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Вітаю з новим кремом Styler!

• 35 років успішного використання

• Нова формула

• Нова текстура

• Новий аромат

• Краща результативність



Repair and Calm Direct (Відновлення та пряме проникнення)

Для оптимального першого догляду за шкірою - відразу після
медичних процедур, таких як:

Постійні макіяж
Татуювання.

Мікродермабразія
Фруктові кислотні пілінги
Лазерні процедури
Microneedeling та ін'єкції
Радіочастотна терапія
Мезотерапія

R&C REPAIR AND CALM DIRECT

R&C



Спеціально розроблена формула проникає

глибоко в шкіру і підтримує її після обробки. З 

ретельно відібраними інгредієнтами R & C 

REPAIR AND CALM DIRECT допомагає зменшити

почервоніння, набряк, знімає не приємні

відчуття зтянутості та сухості та  інші

подразнення шкіри. 

R & C охолоджує та зволожує. Має 

протизапальні та антимікробні характеристики.

R&C REPAIR AND CALM DIRECT

Як
діє…



"

Пантенол…

... володіє заспокійливим
для шкіри ефектом і

живильними властивостями
- еластичність шкіри також

покращується
.

Підтримує нове
формування клітин

шкіри, в результаті чого
відбувається

регенерація шкіри

перетворюється на
пантотенову кислоту на
шкіру…

Вітамін краси "або" королева
вітамінів шкіри "... покращує
вологість сухої та
чутливої   шкіри і зберігає її
гладко.

R&C REPAIR AND CALM DIRECT



Масло Ши - це олія, 

витягнута із плодів

деревини.

Регулює вологість

Заспокійливу та згладжувальну дію

Зміцнює ліпідний бар'єр рогового шару

R&C REPAIR AND CALM DIRECT



Вітамін Е ацетат

Змінюється в вітамін Е при нанесенні на
шкіру

Захоплення радикалів

Зменшує пошкодження шкіри

Сильне утримання вологи

Зменшує глибину складки та згладжує шкіру

R&C REPAIR AND CALM DIRECT



Bisabolol

(Активні речовини масла

ромашки)

Регенерація клітин стимулюється спеціальними
ферментами

Швидке загоєння
ран

Зниження ознак старіння

Протизапальний / заспокоює подразнення
шкіри

Ослаблення пігментних
плям

R&C REPAIR AND CALM DIRECT



Оптимальний догляд за шкірою після інтенсивного втручання.

Repair and Calm Daily - це догляд для шкіри, яка обробляється

лікувальними процедурами. Розроблений для повсякденного

використання, захищає шкіру від впливу навколишнього середовища та 

запобігає запальним процесам.

Repair and Calm Daily має гладку, нежирну текстуру, що робить

щоденне використання легким. Спеціально розроблена формула 

утворює невидиму захисну плівку на обробленій ділянці та 

забезпечує приємне почуття на шкірі.

R&C

R&C REPAIR AND CALM DAILY



Glycerin

(Частина власної

зволожуючої системи

шкіри)

зволожуючий

дуже хороша
переносимість

гідратоутворення

захисний ефект шкірного
бар'єру

R&C REPAIR AND CALM DAILY



Bulbine Frutescens

(невеликий чагарник, що

росте в сухих долинах

Південної Африки)

Зцілення шкірних травм

Опіки / засмага

Стимулює синтез колагену у фібробластах

Проти укусів комах

Заспокійливий та протизапальний ефект

R&C REPAIR AND CALM DAILY



Нові ампули для блискучих моментів



Ампули - це швидке та ефективне вирішення проблем. Вони містять
висококонцентровані активні інгредієнти та пристосовані до різних
типів шкіри. Незалежно від того, чи це нечиста, жирна, суха або
девіталізована шкіра - Weyergans High Care має рішення для кожного стану
шкіри!

Weyergans відмовляється від таких добавок, як емульгатори чи
консерванти - активні інгредієнти виникають у чистому та
концентрованому вигляді. З одного боку, це покращує сумісність зі
шкірою а з іншого боку, високодозовані активні концентрації можуть
оптимально поглинатися шкірою..

Нові ампули для блискучих моментів



Гігієнічні

Висока концентрація

активних речовин

Без будь-яких хімічних

складників

Дуже простий у

використанні

Комбінація для

кожного типу з Weyergans-

препаратами

Нові ампули для блискучих моментів



Застосування: ампули відкриваються задопомогою паперового рушничка, потім ви
вміст ампули переносите у ваші руки та обережно наносите його на обличчя, шию та
декольте. У такому випадку шкіра буде оброблятися індивідуальним Weyergans –

інвідуальним доглядом за шкірою.

