doskonały jako zabieg jednorazowy - bankietowy, w dniu poprzedzającym
wyjście lub w serii. Skóra staje się jedwabiście gładka, miękka w dotyku, pełna życia i młodzieńczej
witalności, zyskuje piękny koloryt, jest silnie ujędrniona, nasycona wilgocią, zregenerowana.
REFITO THERAPY – polecana do skóry, wymagającej głębokiej rewitalizacji, regeneracji
i odmłodzenia. Złożona jest z 6 - 10 zabiegów co 7 - 10 dni. Wymaga wcześniejszego przygotowania
skóry do położenia wyższych stężeń kwasów.

YONELLE MEDESTHETIC specjalizuje się w tworzeniu najwyższej klasy PROFESJONALNYCH
KOSMECEUTYKÓW. To silnie działające preparaty o rewelacyjnej skuteczności, zawierające wysokie
dawki substancji aktywnych, często znanych z zastosowań w farmacji i medycynie estetycznej. Oferta
YONELLE MEDESTHETIC obejmuje również kosmetyki klasyczne do pielęgnacji standardowej,
niezbędne w każdym gabinecie. Marka YONELLE MEDESTHETIC wdraża światowe nowości z zakresu
preparatów oraz technik opracowanych na bazie szerokich poszukiwań naukowych, zagranicznych
szkoleń, znajomości trendów światowych i wielkiego doświadczenia zespołu badawczego.
EKSFOLIACJA PROGRESYWNA
Eksfoliacja, znana i stosowana w Polsce od 20 lat metoda złuszczania skóry za pomocą alfahydroksykwasów, niewiele się przez ten czas zmieniła. Jedyną nowością stało się łączenie AHA z betahydroksykwasami BHA i poli-hydroksykwasami PHA. Taką klasyczną koncepcję stosuje dziś większość
firm oferujących produkty do eksfoliacji. EKSFOLIACJA PROGRESYWNA wychodzi poza te standardy.
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Koncepcja EKSFOLIACJI PROGRESYWNEJ opracowana przez YONELLE MEDESTHETIC, wykorzystuje
nieznane wcześniej rozwiązania. Jest nowatorska, w pełni bezpieczna i bardzo skuteczna,
z narastającym w czasie efektem odnowy biologicznej (progresja efektu). Pozwala lepiej wykorzystać
złuszczającą i regeneracyjną siłę eksfoliatorów, nie tylko bez szkody dla skóry, ale nawet ze znacznie
zmniejszonym dyskomfortem klienta w czasie zabiegu i to mimo stosowania wysokich stężeń kwasów
(do 50%) i niskiego pH (od 1,9).
Istotą EKSFOLIACJI PROGRESYWNEJ jest połączenie w jednym zabiegu działania chemicznego,
biologicznego i fizykalnego, które wzajemnie się wzmacniają. Kolejno, w zaprogramowany sposób,
działają różne elementy złuszczające – ultradźwięki, kwasy AHA, BHA i PHA, enzymy proteolityczne
oraz przede wszystkim inteligentny AHA-amfosystemTM – serce koncepcji EKSFOLIACJI
PROGRESYWNEJ.
INTELIGENTNY AHA-AMFOSYSTEM
AHA-amfosystemä to najważniejszy element mechanizmu złuszczającego, zastosowanego
w EKSFOLIACJI PROGRESYWNEJ, nadający jej unikatowych właściwości.
