
FRANCUSKI LIDER W PIELĘGNACJI 
PRZEDSTAWIA PROFESJONALNY

SPOSÓB NA PIĘKNĄ SKÓRĘ

SKIN PERFUSION



SKIN PERFUSION 
TAM GDZIE MEDYCYNA 
SPOTYKA SIĘ Z KOSMETYKĄ

Gama innowacyjnych produktów do profesjonalnych zabiegów kosmetycznych 
i pielęgnacji domowej Skin Perfusion to najnowsze osiągnięcie fi rmy Filorga 
Laboratoires.

Spośród innych produktów na rynku wyróżnia ją przede wszystkim zastosowa-
nie formuły hybrydowej. Oznacza to, że produkty są z jednej strony skuteczne 
i bezpieczne, a z drugiej, dzięki kompozycjom zapachowym i konsystencjom, dają 
wyjątkową przyjemność stosowania.

Bezpieczeństwo używania kosmetyków zapewniają również opakowania próżniowe, 
które sprawiają, że produkty te są odpowiednie nawet dla skór podrażnionych 
zabiegami dermatologicznymi.

Dla zwiększenia skuteczności zabiegów Skin Perfusion i zmaksymalizowania 
wnikania cennych substancji znajdujących się w produktach, eksperci z Filorga 
Laboratoires, opracowali urządzenie Cryolift, wykorzystujące zarówno działanie 
zimna, jak i światła LED na skórę. Cryolift to nieodzowny element wszystkich 
zabiegów Skin Perfusion. 

Do wykonywania zabiegów oraz pielęgnacji domowej przygotowano łącznie 
38 preparatów, które dbają o skórę na wszystkich etapach: oczyszczają ją, 
złuszczają, wzmacniają, koją i ujędrniają, regenerują oraz chronią.



Na szczególną uwagę zasługuje 6 serum, które można dowolnie łączyć ze sobą, 
by dopasowywać  je do indywidualnych potrzeb skóry. Dzięki temu pielęgnacja  
jest spersonalizowana, a kosmetolog wykonujący zabieg może za każdym razem 
proponować inne połączenia, by zaspokoić różne wymagania skóry. Wszystkie 
sera zawierają uznane w dermatologii składniki aktywne, m.in. witaminę C, kwas 
hialuronowy, witaminę A czy kolagen.

Innym wyróżniającym się produktem jest maska GR-Youth z efektem „Baby face”.  
Zawiera ona masło shea, olej z Babasu oraz Gal-Rha Polisacharydy, które  
pozostawiają skórę aksamitnie gładką, miękką i znakomicie nawilżoną niczym 
skóra dziecka.

W gamie Skin Perfusion znajduje się też mgiełka NCTF, która nie tylko  
rewitalizuje skórę, ale działa antyoksydacyjnie zapewniając skórze ochronę  
przed zanieczyszczeniami i szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Pielęgnacja nie byłaby pełna, gdyby specjaliści z Filorgi nie pomyśleli o kosmetyku 
do ciała.
W innowacyjnej, hybrydowej gamie Skin Perfusion znajduje się balsam do ciała 
Nutri-Comfort z kompleksem olejków, który ugasi pragnienie najbardziej suchej  
i odwodnionej skóry. Jedwabista konsystencja i zmysłowy zapach zapewniają 
przyjemność stosowania. 



OLEJEK OCZYSZCZAJĄCY „NIESKAZITELNA SKÓRA” 
– HUILE DEMAQUILLANTE
- nie pozostawia tłustej warstwy na skórze

- delikatne składniki do demakijażu dogłębnie  
   oczyszczają i usuwają pozostałości makijażu

- odżywczy kompleks olejków pozostawia na skórze  
   niewidoczną warstwę ochronną i tworzy barierę  
   przeciw twardej wodzie

MLECZKO OCZYSZCZAJĄCE „NIESKAZITELNA SKÓRA” 
– LAIT DEMAQUILLANT
- mleczko do demakijażu z kwasem hialuronowym,  
   który przywraca skórze odpowiedni poziom nawilżenia  
   i zapewnia uczucie komfortu

- aktywne składniki kojące (D-pantenol i Sodium PCA)  
   dogłębnie oczyszczają i łagodzą zaczerwienienia

