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Premiera polskiej marki

artykuł sponsorowany

Oferta dla wykwalifikowanych kosmetyczek 

i specjalistów medycyny estetycznej

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 marki Yonelle Me-

desthetic obejmuje również kosmetyki klasyczne do pielę-

gnacji standardowej, niezbędne w każdym gabinecie. Marka

dysponuje nowoczesnym centrum szkoleniowym w Warsza-

wie – Yonelle Masterclass Academy. 

Premierową ofertą marki jest eksfoliacja progresywna – prze-

łomowa, nowatorska koncepcja złuszczania skóry, która po-

zwala osiągać w gabinecie kosmetycznym coraz lepsze efekty

zabiegów.

Eksfoliacja, znana i stosowana w Polsce od 20 lat metoda złusz-

czania skóry za pomocą alfa-hydroksykwasów, niewiele się

przez ten czas zmieniła. Jedyną nowością stało się łączenie

AHA z beta-hydroksykwasami BHA i poli-hydroksykwasami

PHA. Taką klasyczną koncepcję stosuje dziś większość firm ofe-

rujących produkty do eksfoliacji.

Koncepcja eksfoliacji progresywnej wykorzystuje nieznane

wcześniej rozwiązania. Charakteryzuje ją progresja efektu, czyli

narastający w czasie efekt odnowy biologicznej. Działanie pro-

gresywne pozwala lepiej wykorzystać złuszczającą i regeneracyj-

ną siłę eksfoliatorów, nie tylko bez szkody dla skóry, ale nawet ze

znacznie zmniejszonym dyskomfortem klienta w czasie zabie-

gu, pomimo stosowania wysokich stężeń kwasów (do 50%) i ni-

skiego pH (od 1,9).

YONELLE MEDESTHETIC

Marka Yonelle Medesthetic po-

wstała dzięki połączeniu dwóch

firm: Beauty Concept Małgorzaty

Chełkowskiej i Instytutu Yonelle

Jolanty Zwolińskiej. Pod nową

marką będą nadal dostępne znane

i cieszące się doskonałą opinią

profesjonalistów, biozgodne ze

skórą kosmetyki firmy Beauty

Concept. Cała oferta zmieni nie-

bawem nazwę z Beauty Concept

na Yonelle Medesthetic.

Eksfoliacja progresywna
Innowacyjna koncepcja złuszczania skóry, 

na którą świat kosmetyczny czekał od lat!

� rewelacyjna skuteczność – progresja efektu

� znacznie zmniejszone działanie drażniące

� przedłużone działanie kwasów

� mniej działań niepożądanych

� większe bezpieczeństwo wykonywania zabiegów

� pełniejszy komfort dla klienta
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Jak to jest możliwe?

Istotą eksfoliacji progresywnej jest połączenie w jednym za-

biegu działania chemicznego, biologicznego i fizykalnego,

które wzajemnie się wzmacniają. Kolejno, w zaprogramowany

sposób, działają różne elementy złuszczające – ultradźwięki,

dziewięć kwasów PHA, BHA i AHA, skutecznych na dziewięciu

poziomach skóry, enzymy proteolityczne oraz inteligentny

AHA-amfosystemTM – serce koncepcji eksfoliacji progresyw-

nej. Zapewnia to optymalną stymulację odnowy biologicznej

całego naskórka.

Co to jest inteligentny AHA-amfosystemTM?

To najważniejszy element mechanizmu złuszczającego, zasto-

sowanego w eksfoliacji progresywnej, zapewniający jej szcze-

gólne właściwości. 

Zbadano, że pewne związki amfoteryczne mają zdolność łącze-

nia się z alfa-hydroksykwasami w kompleksy amfoteryczne

o ograniczonej stabilności (AHA-amfosystemTM). Preparat

do eksfoliacji zawierający taki kompleks, nałożony na skórę, nie

„atakuje” jej całą zawartością wolnego kwasu w jednym mo-

mencie, tylko „dawkuje” go powoli, sukcesywnie uwalniając

kwas. W czasie kilku minut działania eksfoliatora cały kwas znaj-

dujący 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 popa-

rzenia i podrażnienia. Dzięki temu można w preparatach stoso-

wać wyższe stężenia wolnych, niezneutralizowanych kwasów.

