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VANDUO ODOS PRIEŽIŪRAI
*Klinikiniai tyrimai parodė: Hyséac 3-REGUL buvo pritaikytas
38 aknės atvejams (18-46 m. žmonėms)dukart per dieną 2 mėnesių laikotartpyje.
Klinikinis įvertinimas - spuogų kiekio sumažėjimas.

URIAGE TERMINIS VANDUO ODOS PRIEŽIŪRAI
NATŪRALIAI FILTRUOTAS IR PRATURTINTAS MINERALAIS
Savo 75 metus per žemę trunkančios kelionės metu, Uriage terminis vanduo prateka per mineralais
turtingas Alpių masyvų gelmes, esančias Belledone apylinkėse. Kildamas per daugybę krištolinių uolienų
sluoksnių vanduo yra praturtinamas gamtos gėrybėmis ir įkraunamas mikroelementais ir mineralais.

UNIKALUS SAVO IZOTONIŠKOMIS SAVYBĖMIS
Vanduo yra izotoniškas santykyje su ląstelių dydžiu ir vientisumu. Uriage terminis vanduo
yra visiškai suderinmas su oda ir idealiai tinka jos poreikiams.

YPAČ TURTINGAS MINERALŲ
Uriage terminiame vandenyje yra geriausiai subalansuoti mineralai ir mikroelementai. Jo sausos nuosėdos
yra 11.000 mg / l iki 50 kartų daugiau koncentruotos nei visų kitų terminių dermatologijoje naudojamų
vandenų. Uriage terminis vanduo yra naudojamas grynu pavidalu gydant odą Uriage - Les - Bains
Prancūzijoje ir yra naudojamas kaip pagrindinis ingredientas visuose Uriage gaminiuose*.

NATŪRALIAI DRĖKINANTIS TERMINIS VANDUO
Nors jo mineralų koncentracija yra panaši kaip ir natūralių odą drėkinančių veiksnių,
jo poveikis yra ypatingai greitas, ilgai trunkantis ir užtikrina 32% didesnį odos drėkinimą
nuo pat pirmos veikimo valandos**.

SUSTIPRINA ODOS BARJERĄ IR JĄ REGENERUOJA KASDIEN
Uriage terminis vanduo stimuliuoja pagrindinius odos barjero elementus. Taip yra atkuriamas
odos barjeras, ji yra drėkinama ir užtikrinama efektyvi apsauga nuo agresyvių išorės veiksnių.
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Šis vanduo yra izotoniškas, tad norint sustiprinti jo poveikį, nėra būtina jį užpurkšti ir
nuvalyti. Pakanka užpurkšti ant odos ir leisti nudžiūti. Per tą laiką ji pasisavins visus
mineralus ir mikroelementus.
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Užpurkškite ir pajuskite poveikį!
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*Uriage produktai, kurių sudėtyje yra Uriage terminio vandens.
**Uriage terminio vandens drėkinimo įvertinimas pagal korneometrijo duomenis, gautus iš 11subjektų. CIDC. 2011m.
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AKNĖ
AKNĖ YRA VIENAS IŠ DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIŲ ODOS VEIKLOS SUTRIKIMŲ.
JI PASIREIŠKIA SPUOGŲ, INKŠTIRŲ ATSIRADIMU BEI
PADIDĖJUSIU ODOS RIEBUMU.
4 IŠ 5 PAAUGLIŲ SUSIDURIA SU ŠIA ODOS PROBLEMA
Pirmi odos pažeidimai pas mergaites ir berniukus atsiranda paauglystės metais.

41% 25 - 40 AMŽIAUS MOTERŲ TAIP PAT SUSIDURIA SU AKNĖS PROBLEMA
Kai kuriais atvejais aknės problema neišnyksta netgi pasiekus vyresnį amžių. Su ja susiduria 2 iš 5
25-40 metų amžiaus moterys. Kai kurioms iš jų šis sutrikimas pasireiškia tik vyresniame amžiuje,
o ne paauglystėje.
Nepaisant to, kad tai yra smulkus sutrikimas, aknė daro ženklų psichologinį poveikį ja sergančiam
asmeniui, jo/jos socialiniam gyvenimui, buvimui darbe, mokykloje ir kt.