Zbadano, że pewne związki amfoteryczne (posiadające jednocześnie charakter kwasowy i zasadowy)
mają zdolność łączenia się z alfa-hydroksykwasami w kompleksy amfoteryczne, o ograniczonej
stabilności (AHA-amfosystem). Preparat do eksfoliacji zawierający taki kompleks, nałożony na skórę
nie „atakuje” jej całą zawartością wolnego kwasu w jednym momencie, tylko „dawkuje” go powoli,
sukcesywnie uwalniając kwas z kompleksu AHA-amfosystem. W czasie kilku minut działania
eksfoliatora, cały kwas znajdujący się w preparacie dostaje się „spokojnie” do skóry, w dawkach
rozłożonych w czasie. Skóra toleruje taki sposób aplikacji dużo lepiej niż klasyczny, porównywalny do
„oblania” jej kwasem. Mniejsze jest uczucie pieczenia, szczypania, gorąca, bólu oraz wystąpienia
skutków niepożądanych, takich jak poparzenia i podrażnienia. Dzięki temu można w preparatach
stosować wyższe stężenia wolnych, niezneutralizowanych kwasów (warto dodać, że tylko kwas
w stanie wolnym, a nie w postaci soli, ma właściwości złuszczające). Kompleksowanie AHA,
wykorzystujące amfoteryczność związków, objęte jest amerykańskim patentem.
ETAPY ZŁUSZCZANIA SKÓRY W ZABIEGACH EKSFOLIACJI PROGRESYWNEJ
ULTRADŹWIĘKI – PEELING KAWITACYJNY
Przystępując do zabiegu, po oczyszczeniu i odtłuszczeniu skóry, wskazane jest wykonanie peelingu
kawitacyjnego, wykorzystującego działanie ultradźwięków (o ile nie ma przeciwwskazań). Etap ten
pozwala usunąć zewnętrzną warstwę zrogowaciałych komórek naskórka, najtrudniejszą do
pokonania przez kwasy i enzymy. Nakładane w następnych etapach eksfoliatory jeszcze łatwiej
i głębiej mogą penetrować skórę.
9 KWASÓW DZIAŁAJĄCYCH NA 9 POZIOMACH SKÓRY
Zasadą skutecznej eksfoliacji jest wielopoziomowe działanie, jednocześnie na różnej głębokości
naskórka. Wiadomo, że cząsteczki najmniejsze (kwas glikolowy) penetrują najgłębiej. Czym są
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większe – tym płyciej. Dzięki zastosowaniu eksfoliujących hydroksykwasów o różnej wielkości
cząsteczek osiągnięto złuszczanie wielowarstwowe, optymalnie stymulujące odnowę biologiczną
całego naskórka. W EKSFOLIACJI PROGRESYWNEJ YONELLE MEDESTHETIC zastosowano dziewięć
kwasów PHA, BHA i AHA, działających na dziewięciu poziomach skóry:
 kwas glikolowy, kwas mlekowy, kwas jabłkowy, kwas winowy, kwas cytrynowy, kwas salicylowy,
kwas szikimowy, kwas ferulowy, kwas laktobionowy
ENZYMY PROTEOLITYCZNE
Integralną częścią zabiegu EKSFOLIACJI PROGRESYWNEJ jest proces złuszczania enzymatycznego.
Zastosowane enzymy proteolityczne działają w następnym etapie, po kwasach. „Atakują” wiązania
białkowe w desmosomach, łączących ze sobą komórki naskórka, nierozbite przez kwasy. Można
powiedzieć w przenośni, że „usuwają resztki”, czyniąc zabieg eksfoliacji progresywnym,
skuteczniejszym. Badania pokazują, że zastosowana tu czysta bromelaina dodatkowo działa
przeciwzapalnie, co daje efekt łagodzenia skóry po działaniu silnych kwasów.
KURACJA EKSFOLIACJI PROGRESYWNEJ
Zaleca się wykonanie od 6 do 10 zabiegów w odstępie 7-10 dni.
Przebieg kuracji uzależniony jest od stanu wyjściowego skóry, postępów w czasie zabiegu i ogólnej
reakcji skóry na działanie kwasów. Możliwość stałej kontroli nad głębokością złuszczania zapewniona
jest poprzez szczególny sposób aplikacji preparatów ruchami masażu, dobór eksfoliatora pod kątem
siły złuszczania oraz określenie czasu ze względu na rodzaj i stan skóry oraz jej bieżące reakcje.
