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DERMO ODNOWA
INNOWACJA!
KOSMETYCZNA KORNEOTERAPIA

INNOWACJA PRZECIW ZMARSZCZKOM I PRZEBARWIENIOM
Dermo Odnowa to linia oparta na innowacyjnej metodzie przywracania skórze
dobrej kondycji i wyglądu – korneoterapii.
Dzięki niej przebarwienia stają się mniej widoczne, koloryt cery wyrównany, a zmarszczki zredukowane.
Skóra jest dobrze nawilżona, odżywiona i jedwabiście gładka w dotyku.
Kosmetyczna korneoterapia – innowacyjna metoda poprawy kondycji i wyglądu skóry
poprzez stosowanie substancji, które działają na naskórek, ale efekty ich działania sięgają
w głąb skóry. Taki mechanizm przekłada się na usprawnienie procesów jej naprawy i odnowy.
Biomatryca stopniowo uwalniająca Alfa-Hydroksy Kwasy (AHA). Gwarantuje progresywne, delikatne
złuszczanie martwych komórek naskórka bez ryzyka podrażnień. Przyspiesza odnowę skóry, rozjaśnia
przebarwienia i wyrównuje koloryt cery.
Zawiera 3 synergicznie działające kwasy:
• Kwas glikolowy 15%
• Kwas mlekowy 7%
• Kwas cytrynowy 6%
•
Mezostymulator – pozyskiwany z cebulek irysa, poprawia komunikację między komórkami naskórka i skóry
właściwej, usprawniając syntezę włókien podporowych skóry i przyspieszając procesy jej naprawy i odnowy.
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Korneoterapia
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Skład linii Dermo Odnowa:
1. Nawilżający krem na przeciw zmarszczkom i przebarwieniom 40+ na dzień SPF 15
2. Regenerujący krem przeciw zmarszczkom i przebarwieniom 40+ na noc
3. Wygładzający krem przeciw zmarszczkom i przebarwieniom 50+ na dzień SPF 15
4. Odżywczy krem przeciw zmarszczkom i przebarwieniom na noc 50+
5. Wygładzający krem przeciw zmarszczkom i przebarwieniom pod oczy i na powieki

DERMO ODNOWA
NAWILŻAJĄCY KREM NA PRZECIW ZMARSZCZKOM I PRZEBARWIENIOM 40+
NA DZIEŃ SPF 15
3 x AHA, KWAS HIALURONOWY, MEZOSTYMULATOR

W Nawilżającym kremie na dzień 40+ na kosmetyczną korneoterapię składają się:
3 x AHA – biomatryca stopniowo uwalniająca 3 synergicznie działające kwasy. Gwarantuje delikatne
złuszczanie naskórka. Przyspiesza odnowę skóry, rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt cery.
Mezostymulator – poprawia komunikację miedzy komórkami naskórka i skóry właściwej,
usprawniając syntezę włókien podporowych i procesy naprawcze.
Kwas hialuronowy – nawilża i wygładza naskórek.
Skuteczność kremu potwierdzono w badaniach:
• 24-godzinne nawilżenie u 100% badanych**
• Poprawa i ujednolicenie kolorytu cery zdaniem 72% kobiet*
• Zmniejszenie widoczności zmarszczek wg 72% badanych*
• Poprawa jędrności i elastyczności skóry nawet o 26%**
*wyniki badan satysfakcji po 4 tyg. stosowania kremu
**wyniki badan instrumentalnych po 4 tyg. stosowania kremu

INNOWACJA PRZECIW ZMARSZCZKOM I PRZEBARWIENIOM
Zmarszczki i przebarwienia to jedne z czynników, które najbardziej dodają nam lat. Chcesz by Twoja
skóra zachwycała pięknym i młodym wyglądem? Wiesz, że nie możesz cofnąć czasu, ale chcesz
wymazać z twarzy oznaki jego upływu?
Soraya stworzyła linie Dermo Odnowa opartą na innowacyjnej metodzie przywracania skórze
dobrej kondycji i wyglądu – korneoterapii.
Dzięki niej przebarwienia staną się mniej widoczne, koloryt cery wyrównany, a zmarszczki
zredukowane. Twoja skóra będzie dobrze nawilżona, odżywiona i jedwabiście gładka w dotyku.
Kosmetyczna korneoterapia – innowacyjna metoda poprawy kondycji i wyglądu skóry
poprzez stosowanie substancji, które działają na naskórek, ale efekty ich działania sięgają
w głąb skóry. Taki mechanizm przekłada się na usprawnienie procesów jej naprawy i odnowy.
Poj. 50 ml cena 24,99 zł

