orthoCos®

ОРТОМОЛЕКУЛЯРНА ГРИЖА ЗА ЧУСТВИТЕЛНА КОЖА

orthoCos ® ПРЕДПАЗВА ЧУВСТВИТЕЛНАТА КОЖА
НЕВРОЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА
Неврочувствителна кожа означава раздразнена, лесно иритираща се и зачервяваща се кожа.
Ясно видими белези са зачервяване, алергични реакции, сърбеж и възпалителни процеси.
По време на разработването на продуктите orthoCos® неврочувствителната кожа
беше класифицирана в четири типа, за да се дефинират прецизно съответните физиологични
нарушения и степента на проявление.
ТИП 1: СЛАБОСТ НА ЛИПИДНАТА БАРИЕРА

ТИП 3: НЕРВНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

От неврочувствителна кожа до дерматит:
Проблемът се състои в нарушената липидна
бариера и високият индекс на трансепидермална загуба на вода на кожата, като по този
начин се получава необичайно лющене
(десквамация), сърбеж и възпаление по кожата.

От алергична кожа до уртикария: Пониженият
праг на толерантност предизвиква прекомерни
имунни реакции и повишена чувствителност на
кожата към алергии.

ТИП 2: СЛАБОСТ НА СТЕНИТЕ НА
КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ

От нечиста кожа до акне: Причината за кожното
раздразнение е хормонално контролирана
хиперактивност на себумната жлеза, което кара
кожата да стане по-податлива на възпаление.

От купероза до розацея: Тук предимно
вродената слабост на съдовата стена води до
зачервяване на бузите и носа, а с напредване
на годините и до фини синкаво-червени вени.

ТИП 4: СПРАВЯНЕ С ХОРМОНИТЕ

orthoCos ®
Независимо от възрастта, грижата за кожата има ефект.
Всички продукти на orthoCos® възстановяват увредената липидна бариера, като
по този начин кожата не пропуска външни дразнители и става по-успойчива на
ведното влияние на околнта среда.
Независимо дали е суха, напукана, атопична или склонна към възпаления, с
orthoCos® резултатът е един - здрава и красива кожа за дълъг период от време.
Всички продукти orthoCos® повишават прага на толерантност на кожата.
Активните съставки укрепват, контролират и успокояват собствената й нервна
система, като предотвратяват нови прояви на възпаление и сърбеж.
В продуктите на orthoCos® на Binella Medical Beauty не са използвани никакви
добавки, които са вредни за кожата, което води до постигане на максимален ефект.
Продуктите orthoCos® са отлични за грижа за чувствителна детска кожа, за
изгаряния и са подходящи за козметична грижа, за патологично променена
кожа. Тъй като нямат странични ефекти, те са подходящи и за дългосрочни
грижи при невродермит, атопична и възпалена кожа.

orthoCos ® ОСНОВА НА ЗДРАВАТА КОЖА
Почистване без раздразнения
Хората, страдащи от алергии с увредена кожна бариера
и повишена податливост към раздразнения и възпаления,
винаги трябва да внимават какво използват по кожата.
Необходимо е да избягват всичко, което допринася за
по-нататъшно дразнене и отслабване на кожната бариера.
Нашата препоръка за грижи: Почистващи продукти orthoCos®
Почистващите продукти orthoCos® се основават
на естествени повърхностно-активни вещества
на растителна основа.

• Почистват и избистрят раздразнената кожа
по особено мек начин. Не влияят
на стойността на pH, на кожата.

• Забавят процеса на стареене на

кожата, като се грижат за нейния добър вид.

• Не съдържат алкохол и алкохолни съединения.
Успокоявайте кожата, докато почиствате!

orthoCos ®
Перфектно почистване за чувствителна кожа

MOUSSE INFLAM
Почистваща пяна за суха, раздразнена кожа,
склонна към алергии.
Има антибактериално и овлажняващо действие.
Подхранва кожата.
С екстракт от градински чай, алантоин,
микросребро и пантенол.

• Почиства изключително нежно, без усещане на
дискомфорт и опънатост.
• Отстранява внимателно микроорганизмите.
• Нормализира рН-то на кожата.
Употреба: Сутрин и вечер. Навлажнете лицето,
шията и деколтето. Нанесете върху кожата
на лицето, масажирайте за кратко и измийте
обилно с хладка вода.

BACTUS SPRAY

OILY SKIN MOUSSE

OILY SKIN SPRAY

Охлаждащ, антибактериален
и интензивен спрей за лице
и тяло.

Почистваща пяна с неутрално
pH за мазна и склонна към
акне кожа.

Антибактериален тоник за
лице, подходящ при мазна
и склонна към акне кожа.

