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Podstawą atrakcyjnego wyglądu każdej i każdego z nas jest 
zdrowa i zadbana skóra nie tylko twarzy, ale również całego 
ciała, które zaczynamy eksponować w okresie wiosenno-let-

nim. Jeśli do tej pory nie rozpoczęliśmy pielęgnacji wiosennej teraz 
jest ostatni moment, aby poświęcić sobie odpowiednią ilość czasu 
i uwagi i czuć się świetnie we 
własnej skórze przez całe lato.

Siłą „białej magii” są profe-
sjonalne preparaty zwalczające 
różnego rodzaju problemy i jed-
nocześnie pielęgnujące naszą 
skórę. Poradnia dermatologicz-
na Lecznic Citomed - DermE - 
to miejsce w którym w ramach 
białej kosmetyki skutecznie 
walczymy z przebarwieniami skóry, widocznymi naczynkami czy 
trądzikiem u młodych i dojrzałych pacjentów. Zespół specjalistów 
– dermatolodzy oraz kosmetolog - pracuje wspólnie nad poprawą 
jędrności, poprawieniem elastyczności i wszelkimi oznakami sta-
rzenia się skóry twarzy i ciała. 

Zastanawiasz się co możesz zyskać dzięki „białej magii”? Bardzo 
wiele. Jeśli zdecydujesz się na leczenie i pielęgnację kosmetykami 
o wysokich stężeniach substancji aktywnych możesz spodziewać 
się ujędrnienia tkanek, wyrównania kolorytu skóry, wygładzenia, 

złuszczenia i przede wszystkim regeneracji skóry. Aby w pełni wy-
korzystać siłę białych kosmetyków należy najpierw ocenić niedo-
skonałości skóry i niejednokrotnie podjąć leczenie. Dopiero w dru-
gim kroku stosujemy celowaną pielęgnację. Regularne korzystanie 
z peelingów, stymulowanie kolagenu do regeneracji i wykorzysta-

nie retinolu ze stężoną witaminą C 
(zabieg Retises CT) działają rege-
nerująco i silnie odmładzająco. W 
poradni dermatologicznej DermE 
wykonujemy również zabiegi z 
kwasem migdałowym o działaniu 
anty-aging, a dla skóry wrażliwej 
i problematycznej z przebarwie-
niami rekomendujemy zabiegi  

z kwasem ferulowym. 
Biała kosmetyka jak każda inna wymaga cierpliwości i systema-

tyczności w działaniu. Nie obiecuje natychmiastowych efektów, ale 
jest dobrą alternatywą dla osób, które chcą zainwestować w swój 
zdrowy i zadbany wizerunek oraz doskonałe samopoczucie.

Siłą marki DermE jest wspieranie leczenia dermatologicznego 
pielęgnacją. Mamy przygotowane programy leczenia białą kosme-
tykę z falami RF, fotoodmładzaniem lub laserem zamykającym na-
czynka. Wszystko po to, aby odkryć i utrwalić piękno każdej skóry.

Nawet najmodniejszy makijaż nie 
zachwyci na suchej i szarej skórze twarzy, 

a najzgrabniejsze ciało wiele straci 
na urodzie, jeśli jego skóra będzie wiotka 

i mało elastyczna.


