
В периода 04-06 Ноември 2011 се проведоха ХХ-те Ноемврийски дерматологични 
дни, организирани от Българското Дерматологично дружество.
Дерматологични лаборатории Avene организираха симпозиум на тема: „Има ли 
граници борбата със стареене на кожата?” с лектор Доц. Мирослава Кадурина. 

                       

С течение на възрастта, кожата губи своя обем, лицевият овал се отпуска, бръчките 
стават все по-дълбоки. Клетъчната активност се забавя, в резултат на което синтезът на 
колаген, еластин и хиалуронова киселина намаляват, което се изразява  в загуба на 
плътност . Количеството липиди все повече се редуцира, кожата става сухa и 
недостатъчно подхранeна, губи своята  жизненост и еластичност.

Желаението да изглеждаме млади датира още от Древността-  в Рим и Египет се 
практикували различни начини за поддържане на кожата с помощта на масла, тамян, 
смирна, мляко.

Днес подмладяването на кожата включва различни процедури, прилагани  от 
дерматолози - филъри, ботулинов токсин, лифтинг, лазерни процедури, липофилинг, 
мезотерапия, блефаропластика.

Но за поддържане на постигнатите резултати е необходимa ежедневна грижа с 
дермокозметични продукти на най-високо ниво.

Лаборатории Avène разработиха анти-ейдж отговор за всяка възраст.

25+ - първи бръчки, загуба на блясък! 
 Aнти-ейдж отговорът на Avene е серията Yshtéal+, включваща три продукта:

 Yshtéal+ Крем- за суха кожа;
 Yshtéal+ Емулсия- за нормална и смесена кожа;



 Yshtéal+ Крем контур за очи.

Основни съставки в серията са Ретиналдехид и Пре-токоферил - патентована 
комбинация, която усилва синтеза на колаген и еластин и неутрализира вредното 
действие на свободните радикали.

В резултат, кожата е защитена, бръчките коригирани, a блясъкът  възвърнат.

40+ - изразени бръчки, дълбоки бразди, загуба на еластичност!
Вашият Анти-ейдж отговор е серията Eluage.
Продуктите от серията са с международно признание, носители на призове и награди от 
конкурси на модни списания и фармацевтични асоциации (Мари Клер, Ел и др.).

Хиалуроновата киселина е основен компонент на кожата, но синтезът й намалява с 
възрастта! Огромният размер на молекулата НЕ позволява проникването й през 
епидермиса.

Именно тук е иновацията на Дерматологични лаборатории Avène - Фрагменти 
Хиалуронова Киселина (HAF), синтезирани по биотехнологичен път, със специфичен 
контролиран малък размер, позволяващ тяхната пенетрация и прицелно действие.

Серията Eluage включва 5 продукта, богати на Термална вода Avène и с уникално дуо 
активни съставки -  Ретиналдехид и Фрагменти на Хиалуронова киселина (HAF) :

1. Eluage Крем, с масло от карите и жожоба за суха кожа;
2. Eluage Обогатен крем, с масло от карите и жожоба за много суха кожа;
3. Eluage Емулсия, с матиращи микросфери, за нормална и смесена кожа;
4. Eluage Концентрат, с двойно по-висока концентрация на HAF, за по-интензивен 

ефект.
5. Eluage Очен контур, коригиращ бръчки, тъмни кръгове и торбички под очите.

55+ - липса на плътност, жизненост и комфорт!
Вашият анти-ейдж отговор е серията Sérénage .

Кожата преоткрива своята нежност, блясък и комфорт, благодарение на 
комбинацията от Фрагменти Хиалуронова киселина и Гликолеол, с уплътняващ, 
хидратиращ и подхранващ ефект.

Серията предлага:

Подхранващ и уплътняващ дневен крем,допълнително обагатен с  Пре-токоферил, с 
антиоксидантно действие. 

Подхранващ и уплътняващ нощен крем 
В неговата формула са включени и аргинин, аминокиселина, с роля в тъканното 
регенериране, както и масло от карите и авокадо, за интензивно подхранване през 
нощта.



 Подхранващ и уплътняващ тонизиращ серум , с 2 пъти по-високо съдържание на 
H.A.F.  - интензивна грижа за подсилване на ефекта.

Продуктите от серията са богати и на Термална вода Avène, с успокояващо, 
антииритативно и антиоксидантно действие. Имат фин аромат, базиран на фрезия, ирис 
и божур, с нежна копринена текстура.Без парабени.