Насочен към кожа, склонна
към възпаления и зачервяване.

• Облекчава и премахва

Съдържа особено леки
повърхностноактивни
вещества, алантоин, урея,
микросребро и хамамелис.

Екстрактът от хамамелис
и коприва има силно
противовъзпалително
действие.

• Има антибактериално

Почиства кожата нежно и
в дълбочина, в порите.

• Предотвратява образуването

• Отстранява замърсявания

• Усъвършенства текстурата

• Стягащо, озаряващо, анти-

Приложение: Поставете
малко количество върху
памучен тампон след
почистване на лицето и
нанесете върху засегнатите
участъци.

сърбежа

действие. Нанася се
директно върху кожата

• Предотвратява развитието
на нови възпаления

• Подходящ при псориазис,
невродермит и екзема

Употреба: Сутрин и вечер.
След това почистете добре
лицето, шията и деколтето.
Напръскайте кожата и
оставете спрея да попие. Не
е необходимо подсушаване.
Може да се ползва няколко
пъти на ден за облекчаване
на сърбеж и зачервяване.

и грим по кожата

бактериално и противовъзпалително действие

• Инхибира образуването на

комедони и усъвършенства
порите

• Подходяща при акне вулгарис
Употреба: Сутрин и вечер.
Нанесете върху кожата и
разпенете с навлажнени ръце.
Измийте с хладка вода.

на несъвършенства по кожата

на кожата

ТИП 1: orthoCos ®

ЗА РАЗДРАЗНЕНА И АТОПИЧНА КОЖА
Нарушена липидната бариера
При кожни заболявания като невродермит, псориазис и
атопичен дерматит винаги има увреждане на липидната бариера.
Повредената липидна бариера води до висока трансепидермална
загуба на вода, като в следствие на това, кожата е силно дехидратирана
и по-податлива на замърсявания и по-уязвима на раздразнения.
Първи признаци на нарушена липидна бариера:
Кожата се усеща суха, стегната, сърбяща, груба и лющеща се.
Реагира по-бързо на външни влияния и е склонна към възпаления.
Нашата препоръка за грижи: orthoCos® Neuro Sense

Продуктите orthoCos® NEURO SENSE
са специално разработени, за да регенерират увредената
бариерна функция на кожата и да компенсират загубата на влага.
Поради изключително добрата си толерантност към кожата,
те постигат и двете. Идеални при лечение на псориазис
и невродермитът.

NEURO SENSE FLUID

NEURO SENSE КРЕМ

Идеална дневна грижа със
силен защитен ефект, подходящ
за раздразнена и атопична кожа,
при сърбеж и екзема.

Този продукт е перфектен за дългосрочна основна грижа
за раздразнена, атопична, сърбяща кожа и при екзема,
дерматоза или друго възпаление.

• Незабавно облекчава

раздразнението и
зачервяването на кожата.

• Устойчиво намалява сърбежа и
бактериално възпаление.

• Modukine ™ поддържа
липидната бариера.

Приложение: Нанесете върху
почистена кожа сутрин и
масажирайте внимателно.

• Увеличава прага на толеранс на кожата. Инхибира

възпалителните процеси. Елиминира невротрансмитерите.

• Насърчава възстановяването на липидната кожна бариера.
• Регулира процеса на оросяване и облекчава сърбежа.
Приложение: Нанесете вечер върху почистена
кожа и внимателно масажирайте.

ТИП 2: orthoCos ®

СЛАБОСТ НА СТЕНИТЕ НА КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ
Куперозата е зачервена кожа с вени, които са повече или по-малко
полупрозрачни, особено около бузите и носа. Причината е физиологичната
слабост на съдовата стена. Най-срещаните фактори, обострящи състоянието
на купероза са честите температурни колебания, екстремните топлина или
студ, консумацията на алкохол, както и напитки, съдържащи кофеин, който
засилва кръвообращението и по този начин разширяват вените още повече.
Неправилната грижа в начален стадий на купероза бързо може да се
превърне в изразена розацея.
Първи признаци на слаби стени, на кръвоносните съдове:
Видимо зачервена и затоплена кожа на лицето след прием на
алкохол и кафе, както и в случай на резки температурни промени.
Нашата препоръка за грижи: orthoCos® CAPILLAR

Благодарение на своите съдови защитни свойства,
продуктите orthoCos® CAPILLAR постигат отлични резултати,
акто при лечението на купероза, така и при лечението на розацея.
Те ефективно укрепват чувствителната към температурни промени
кожна бариера и компенсират структурните слабости по вените.