LES LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D’URIAGE
SUKŪRĖ HYSÉAC

Pilnas spektras dermokosmetinių produktų, skirtų pagerinti jūsų gyvenimo
kokybę ir išspręsti visas odos, turinčios polinkį į aknę problemas.
HYSÉAC ODOS PRIEŽIŪROS PRODUKTAI YRA SPECIALIAI SUKURTI RIEBIAI, Į
ĮVAIRIUS SUTRIKIMUS LINKUSIAI ODAI. JUOSE DERA VEIKLIŲJŲ SUDEDAMŲJŲ
MEDŽIAGŲ VEIKIMAS IR MALONI KASDIENINIO VARTOJIMO PATIRTIS.
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SĖKMINGAM GYDYMUI YRA BŪTINA IŠSIAIŠKINTI AKNĖS POBŪDĮ
HIPERSEBORĖJA arba perteklinė riebalų sekrecija
Lytinio brendimo metu hormonų kiekis padidėja ir paskatina perteklinę riebalų gamybą riebalinėse
liaukose. Oda pradeda riebaluotis, ypatingai vadinamoje “T” zonoje - ant kaktos, nosies ir smakro.

RETENCINĖ AKNĖ arba komedoninė aknė
Riebalai kaupiasi ir nebepasišalina, taip užkimšdami poras. Tokiu būdu susiformuoja inkštirai juodomis
galvutėmis (atviri komedonai - riebalų liaukų latakų kamšteliai) arba baltomis galvutėmis (uždari
komedonai).

UŽDEGIMINĖ AKNĖ
Propionibacterium acnes arba P.acnes yra bakterija, esanti natūralioje odos terpėje. Riebalais užkimštuose
folikuluose ji dauginasi greičiau, taip sukeldama uždegimą tam tikruose receptoriuose (TLR). Tai paskatina
raudonų taškelių (papulių) atsiradimą arba susidaro pūliais užpildyti spuogai (pustulės).

inkštirai tiek baltomis, tiek juodomis galvutėmis kartu su raudonais “taškais”.

NAUJIENOS iš aknės pasaulio
Naujausi aknės tyrimai atskleidė, kad:
• Mikrobioma* aknės pacientų odoje yra kitokia, joje dominuoja patogeniniai P.acnes štamai.
• P.acnes įgauna savo patogeninį potencialą riebalinės liaukos viduje, kur suformuoja mikro
bioplėvelę**, kuri:
- leidžia jai ilgiau užsibūti riebalinėje liaukoje
- greičiau plisti sukaupiant daugiau agresyvių bakterijų
Tokiu būdų ji įgyja atsparumo ir yra sunkiau gydoma.
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* Mikrobioma yra mikrorganizmų ir jų genetinių elementų visuma ir tam tikros aplinkos sąveika tam tikroje aplinkoje.
** Lipni substancija, kurioje P.acnes bakrterijos dauginasi, auga ir yra apsaugotos.

AKNĖS ILIUSTRACIJOS

Normali būklė

COLLECTION
MARC

LARRÈGUE

Juoda galvutė

Balta galvutė

COLLECTION
MARC

LARRÈGUE

Pustulė

Papulė

HIGIENA
• Svarbu naudoti tinkamus valiklius.
• Rinkitės švelnią, bemuilę ir ne komedogeninę produkciją.
• Niekuomet nepamirškite atsargiai nusausinti odos po valymo procedūros.

ODOS PRIEŽIŪRA
• Rūpinimasis oda gali suteikti ir malonumo akimirkų. Jos priežiūros produktus reikia rinktis
atsižvelgiant į jūsų odos, linkusios į aknę, poreikius, nes ji gali būti sudirgusi nuo kitų
gydomųjų procedūrų.
• Produkcijoje neturi būti jokių ingredientų, kurie galėtų pasunkinti jūsų aknės būklę. Tuo pačiu ji turi
būti labai švelni ir efektyvi.
• Geriau rinkitės produktus, sukurtus specialiai riebiai odai, kurie yra ištestuoti ant į aknę polinkį
turinčios odos. Prireikus patarimo, kreipkitės į vaistininką arba į dermatologą.
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JŪSŲ KASDIENĖ ODOS PRIEŽIŪROS RUTINA

1
DEZINFEKAVIMAS - VALYMAS - NURAMINIMAS

Gelinis
prausiklis

Kreminis
prausiklis

Micelinio vandens
kombinacija riebiai odai

2

3

PASIRŪPINKITE SAVO ODA

Hyséac
Mat’

6

Hyséac
3-REGUL

Hyséac
K 18

Terminis
vanduo

Hyséac
A.I.