TONIK NAWILŻAJĄCY/PRZYGOTOWUJĄCY  
– TONIQUE HYDRATANT
- aktywne składniki oczyszczają i tonizują skórę,  
   do stosowania po demakijażu

- nawilżający kwas hialuronowy + hydro-sacharydy  
   przygotowują skórę na nałożenie pielęgnacji

ETAP 1: 
PRZYGOTOWANIE SKÓRY



ETAP 2: 
ZŁUSZCZANIE

KREM ZŁUSZCZAJĄCY  
– CREME GOMMANTE
- złuszczanie mechaniczne przeznaczone do każdego  
   rodzaju skóry

- zawarte w kremie mikrodrobinki złuszczają martwe  
   komórki na powierzchni skóry

- kompleks 3 składników powierzchniowo czynnych  
   delikatnie i dogłębnie oczyszcza

PŁYN ZŁUSZCZAJĄCY/NA CO DZIEŃ „CZYSTA SKÓRA” 
– SOLUTION PERFECTRICE
- zawiera glukonolakton o działaniu złuszczającym  
   martwe komórki, dzięki czemu skóra nabiera blasku,  
   jest oczyszczona i wygładzona

- nadaje się do każdego rodzaju skóry

- można stosować przed nałożeniem pielęgnacji na dzień  
   lub jako przygotowanie i/lub uzupełnienie peelingów



ETAP 3: 
WZMACNIANIE
SERUM DOPASOWANE DO POTRZEB SKÓRY

AA-LIFT SERUM „LIFT INTENSE”
- do zastosowania w przypadku wiotkiej, pozbawionej  
   elastyczności skóry

- zawarty w serum kolagen nawilża i wygładza skórę,  
   a ksyloza uelastycznia, przywracając jej optymalne  
   napięcie

- innowacyjne składniki kosmetyczne takie jak peptydy,  
   elastyny i sok z sorgo pobudzają skórę do walki  
   z jej wiotczeniem oraz dają efekt natychmiastowego  
   napięcia i liftingu 

P-BRIGHT SERUM 
– SERUM NA PRZEBARWIENIA
- do stosowania w przypadku skóry niejednolitej,  
   z przebarwieniami i pozbawionej blasku

- zawarte w serum kwas fitowy przeciwdziała zaburzeniom  
   pigmentacji a nowa forma witaminy C rozświetla cerę,  
   redukuje przebarwienia i zapobiega fotostarzeniu 

- innowacyjne składniki kosmetyczne – arabino-klysola  
   B1-4 – i papaino carbomer rozjaśniają przebarwienia  
   i ujednolicają skórę przywracając jej blask

C-LIGHT SERUM 
– SERUM PRZYWRACAJĄCE BLASK
- przywraca zdrowy wygląd ziemistej i zmęczonej skórze

- zawarte w serum witaminy H i C pozwalają przywrócić  
   zdrową kondycję skóry sprawiając, że jest wypoczęta  
   i rozświetlona

- aktywny składnik NCTF stosowany w przeciwstarzeniowej  
   mezoterapii widocznie wpływa na poprawę jakości skóry

- silnie działający antyoksydant HRH-14 polifenol, zapewnia  
   bio-aktywację blasku skóry



RE-TIME SERUM 
– SERIUM „RETINOL-LIKE”
- do każdego typu zmarszczek – mimicznych,  
   spowodowanych odwodnieniem oraz głębokich

- zawarta w serum witamina A działa na cztery oznaki  
   starzenia się skóry wywołane działaniem światła;  
   poprawia elastyczność, gęstość i nawilżenie skóry,  
   spłyca zmarszczki

- kwas hialuronowy wypełnia i wygładza zmarszczki  
   spowodowane odwodnieniem

- innowacyjne składniki kosmetyczne jak ARG-LYS PEPTYD  
   zbliżony działaniem do botoksu oraz WAKAME 14G  
   rozluźniają i regenerują, skórę dzięki czemu zmarszczki  
   mimiczne są mniej widoczne

HAB5-HYDRA 
– SERUM NAWILŻAJĄCE
- wskazany do stosowania w przypadku skóry,  
   ze zmarszczkami spowodowanymi przesuszeniem skóry

- zawarta w serum prowitamina B5 (D-pantenol)  
   regeneruje powłokę nawilżenia skóry i zmniejsza  
   jej szorstkość