Нові ампули для блискучих моментів

Застосування: не івазійні Іонтофорез: 3-5 хв
Ультразвук: 

використовується



PERFECT LIFT

ефект
&

характеристик
и

моустаризація, 

зберігання вологи
та регулювання

вологості

пружність та
еластичність

стимулює
формування
клітин і

регенерацію

зцілюючий та
заспокійливий

ефект

антимікробна
дія

антиоксидант, 

захист від вільних
радикалів



PERFECT LIFT

Avena Sativa Авен Сатіва [вівсянка]

Екстракт ядра: екстракт вівсяного

кукурудзи, літній злак з низьких

гірських хребтів, в передгір'ях Альп 

і в прибережних районах

антивірусний

протизапальний ефект

протиподразнень

стимулює синтез колагену



PERFECT LIFT

Sodium Hyaluronate:

hyaluronic acid

Гіалуронат натрію:

гіалуронова кислота

сильно зволожуючий та зберігаючий ефект

Відновлює позаклітинну
матрицю

Створює кращий зв’язок між клітинамит



PERFECT LIFT

Tocopherol:

Токоферол:

Вітамін Е утворюється
фотосинтетично
активними організмами, 

такими як рослини та
ціанобактерії

Перехоплювач радикалів

Анти оксидант



PERFECT LIFT

Allantoin: Первинний
кінцевий продукт
деградації нуклеїнових
кислот у рослинах

ефективний проти запалення

викликає прискорення зростання клітин

заспокоює шкіру

допомагає лікувати
рани має загоюючі
властивості

стимулює утворення клітин і регенерацію
клітин



ACTIVE DETOX

Інтенсивний концентрат для підвищення стресостійкості шкіри

внаслідок забруднення навколишнього середовища

Active Detox це інтенсивний «утворювач морської вологи» з довгостроковим ефектом для

шкіри обличчя, багатий мінеральними речовинами, глюкуроновою кислотою та

полісахаридами, зберігає вологість шкіри протягом багатьох годин. Виняткове

поєднання активних інгредієнтів працює на різних рівнях шкіри .



моустаризація, 

зберігання вологи
та регулювання

вологості
детоксикація та
прояснення в
тканинах

згладжування та
ліфтинг

зміцнення захисного
бар'єру

захист від
шкідливих впливів

гідратаційний
бустер з стійким

ефектом

ACTIVE DETOX

ефект
&

характеристик
и



Екстракт Codium Tomentosum:

Зелена водорості - цей
морський зволожувач багатий
полісахаридами, глюкуронову
кислотою, білками та
мінералами

Зміцнення захисного бар'єру

Детокс для епідермісу

Захищає від шкідливих впливів

Він створює власний резервуар в епідермісі -

зменшує сухість зморшок

ACTIVE DETOX



Активні інгредієнти:

Гіалуронат натрію: коротколанцюговий, а також довгая ланцюгова гіалуронова
кислота

власна речовина шкіри

Високо зволожуючий і зберігає вологість речовина

Підтягуючий та згладжувальний ефект на шкіру

Бутиленовий гліколь: зволожуючий та зберігання вологості

Пропіленгліколь: покращує здатність утримання води до шкіри

Пентиленгліколь: двовалентний спирт - у високій концентрації та зволоження

ACTIVE DETOX



Intense Boost

Інтенсивне підтягнення

Інтенсивний концентрат для ефективного наповнення
шкіри

Intense Boost

Інтенсивний підтягнення - це інтенсивна допомога для оптимізації та
гладкості шкіри. З стимулюючими та регенеруючими діючими
інгредієнтами синтез колагену та еластину активується та стимулюється
для поповнення. Результатом є видимий ефект негайного підйому з
довгостроковим ефектом. Щоб отримати найкращий ефект, рекомендується
використовувати ампули як ліки.



INTENSE BOOST

Миттєве
підтягування

Відмінний ліфтинг з
довгостроковим

ефектом

зволожуючий і
зберігаючий

Захисний ефект
для епідермісу

стимуляція та нове
формування

синтезу колагену та
еластину

effect

&

characteristics



ФІБРОСТИМУЛІН: білки із зародків пшениці, продуковані ферментативним
розщепленням білка та крохмалю та

зв'яжіть вологу в шкірі

володіють шкірними та живильними властивостями

відновити структуру сполучної тканини

допоможе покращити еластичність шкіри

Сахариди Ізомерація: комбінація різних сполук цукру

Постійно покращує здатність утримання волога шкіри

Сахарид Ізомерат: комбінація різних сумішей цукру

покращує зволоження шкіри

INTENSE BOOST



Ultra Repair це інтенсивна терапія для лікування пігментних розладів та вікових
плям. З активними інгредієнтами, що освітлюють шкіру, синтез меланіну в
шкірі інгібується. Шкіра сяє рівною, яскравішою коліркою. У той же час, 
імунні клітини шкіри підтримуються так, що вони можуть мати
балансуючий вплив на чутливі шкірні захворювання.