DERMO ODNOWA
REGENERUJĄCY KREM PRZECIW ZMARSZCZKOM I PRZEBARWIENIOM 40+
NA NOC
3 x AHA, MASŁO SHEA, MEZOSTYMULATOR

W Regenerującym kremie na noc 40+ na kosmetyczną korneoterapię składają się:
3 x AHA – biomatryca stopniowo uwalniająca 3 synergicznie działające kwasy. Gwarantuje delikatne
złuszczanie naskórka. Przyspiesza odnowę skóry, rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt cery.
Małgorzata Fabisiak, tel. (022) 358 13 71, kom.691 580 221 e-mail: malgorzata.fabisiak@orklacare.pl
Podmiot odpowiedzialny: ORKLA CARE S.A.., ul. Polna 21, 05-250 Radzymin, tel. 22 358 13 00, fax. +48 22 358 13 03

Mezostymulator – poprawia komunikację miedzy komórkami naskórka i skóry właściwej,
usprawniając syntezę włókien podporowych i procesy naprawcze.
Masło Shea – regeneruje i zmiękcza naskórek.
Skuteczność kremu potwierdzono w badaniach:
• Poprawa i ujednolicenie kolorytu cery zdaniem 88% kobiet*
• Zmniejszenie widoczności zmarszczek wg 92% testujących*
• Odczucie regeneracji zdaniem 92% kobiet*
• Zmniejszenie szorstkości i wygładzenie skóry nawet o 43%**
*wyniki badan satysfakcji po 4 tyg. stosowania kremu
**wyniki badan instrumentalnych

2x SZYBSZA ODNOWA SKÓRY JUZ PO 6 APLIKACJACH**
Zmarszczki i przebarwienia to jedne z czynników, które najbardziej dodają nam lat. Chcesz by Twoja
skóra zachwycała pięknym i młodym wyglądem? Wiesz, że nie możesz cofnąć czasu, ale chcesz
wymazać z twarzy oznaki jego upływu?
Soraya stworzyła linie Dermo Odnowa opartą na innowacyjnej metodzie przywracania skórze
dobrej kondycji i wyglądu – korneoterapii.
Dzięki niej przebarwienia staną się mniej widoczne, koloryt cery wyrównany, a zmarszczki
zredukowane. Twoja skóra będzie dobrze nawilżona, odżywiona i jedwabiście gładka w dotyku.
Kosmetyczna korneoterapia – innowacyjna metoda poprawy kondycji i wyglądu skóry
poprzez stosowanie substancji, które działają na naskórek, ale efekty ich działania sięgają
w głąb skóry. Taki mechanizm przekłada się na usprawnienie procesów jej naprawy i odnowy.
Poj. 50 ml cena 24,99 zł

DERMO ODNOWA
WYGŁADZAJĄCY KREM PRZECIW ZMARSZCZKOM I PRZEBARWIENIOM 50+
NA DZIEŃ SPF 15
3 x AHA, CERAMIDY, MEZOSTYMULATOR

W Wygładzającym kremie na dzień 50+ na kosmetyczną korneoterapię składają się:
3 x AHA – biomatryca stopniowo uwalniająca 3 synergicznie działające kwasy. Gwarantuje delikatne
złuszczanie naskórka. Przyspiesza odnowę skóry, rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt cery.
Mezostymulator – poprawia komunikację miedzy komórkami naskórka i skóry właściwej,
usprawniając syntezę włókien podporowych i procesy naprawcze.
Ceramidy – wzmacniają barierę naskórkową.
Skuteczność kremu potwierdzono w badaniach:
• Poprawa i ujednolicenie kolorytu cery zdaniem 88% kobiet*
•Zmniejszenie widoczności zmarszczek wg 80% badanych*
• Zmniejszenie szorstkości i wygładzenie skóry nawet o 49%**
• Poprawa jędrności i elastyczności skóry nawet o 26%*
*wyniki badan satysfakcji po 4 tyg. stosowania kremu
**wyniki badan instrumentalnych po 4 tyg. stosowania kremu

INNOWACJA PRZECIW ZMARSZCZKOM I PRZEBARWIENIOM
Zmarszczki i przebarwienia to jedne z czynników, które najbardziej dodają nam lat. Chcesz by Twoja
skóra zachwycała pięknym i młodym wyglądem? Wiesz, że nie możesz cofnąć czasu, ale chcesz
wymazać z twarzy oznaki jego upływu?
Soraya stworzyła linie Dermo Odnowa opartą na innowacyjnej metodzie przywracania skórze
dobrej kondycji i wyglądu – korneoterapii.
Dzięki niej przebarwienia staną się mniej widoczne, koloryt cery wyrównany, a zmarszczki
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zredukowane. Twoja skóra będzie dobrze nawilżona, odżywiona i jedwabiście gładka w dotyku.
Kosmetyczna korneoterapia – innowacyjna metoda poprawy kondycji i wyglądu skóry
poprzez stosowanie substancji, które działają na naskórek, ale efekty ich działania sięgają
w głąb skóry. Taki mechanizm przekłada się na usprawnienie procesów jej naprawy i odnowy.
Poj. 50 ml cena 24,99 zł