CAPILLAR MASK
Интензивна успокояваща маска за укрепване на слабите съдови стени. Балансираният комплекс
от активни съставки в CAPILLAR MASK отговаря на всички изисквания на кожата със слаби съдови
стени. Доказаните екстракти от рускус, рутин, Centella asiatica и екстракт от конски кестен, спомагат
за оптимизиране на вискозитета, на кръвта и по този начин намаляват запушванията на вените.

• Разширените вени се облекчават, имунната система е защитена и укрепена
• Лекото съдържание на ментол охлажда и успокоява кожата веднага след нанасяне
• Затоплянето на кожата се избягва, капилярите се укрепват
• Свободните радикали не могат да проникнат в кожата
• Стимулира се еластичността на съдовата мембрана.
Маслата от шеа, вечерна иглика и жожоба
осигуряват сигурна липидна бариера

Употреба: Нанасяйте маската обилно върху
почистена кожа веднъж или два пъти седмично.
Избягвайте зоната около очите. Оставете да
действа 15-20 минути. След това измийте
остатъците с хладка вода. Нанесете подходяща
завършваща дневна или нощна грижа.

CAPILLAR DAY FLUID

CAPILLAR NIGHT CREAM

Интензивна защитна и лека
текстура за дневна грижа.
Подходяща за чувствителна
кожа, склконна към
зачервяване.

Богата нощна грижа, особено подходяща за чувствителна,
зачервена кожа с разширени вени. Съставки, които засилват ефекта
на продукта, като конски кестен, рускус и рутин, масло от вечерна
иглика и масло от карите, подобряват капилярната циркулация
на кръвта и укрепва стените на кръвоносните съдовете.

Високите дози от активни
съставки със скъпоценни
естествени масла и ModukineTM:

• Намаляват запушванията в кръвоносните съдове.
• Укрепват съдовите стени през нощта, когато кожата

• Успокояват и охлаждат

чувствителната и зачервена
кожа

• Предпазват от температурни

колебания, които могат да
увредят кръвоносните съдове

• Действат противовъзпалително и укрепват отслабените
кръвоносни съдове по кожата
• Предотвратяват трансепидермалната загуба на вода
Употреба: Нанасяйте върху
почистена кожа сутрин и
масажирайте внимателно.

интензивно се регенерира.

• Предотвратяват появата на разширени вени.
Укрепват липидната бариера.

Приложение: Нанесете върху
почистена кожа вечер и
масажирайте леко.

ТИП 3: orthoCos ®

ЗА РАЗДРАЗНЕНА И СКЛОННА КЪМ АЛЕРГИИ КОЖА
Алергичната кожа обикновено има нисък праг на поносимост, което често води до
прекомерни имунни реакции към действително безвредни вещества от околната среда.
Тази тенденция към прекомерни алергични кожни реакции има различни причини.
Генетичните фактори вероятно играят роля, но някои замърсявания на околната среда
и слабостта на имунната система, поради прекомерна хигиена също могат да окажат
ключово влияние.
Първи признаци на раздразнена кожа са: Зачервяване на кожата, обрив, образуване на
пъпки. Тези симптоми се влошават в стресови ситуации.
Нашата препоръка за грижи: orthoCos® SENSITIVE PROTECT
Продуктите orthoCos® Sensitive Protect са насочени
към чувствителна кожа с отслабена имунна защита.
В случай на алергични кожи се постигат отлични
резултати, благодарение на оптималната им
толерантност. Не съдържат добавки, химически и
синтетични емулгатори, консерванти, оцветители
и аромати. Това ги прави отличен продукт за
грижа за кожата при уртикария.

SENSITIVE PROTECT FLUID

SENSITIVE PROTECT CREAM

Десенсибилизиращ дневен флуид,
подходящ за чувствителна,
свръхчувствителна, раздразнена и
склонна към алергии кожа.
Висококачествените есенциални
мастни киселини и Modukine ™ в
комбинация с масло от арган и
макадамия, регенерират и защитават
кожата от прекомерни имунни
реакции

Овлажняващ, подхранващ и дълбоко
ефективен нощен крем предлагащ
дългосрочна основна грижа за
изключително чувствителна,
свръхчувствителна, раздразнена, суха,
както и склонна към алергии кожа.
Специалният комплекс от активни
съставки повишава прага на
толерантност, на кожата и помага за
възстановяване на естествения баланс.

• Кожата е видимо успокоена,

• Зачервяването, раздразнението и

• Зачервяването и чувството на

• Намаляват се прекомерните кожни

• рН и липидната бариера на кожата

• Липидната бариера е възстановена.

предотвратени са прекомерни
спонтанни реакции.
напрежение значително намаляват.
са стабилизирани и възстановени.