Kompleksowanie AHA, wykorzystujące amfoteryczność 

związków, objęte jest amerykańskim patentem.

Dlaczego do eksfoliacji progresywnej włączone są enzymy?

Integralną częścią zabiegu eksfoliacji progresywnej jest pro-

ces złuszczania enzymatycznego. Zastosowane enzymy prote-

olityczne działają w następnym etapie, po kwasach. „Atakują”

wiązania białkowe w desmosomach, łączących ze sobą komór-

ki naskórka nierozbite przez kwasy. 

www.medesthetic.yonelle.pl

YONELLE MEDESTHETIC 
zaprasza do odwiedzenia stoiskai na premierowy pokaz

EKSFOLIACJI PROGRESYWNEJ 
podczas 29. Kongresu LNE & spa (5–6 kwietnia 2014 r.) 
Oferta specjalna na produkty z logo Beauty Concept

Eksfoliacja progresywna – linia „T” do cery
tłustej, mieszanej i trądzikowej na bazie 
kwasu szikimowego

Proponowane zabiegi SHIKIMI

Shikimi Therapy – kuracja złożona z 6 do 10 zabiegów

z użyciem preparatów domowych, przygotowujących

skórę do wysokich stężeń kwasów i zwiększających ich

skuteczność. Znacznie poprawia stan i wygląd skóry tłu-

stej, łojotokowej, trądzikowej. 

Shikimi New Look – kuracja 6-zabiegowa, niewymagają-

ca wcześniejszego przygotowania skóry. Znacznie po-

prawia stan i wygląd cery mieszanej. Zapewnia doskona-

łą odnowę biologiczną, odświeżenie i normalizację.

Shikimi Revital – jednorazowy zabieg typu „bankietowe-

go”, natychmiastowo i spektakularnie poprawiający kolo-

ryt, gładkość i wygląd cery.

Dwadzieścia lat temu, po szkoleniach w Stanach
Zjednoczonych, wprowadziłam na polski rynek za-
bieg złuszczania skóry kwasem glikolowym. Nazwa-
łam go „eksfoliacją” i pod tą nazwą funkcjonuje
do dziś w wielu różnych firmach kosmetycznych. Pa-
miętam dobrze silne emocje, które towarzyszyły tej
premierze, i strach, czy kosmetyczki będą odpowie-
dzialnie wykonywały zabieg. Czuję głęboką wdzięcz-
ność, że nie zawiodłam się na ich profesjonalizmie.
Teraz nadszedł czas, aby wprowadzić do gabinetów
i pokazać klientkom nowatorską, przełomową kon-
cepcję złuszczania – eksfoliację progresywną. Sku-
teczniejszą, bezpieczniejszą, bardziej komfortową,
która wykorzystuje nowe kwasy i procedury. Mam
wielką satysfakcję, że mogę kontynuować swoją
dawną misję w ramach nowopowstałej marki profe-
sjonalnej Yonelle Medesthetic.

Temat eksfoliacji w kosmetyce profesjonalnej fascy-
nuje mnie od dawna. Jako chemik od wielu lat zgłę-
biam mechanizm reakcji różnych hydroksykwasów
na skórę, odkrywając wciąż coś nowego. Z czasem
nabrałam przekonania, że stosowane dotychczas
preparaty i techniki nie wykorzystują w pełni poten-
cjału tkwiącego w stymulacji procesu złuszczania
w celu poprawy wyglądu i struktury skóry. Eksfoliacja
progresywna Yonelle Medesthetic umożliwia zrobie-
nie dużego kroku w tym kierunku. Praca nad koncep-
cją tego zabiegu, dobór składu preparatów i testo-
wanie rezultatów było jednym z najbardziej ekscytu-
jących etapów w mojej karierze zawodowej. Jestem
szczęśliwa, że nareszcie mogę przekazać owoc tej
pracy kosmetyczkom.

Jolanta ZWOLIŃSKA

Małgorzata CHEŁKOWSKA
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