DERMO ODNOWA
ODŻYWCZY KREM PRZECIW ZMARSZCZKOM I PRZEBARWIENIOM 50+
NA NOC
3 x AHA, LIPIDY AWOKADO, MEZOSTYMULATOR

W Odżywczym kremie na noc 50+ na kosmetyczną korneoterapię składają się:
3 x AHA – biomatryca stopniowo uwalniająca 3 synergicznie działające kwasy. Gwarantuje delikatne
złuszczanie naskórka. Przyspiesza odnowę skóry, rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt cery.
Mezostymulator – poprawia komunikację miedzy komórkami naskórka i skóry właściwej,
usprawniając syntezę włókien podporowych i procesy naprawcze.
Lipidy awokado – odżywiają naskórek, zapewniają mu gładkość i miękkość.
Skuteczność kremu potwierdzono w badaniach*:
• Zmniejszenie widoczności zmarszczek i przebarwień wg 87% badanych
• Ujednolicenie kolorytu cery zdaniem 88% kobiet
• Odczucie lepszego odżywienia skóry zdaniem 96% badanych
• Wyraźny efekt jedwabistej skóry u 100% testujących
*wyniki badan satysfakcji po 4 tyg. stosowania kremu
**wyniki badan instrumentalnych

2x SZYBSZA ODNOWA SKÓRY JUZ PO 6 APLIKACJACH**
Zmarszczki i przebarwienia to jedne z czynników, które najbardziej dodają nam lat. Chcesz by Twoja
skóra zachwycała pięknym i młodym wyglądem? Wiesz, że nie możesz cofnąć czasu, ale chcesz
wymazać z twarzy oznaki jego upływu?
Soraya stworzyła linie Dermo Odnowa opartą na innowacyjnej metodzie przywracania skórze
dobrej kondycji i wyglądu – korneoterapii.
Dzięki niej przebarwienia staną się mniej widoczne, koloryt cery wyrównany, a zmarszczki
zredukowane. Twoja skóra będzie dobrze nawilżona, odżywiona i jedwabiście gładka w dotyku.
Kosmetyczna korneoterapia – innowacyjna metoda poprawy kondycji i wyglądu skóry
poprzez stosowanie substancji, które działają na naskórek, ale efekty ich działania sięgają
w głąb skóry. Taki mechanizm przekłada się na usprawnienie procesów jej naprawy i odnowy.
Poj. 50 ml cena 24,99 zł
WYGŁADZAJACY KREMPRZECIW ZMARSZCZKOM

DERMO ODNOWA
WYGŁADZAJACY KREM PRZECIW ZMARSZCZKOM I PRZEBARWIENIOM
POD OCZY I NA POWIEKI W
OPTYCZNY ROZJASNIACZ, KWAS HIALURONOWY, MEZOSTYMULATOR

INNOWACJA PRZECIW ZMARSZCZKOM I PRZEBARWIENIOM
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Dermo Odnowa to linia kremów oparta na innowacyjnej metodzie przywracania skórze dobrej
kondycji i wyglądu – korneoterapii. Dzięki niej przebarwienia staną się mniej widoczne, koloryt
cery wyrównany, a zmarszczki zredukowane. Twoja skóra będzie dobrze nawilżona, odżywiona i
jedwabiście gładka w dotyku.
Kosmetyczna korneoterapia – innowacyjna metoda poprawy kondycji i wyglądu skóry poprzez
stosowanie substancji, które działają na naskórek, ale efekty ich działania sięgają w głąb skóry. Taki
mechanizm przekłada się na usprawnienie procesów jej naprawy i odnowy.
Składniki aktywne:
Mezostymulator – poprawia komunikację między komórkami naskórka i skóry właściwej,
usprawniając syntezę włókien podporowych i procesy naprawcze.
Kwas hialuronowy – nawilża i wygładza naskórek.
Optyczny rozjaśniacz – zmniejsza widoczność cieni pod oczami.
Skuteczność kremu potwierdzono w badaniach*:
• Poprawa kolorytu skóry i zmniejszenie widoczności cieni pod oczami wg 100% kobiet
• Wygładzenie skóry wokół oczu u 100% badanych
• Zmniejszenie widoczności zmarszczek wokół oczu wg 92% kobiet
*wyniki badan satysfakcji po 4 tyg. stosowania kremu

Poj. 50 ml cena 19,99 zł
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