Hyséac R

UŽBAIKITE SAVO KASDIENĘ RUTINĄ

Dvigubas
pieštukas

Valanti
kaukė

Giluminis porų
valymo losjonas

SPF30
Hyséac

H YSÉAC, SPECIALI ODOS PRIEŽIŪROS RUTINA
1ŽINGSNIS - DEZINFEKUOKITE IR VALYKITE SAVO ODĄ
>> Aktyvi higiena

GELINIS PRAUSIKLIS
Bemuilė, veidui ir kūnui, nuplaunama
• Švelniai nuprausia ir neleidžia odai blizgėti
• Putojantis, lengvai nuplaunamas, švelnaus kvapo
RYTUI IR/ARBA VAKARUI

DRĖKINANTI KAUKĖ DU VIENAME
Bemuilė, veidui, nuplaunama
• Naudojama kaip ŠVEITIKLIS: drėkina ir atnaujina odos tekstūrą
• Naudojama kaip KAUKĖ: atveria poras, išvalo
VIENĄ ARBA DU KARTUS PER SAVAITĘ

MICELINIS TERMINIS VANDUO - KOMBINACIJA RIEBIAI ODAI
Bemuilis, veidui, nenuplaunamas
• Išvalo ir subalansuoja odos riebalų lygį
• Valyti naudojant medvilninę pagalvėlę
RYTUI IR/ARBA VAKARUI
Hypoalerginis - Nekomedogeninis - Be aliejaus
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H YSÉAC, SPECIALI ODOS PRIEŽIŪROS RUTINA
2 ŽINGSNIS - PASIRŪPINKITE SAVO ODA
>> Mano oda yra blizgi, mano poros užsikimšusios,
o veidas atrodo papilkėjęs ...
HYSÉAC MAT’- MATINĖ EMULSIJA
Puikus drėkinamas pagrindas nepriekaištingam makiažui
• Sumažina odos blizgėjimą
• Sutraukia poras
RYTUI IR/ARBA VAKARUI
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Hipoalerginis - Nekomedogeninis - Be aliejaus

H YSÉAC, SPECIALI ODOS PRIEŽIŪROS RUTINA
2 ŽINGSNIS - PASIRŪPINKITE SAVO ODA
>> Turiu inkštirų ant nosies ir skruostų,
ir mano oda blizga...
HYSÉAC K 18 - PORAS ATKEMŠANTI PRIEMONĖ
Per 2 mėnesius inkštirų kiekis sumažėja 39% *
• Skatina inkštirų atsivėrimą
• Apvalo ir atnaujina odos tekstūrą
RYTUI IR/ARBA VAKARUI
* Klinikiniai tyrimai atskleidė: Hyséac K18 buvo taikytas 40 subjektų (14 – 29 m. amžiaus), 2 kart per dieną
84 dienų laikotarpyje. Klinikinis įvertinimas (komedonų skaičius).

Kombinuotas gydymas: Giluminis porų valymo losjonas RYTUI IR/ARBA VAKARUI

>> Aš turiu daug spuogų...
HYSÉAC A.I. - PRIEMONĖ NUO RAUDONŲ DĖMIŲ
Per 2 mėnesius odos trūkumai* sumažėja 37%
• Skatina dėmių nykimą
• Neleidžia susidaryti liekamosioms žymėms
RYTUI IR/ARBA VAKARUI
*Klinikiniai tyrimai atskleidė: Hyséac A.I. buvo taikytas 42 subjektams (12 – 32 m. amžiaus), 2 kart per dieną
84 dienų laikotarpyje. Klinikinis įvertinimas (uždegiminių odos pažeidimų skaičius)

Hypoalerginis - Nekomedogeninis - Be aliejaus
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H YSÉAC, SPECIALI ODOS PRIEŽIŪROS RUTINA
2 ŽINGSNIS - PASIRUPINKITE SAVO ODA
>> Aš turiu spuogų, inkštirų ir mano oda blizga...