Інтенсивний концентрат для догляду за пігментними розладами та чутливими станами
шкіри

ULTRA REPAIR



нове формування та
збереження
колагенових
волокон

антиоксидант

протизапальний

заспокійливий і
перебалансування

освітлення
пігментативних

розладів та вікових
плям

гальмування виробництва
меланіну і надмірних

новоутвореннь

ULTRA REPAIR

ефекти
&

характеристи
ки



Ascorbyl Glucoside: 

Аскорбилглюкозид: Вітамін С у комбінації з глюкозою

має більш високу стійкість світла, тепла та кисню, ніж чистий вітамін С

має функцію освітлення

стимулює нове утворення колагенових волокон і затримує деградацію

забезпечує широкий захист від вільних радикалів

ULTRA REPAIR



Саксіфрага Сарментоза Екстракт: екстракт з листя кам'яної квітки

радикальні ловці

затримує світло, викликане старінням шкіри

Vitis Vinifera виноград / фруктовий екстракт: стовбурові клітини з насіння
виноградного червоного винограду

як антиоксидант, знижує шкідливий вплив сонячного світла

має заспокійливий ефект

ULTRA REPAIR



Екстракт кореня Scutellaria Baicalensis: 

витяг з коренів байкальської рослини

антиоксидантні та протизапальні властивості

в'язка структура, має заспокійливу дію на чутливі шкірні захворювання

конденсує епідерміс

ULTRA REPAIR



CELL PERFORMER

Інтенсивний концентрат для втомленої шкіри, дефіцитом

Cell Performer - це інтенсивний концентрат активного інгредієнта для втомленої

шкіри, дефіцитної шкіри, запаси енергії якої вичерпані. Енергетичні

акумулятори поповнюються енергоносіями та киснево-імпульсними

діючими інгредієнтами, таким чином, створюються оптимальні умови для

регенерації клітин.



поліпшення
еластичності та
вологи шкіри

антиоксидант

протизапальний

заспокійливий і

перебалансуванн
я

заряджання
енергетичного
резервуара

краще постачання
кисню

CELL PERFORMER

ефект
&

характеристи
ка



Пальмітоїл Пентапептид-4: пептид складається з п'яти амінокислот

Підвищується формування колагену та еластину

(дві основні компоненти на шляху до молодості шкіри)

зменшує дрібні лінії та зморшки

Ориза Сатіва [Райс] Екстракт: екстракт, отриманий шляхом вилучення з рисових
зерен

багатий на насичені жирні кислоти

зволожуючий та волога, що зв'язує

захищає від вільних радикалів

CELL PERFORMER



Аллантоин: основний продукт розкладання нуклеїнових кислот у рослинах

працює проти запалень , викликає прискорення побудови клітини

стимулює утворення клітин і регенерацію клітин,

заспокоює шкіру,підтримує зцілення важких ран.

CELL PERFORMER



Активні інгрідієнти:

Гіалуронат натрію: коротколанцюговий, а також довгая ланцюгова гіалуронова
кислота

власна речовина шкіри сильно зволожуючий і зберігає вологість

згладжування та ліфтингуючий ефект

Бутиленовий гліколь: зволожуючий і зберігає вологість

Пропіленгліколь: покращує здатність води зв'язуватишкіру

Пентиленгліколь: двошаровий спирт, у високій концентрації дуже зволожує

CELL PERFORMER



Display
Зручний дисплей для ампул



Перевірені основні активні інгредієнти

• ідеальна підготовка до подальшого
лікування

• Компенсація значення рН
• Заспокоює шкіру
• приємний аромат
• Завершення лінії Timeless Serie Line

TIMELESS TONIC



Ще препарати

Незабаром..

2018 

Маска
Денний крем
з
зеленіми
частинками

Сироватка

Нічний крем



Виникли питання ?

Телефонуйте . Пишіть.

тел. 0972879617, 0673983532 

e-mail: weyergans-ukraine@gmail.com

www.weyergans-ukraine.com