NANODYSKI™ – nośniki wypełnione substancjami aktywnymi. Ich rewolucyjność polega na kształcie
i wielkości. Są to płaskie krążki o rozmiarach mniejszych niż przestrzenie międzykomórkowe
(NANODYSKI 10-40 nm, przestrzenie międzykomórkowe 40 nm). Dzięki temu mogą się przez nie
„przeciskać” i docierać do celu działania w głębi skóry. NANODYSKI są zbudowane głównie z lecytyny,
naturalnego składnika błon komórkowych, dlatego są przyjazne skórze i przenikają w sposób
nieinwazyjny, nie niszcząc struktury naskórka. W 2010 roku zostały objęte światowym patentem,
zarówno farmaceutycznym, jak i kosmetycznym. W oryginale ich nazwa brzmi inaczej. NANODYSKITM
są nazwą zgłoszoną przez YONELLE do rejestracji w Urzędzie Patentowym.
Biozgodność – bazy preparatów, które wspomagają przenikanie substancji aktywnych, samo w sobie
stanowią element pielęgnacji. Swoją budową i składem przypominają naturalne struktury znajdujące
się w skórze, dzięki czemu wręcz się w nią wtapiają, powodując natychmiastową poprawę jej jakości.
KWAS FITOWY ‒ składnik znany z zastosowań medycznych, o działaniu złuszczającym, rozjaśniającym
i detoksykującym skórę. Silny neutralizator wolnych rodników, który chroni strukturę kolagenu
i elastyny przed starzeniem się. W połączeniu z czystym retinolem transportowanym przez
NANODYSKI™ do głębszych warstw skóry odmładza wygląd skóry dojrzałej. Zabiegi REFITO
spektakularnie odmładzają strukturę i wygląd skóry dojrzałej, spłycają zmarszczki, przeciwdziałają
procesom wiotczenia i innym objawom starzenia się. Eksfoliacja normalizuje spowolniony z wiekiem
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cykl odnowy komórkowej naskórka, rewelacyjnie odświeża i wygładza skórę, przyspiesza metabolizm,
ujędrnia i uelastycznia. Nadaje cerze odświeżony, młodszy wygląd. Staje się ona zachwycająco gładka,
rozjaśniona, zrewitalizowana.
MASKI HYDROINFUZYJNE:
Nowatorskie, rewelacyjne i ekskluzywne maski działające na zasadzie hydroinfuzji, skąpane
w substancjach aktywnych z półki premium, wykonane z poliglukozy – niezwykłego biomateriału
o trójwymiarowej siateczce nanowłókien. Ponadprzeciętne efekty zapewniają wyjątkowo skuteczne
odmładzające komponenty umieszczone w trójwymiarowej siateczce nanowłokienek, zdolnych
infuzyjnie nawadniać, liftingować i ujędrniać skórę. Jest to przykład najnowszych osiągnięć
technologii bioinżynierii chemicznej (materiał wykorzystywany również w procedurach medycznych w leczeniu, regeneracji skóry (oparzenia, rany, blizny).
W kosmetologii doskonałe we wszelkich zabiegach pielęgnacyjnych, w szczególności związanych
z zastosowaniem różnych metod złuszczania oraz wykorzystaniem urządzeń high-tech.
Maski hydroinfuzyjne są rewelacyjnym uzupełnieniem każdego zabiegu, jak również ich efekt jest
równie spektakularny w samodzielnym zabiegu.
Skład i nanostruktura nadają maskom bardzo specyficzne właściwości:
 absorbują 200 razy więcej wilgoci niż inne maski na rynku
 dają efekt ekstremalnego nawilżenia – „napompowania” skóry wilgocią i substancjami aktywnymi
 rozjaśniają i wyrównują koloryt, zmniejszają widoczność porów
 ujędrniają skórę i zwiększają jej elastyczność
 dają spektakularny efekt odmłodzenia i rewitalizacji skóry
Rodzaje masek:
 ujędrniająca maska hydroinfuzyjna z czynnikiem wzrostu i kwasem hialuronowym
 ujędrniająca maska hydroinfuzyjna z kolagenem i aktywnymi peptydami
 stymulująca maska hydroinfuzyjna z Algą Śnieżną i witaminą C
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