NAUJOVĖ
3 EKSKLIUZYVINIAI PATENTAI
TREJOPAM POVEIKIUI
Spuogai - inkštirai - Pertekliniai riebalai
NE
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MPA-REGUL

• Riboja spuogų ir inkštirų atsiradimą

(TLR2-REGUL)

• Sumažina bakterijų prilipimą ir atkuria odos
ﬂoros balansą (MPA-REGUL)
• Riboja perteklinių riebalų išsiskyrimą

(SALDYMEDIS)

Padidėjęs veiksmingumas dėl išskirtinių veikliųjų
medžiagų ir Uriage terminio vandens kombinacijos:

• Per 2 mėnesius* spuogų kiekis sumažėja 61%
• Aukštos tolerancijos
Lengvas, švelnus ir matinis kremas,
RYTUI IR/ARBA VAKARUI
**Klinikiniai tyrimai atskleide: Hyséac 3-REGUL taikytas 38 aknės
atvejams (18-46 m. amžiaus žmonėms), 2 kart per dieną 2 mėnesius.
Klinikinis įvertinimas (papulių skaičiaus sumažėjimas)

VISUMINĖ ODOS PRIEŽIŪRA
10

Hypoalerginis - Nekomedogeninis - Be aliejaus

H YSÉAC, SPECIALI ODOS PRIEŽIUROS RUTINA
2 ŽINGSNIS - PASIRŪPINKITE SAVO ODA
LABIAU RAMINANTI

>> Dėl džiovinamo aknės gydymo poveikio mano odą apėmė
“tempimo pojūtis”...

NAUJA
FORMULĖ
LABIAU KONCENTRUOTA

HYSÉAC R - ODOS RESTRUKTŪRIZAVIMO PRIEMONĖ
Produktas, skirtas nuraminti gydymo procedūrų išdžiovintai odai
Palaiko geriausią įmanomą odos būklę gydymo metu*
• Sustiprintas raminantis ir drėkinantis poveikis
• Atkuria odos barjerą
• Neutralizuoja šalutinius odos gydymo poveikius
sumažina “odos tempimo” pojūtį 93%, sumažina pleiskanojimą 77%
• Naujos tekstūros, lengvas, bemuilis kremas
RYTUI IR/ARBA VAKARUI
*Klinikiniai tyrimai atskleidė: Hyséac R taikytas 33 aknės atvejais, naudotas 2 kart per dieną 2 - 8 dienas.
Klinikinis įvertinimas.

KREMINIS PRAUSIKLIS
Bemuilis, veidui ir kūnui, nuplaunamas
• Švelniai nuprausia ir nuramina odą
RYTUI IR/ARBA VAKARUI

Hypoalerginis - Nekomedogeninis - Be aliejaus
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PAPILDOMOS ODOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS
HYSEAC BI-STICK, KOREGUOJAMASIS PIEŠTUKAS
Dezinfekuoja ir maskuoja
• Viename pieštuko gale - Hyseac losjonas, kurio sudėtyje esantys
terminis vanduo, BHA/AHA rūgštys ir saldymedžio ekstraktas
dezinfekuoja spuogus, veikia keratolitiškai ir ramina odą.
• Kitame pieštuko gale - maskuojamasis pieštukas, natūralaus
odos atspalvio, maskuoja paraudusias vietas, veikia antibakteriškai,
mažina uždegimą.
Hipoalerginis, neužkemša porų.

AKNĖ IR SAULĖS SPINDULIAI
Saulė yra vadinama netikra drauge, nes ji sukietina odą ir skatina naujų dėmių
atsiradimą.
Tad yra svarbu nepiktnaudžiauti saulės spinduliais ir apsaugoti odą aukštą SPF

HYSÉAC SPF 30
Aukštos apsaugos emulsija, be aliejų

Apsaugo, drėkina, suteikia matinį atspalvį
•
Švelnaus kvapo, greitai susigeria, nepalieka blizgesio
Hypoalerginis - Nekomedogeninis - Be aliejaus
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