• Кожата става по-устойчива и

по-малко чувствителна на външни
дразнения.

Приложение: Нанесете върху
почистена кожа сутрин и
масажирайте внимателно.

сърбежът по кожата значително
намаляват.
реакции.

Кожата придобива ново усещане за
мекота и здравина.

• Кожата става по-устойчива на външни
фактори. Признаците на свръх
чувствителност намаляват.

Приложение: Нанесете върху почистена
кожа вечер и оставете да попие.

ТИП 4: orthoCos ®

ЗА КОЖА, СКЛОННА КЪМ ЗАМЪРСЯВАНЕ И КОЖА С АКНЕ
Хормоналните промени играят главна роля в състоянието на кожата, типично за акнето. Повишеното
ниво на андроген ( мъжки хормони ) стимулират прекомерното производство на себум, което води до
развиване на изразено акне. Променят се, както структурата на фуликула, така и структурата на самия
себум. Порите се задръстват с маса от мазнини, рогови клетки, бели кръвни клетки и бактерии. Това
намира своя израз във възпаления по кожата.
Първи признаци на кожна промяна, типична за акне: Мазна на вид кожа, често блестяща на повърхността.
Наличето на голям брой пъпки и черни точки в зоната около челото, носа, брадичката и гърба.
Нашата препоръка за грижи: orthoCos® ACN
Продуктите на orthoCos® ACN постигат отлични резултати, поради тяхната
формула, както при лечение на вече деференцирано акне, така и в борбата
срещу акне вулгарис и себореен дерматит.
Намаленото производството на себум,
коригира нарушенията на
роговицата и спира
бактериалното
възпаление
по кожата.

ACN FLUID

ACN CREAM

е с лека текстура, регулира интензивното
производство на себум, особено подходящ
за мазна, нечиста и склонна към
възпаления кожа

възстановяваща нощна грижа за кожа,
склонна към себорейни форми на
възпаление, съдържаща комплекс
от активни съставки във високи дози.
Перфектната комбинация от масла от
жожоба, соя и шипка, в комбинация с
високоефективният AHB™ комплекс
(патентована комбинация от: екстракт
от алантоин, коприва и хамамелис)
гарантира, че:

Целевото използване на силно активния
AHB™ комплекс (патентована комбинация
от екстракт, от алантоин, коприва и
хамамелис), микросребро и комбинацията
от висококачествени есенциални мастни
киселини и Modukine™ гарантират, че:

• Съставът на себума и неговото

• Процесът на заздравяване на рани

• Възпалителните бактерии са

• Потокът на себум се намалява

производство ще бъдат подобрени
елиминирани още по повърхността
на кожата

• Развитието на фоликуларна

хиперкератоза е противодействано

• Възстановена е целостта на липидна
бариера

Употреба: Нанасяйте върху почистена
кожа сутрин и масажирайте внимателно.

по кожата се ускорява
и подобрява

• Запушените пори се отварят, появата
на белези се предотвратява

• По време на фазата на регенерация
през нощта се стимулира
образуването на колаген

Приложение: Нанесете върху почистена
кожа вечер и масажирайте леко.

ACN CLEAR SKIN GEL

ACN MASK

Регулатор на себум за комбинирана, мазна
и склонна към замърсяване и образуването
на петна кожа. Без дразнене или изсушаване.

Специална маска за мазна, комбинирана
и склонна към замърсяване кожа,
на основата, на активен въглен,
съдържаща микросребро и AHB™
комплекс (патентована комбинация
от екстракт от: алантоин, коприва и
хамамелис).

ACN CLEAR SKIN GEL съчетава в себе си
иновативните активни съставки, като куркума,
органичен AHA гел, PhyCoZinc и EpiderNew.
Нежен, но ефективен срещу кожни
несъвършенства като черни точки,
пустули или папули.

• Регулира прекомерната кератинизация,
образуването на бактерии и
производството на себум

• Осигурява равномерен и ясен тен,

най-доброто за здравето на кожата

• Без масла, консерванти, емулгатори,
багрила и аромати

Употреба: Сутрин и вечер върху
почистена кожа.
Нашата препоръка за грижи:
Може да се използва като самостоятелна
грижа или да се прилага под ACN FLUID
или Cream според изискванията.

• Действа антибактериално,

противовъзпалително и регулира
процеса на оросяване

• Ускорява затихването на възпалението,
почиства и отваря каналите на порите

• Овлажнява епидермиса
Приложение: Нанасяйте 2-3 пъти
седмично върху старателно почистена
кожа, оставете да действа 15-20 минути.
Остранете остатъците с хладка вода.
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