- kwas hialuronowy x3 przywraca nawilżenie i wypełnia  
   zmarszczki

- silny składnik osmotyczny stworzony z połączenia  
   erytritol i homarine, zachowuje homeostazę wodną  
   stopniowo przywracając nawilżenie na różnych  
   poziomach skóry

BD-BALANCE SERUM 
– SERUM PERFEKCYJNA SKÓRA
- przeznaczony do skóry z niedoskonałościami, widocznymi  
   porami - mieszanej i tłustej 

 - zawarty w serum cynk i kwas salicylowy skutecznie  
   matują tłusta skórę, działają przeciwbakteryjnie  
   złuszczają i wygładzają cerę

- ekstrakty roślinne regulują wydzielanie sebum,  
   zapobiegając powstawaniu nowych niedoskonałości  
   i dokładnie oczyszczają skórę zmniejszając widoczność  
   porów i zaskórników



GR-YOUTH  
– MASKA „BABY FACE”

- do skóry zmęczonej, odwodnionej, pozbawionej blasku

- masło shea + olejek z babassu – impregnacja lipidowa  
   w celu przywrócenia spójności komórek i poprawy  
   blasku skóry

- aktywne składniki wypełniające podporę skóry  
   i przywracające jej gęstość

ETAP 4: 
PRZYSWAJANIE



ETAP 5: 
REGENERACJA

B3-RECOVERY CREAM
- krem łagodzący – do stosowania po zabiegach medycyny  
   estetycznej

- zawarta w kremie witamina B3 + H-UREA intensywnie  
   regenerują i koją podrażnioną skórę

- kwas hialuronowy + NCTF – kompleks mezoterapii  
   przeciwstarzeniowej, nawilża, przywraca skórze blask  
   oraz zwalcza zmarszczki

- zawiera kompleksy roślinne o właściwościach  
  przeciwzapalnych, łagodzące uczucie dyskomfortu  
  oraz poprawiające odporność skóry

5HP-YOUTH CREAM  
– KREM ODMŁADZAJĄCY 360 

- przeznaczony do skóry normalnej i suchej  
   o właściwościach odmładzających

- zawarte w kremie składniki aktywne - hydroksyprolina,  
   pro-vitamine B5 i NCTF + kwas hialuronowy, regenerują,  
   nawilżają i poprawiają jakość skóry

- zapewnia skórze poczucie komfortu i miękkości  
   dzięki połączeniu olejku arganowego i masła z mango

6HP-YOUTH CREAM  
– KREM ODMŁADZAJĄCY 360
- pielęgnacja regenerująca do skóry mieszanej i tłustej

- zawarta w kremie hydroksyprolina silnie regeneruje,  
   poprawiając elastyczność i blask skóry

- cynk PCA i witamina B6 zapewniają efekt trwałego  
   matowienia

- NCTF + kwas hialuronowy – kompleks mezoterapii  
   przeciwstarzeniowej poprawia jakość skóry
- posiada właściwości ściągające



HXR- EYE CREAM 
– KREM ODMŁADZAJĄCY POD OCZY
- kompleksowe działanie regenerujące skórę wokół oczu 

– zmarszczki, odwodnienie

- zawarty w kremie heksylorezorcynol skutecznie zwalcza  
   cienie pod oczami

- NCTF + kwas hialuronowy – kompleks mezoterapii  
   przeciwstarzeniowej poprawia jakość skóry

- ARG-LYS PEPTYD rozluźnia skórę i wygładza zmarszczki  
   wokół oczu

- escyna działa drenująco, zmniejszając worki i cienie  
   pod oczami

BAUME CORPS NUORRISSANT  
– BALSAM DO CIAŁA NUTRI COMFORT
- przeznaczony do skóry suchej i odwodnionej

- wzmacnia barierę skórną i przywraca równowagę  
   poziomu nawilżenia, tworząc ochronną powłokę lipidową

- zawarte w balsamie olejki odżywiają i zmiękczają skórę



E-YOUTH 50 SUN CREAM 
– OCHRONA UV OCHRONA NA CO DZIEŃ
- do codziennej ochrony przeciwsłonecznej

- zawarte w kremie witaminy E i B3 zwalczają starzenie się  
   skóry wywołane działaniem promieni słonecznych, 
   blokują działanie wolnych rodników i regenerują skórę

ETAP 6: 
OCHRONA


