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ielęgnacja gabinetowa powinna być nastawiona na efekt terapeutyczny przy jednoczesnej
wysokiej skuteczności i bezpieczeństwie stosowania. Dzisiejszy klient jest wymagający
i wie, czego chce. Poszukuje rozwiązań skutecznych, czyta składy, jest w stanie zapłacić więcej
za terapię, która przyniesie efekty i rozwiąże jego problem. Kosmetolog obecnie jest ambitny
i żądny wiedzy. Poszukuje skutecznych, sprawdzonych terapii, bezpiecznych protokołów
zabiegowych, z zadowalającym skutkiem. Chcąc wyjść na przeciw zarówno jednym, jak
i drugim, stworzyliśmy markę, która odpowiada na potrzeby najbardziej wymagających.

C.O.B SKIN A BADANIA
Marka C.O.B Skin powstała
z myślą o skórach trudnych,
problematycznych,
wymagających skutecznych rozwiązań,
pozwala uzyskać terapeutyczne
efekty przy różnych problemach
skórnych. Synergia działania
substancji czynnych oraz wysokie ich stężenie z metodami fizykalnymi daje nam skuteczność
działania, a prosty i krótki skład
– bezpieczeństwo stosowania
i brak skutków ubocznych, co
potwierdzone jest w licznych badaniach aplikacyjnych. Badania
i rozwój są priorytetem marki.

C.O.B SKIN A METODY
FIZYKALNE
Pracując ze skórą, zauważyliśmy, że efekty są tym pełniejsze, im oddziałujemy na skórę
na kilku płaszczyznach. Samo
działanie substancji czynnej
nie da nam takich efektów, jak
połączenie zabiegu z siłą fizykalną. Szczególne miejsce
marka C.O.B Skin poświęciła
leczeniu światłem, które to, oddziałując na skórę na poziomie
komórkowym, pozwala uzyskiwać rewelacyjne rezultaty terapeutyczne przy różnorakich
schorzeniach skórnych.

Z tego powodu powstała linia
specjalistycznych peelingów
chemicznych
Photodynamic
Therapy, która to łączy w sobie działanie kwasów kosmetycznych z działaniem światła
o odpowiedniej długości wiązki.
Światło PDT Led intensyfikuje
działania produktu, który uwrażliwia skórę na działanie światła
– taka jest współzależność działania. Pozwala to nam uzyskać
pełniejsze efekty zabiegowe, przy
braku okresu rekonwalescencji
i wykluczeniu powikłań. Terapia
PDT LED to nie tylko fotobiostymulacja skór dojrzałych i dystroficznych, to także świetna metoda leczenia trądziku pospolitego,
a także łagodzenie stanów zapalnych i przyspieszenie procesów
regeneracyjnych w skórze.

C.O.B SKIN A TERAPIE
SKOJARZONE
Terapie skojarzone są przyszłością nowoczesnej kosmetologii i to one pozwalają nam
osiągnąć sukces w pracy ze
skórą. Zastosowanie procedur komplementarnych, które
swym działaniem uzupełniają
się wzajemnie i potęgują swoje
działanie, jest w pełni zamierzone i konieczne do uzyskania

zamierzonych efektów. Najgłębszy sens ma to właśnie przy
pracy z wieloma problemami
skórnymi, jak utrata jędrności,
rumień, rozszerzone naczynia
czy uporczywy trądzik. Praca
z takimi problemami może stać
się prostsza z C.O.B Skin.

C.O.B. SKIN TO:
• odpowiedź na zapotrzebowanie wymagającego klienta
• bezpieczne, skuteczne procedury zabiegowe
• wysokie stężenie substancji
czynnych
• odpowiedni dobór specjalnie
wyselekcjonowanych
surowców
• prosty skład = bardzo dobre Crown of Beauty
ul. Starowiejska 3a
INCI
63-405 Sieroszewice
• nanotechnologia
biuro@crownofbeauty.pl
+48 505 397 123
• terapia
fotobiodynamiczna
+48 664 829 303
PDT LED
crownofbeauty.pl
• bardzo dobre efekty zabiegowe
cob-skin.pl
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