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Spirularin® i Skinicer®
Repair Care
na niedoskonałości skóry

C

zy składnik aktywny Spirularin® pozyskany z mikroalgi Spirulina Platensis to nowy
sprzymierzeniec w walce z grzybicą, wirusami i trądzikiem? Na to i inne pytania odpowiada
Leszek Pliskin, właściciel W&P Cosmetics.

a)

|| Czym różni się ekstrakt

(Spirularin®) od samej
spiruliny?

b)
Fot. 1 Kurzajka (brodawczak)
a) przed, b) po 2-tygodniowej
kuracji ekstraktem Spirularin®.
Źródło: Archiwum Anna
Niedziółka

Pani Anna Niedziółka
(kosmetolog i podolog),
właścicielka Gabinetu
Podologicznego
„Podomania” w Końskich,
tak mówi o kosmetykach
z zawartością składnika
aktywnego ze spiruliny:
„Kosmetyki z zawartością
wyciągu ze spiruliny są
moim sprzymierzeńcem
od 3 lat. Efekt ich
stosowania w przypadku
terapii grzybicy
paznokci lub brodawek
wirusowych (kurzajek)
jest zadziwiająco szybki
i skuteczny. W mojej
praktyce w KAŻDYM
przypadku efekt jest
znakomity. Absolutnie
godne polecenia!”
Kontakt z Anną
Niedziółka:
M: +48 796 926 606

W&P Cosmetics
ul. Czerwińskiego 6
40-123 Katowice
T: +48 32 703 77 88
W: wp-cosmetics.pl
/wp-cosmetic
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Różnica jest fundamentalna. Ekstrakt ma się do samej spiruliny jak
przeciwciała wytwarzane przez
ludzki układ odpornościowy do
naszego organizmu. Wytwarzamy
przeciwciała w przypadku zagrożenia drobnoustrojami. Identycznie
algi! Ów ekstrakt to ich „przeciwciała” w walce z wirusami, bakteriami i grzybami. W warunkach
naturalnych alga wytwarza ekstrakt wyłącznie w sytuacji zagrożenia. Pozyskany z algi w drodze
opatentowanego procesu ekstrakt
jest czynnym i zarazem głównym
składnikiem linii kosmetyków Spirularin® i Skinicer® Repair Care.

skórnych jest infekcja drobnoustrojami. Ekstrakt jest nad wyraz skuteczny w zwalczaniu powikłań
skórnych wynikających z grzybicy,
infekcji bakteryjnych (trądzik pospolity, różowaty, grudkowo-kostkowy czy młodzieńczy), atopowego
zapalenia skóry, łuszczycy (chodzi
o powikłania natury bakteryjnej
i grzybiczej występujące równolegle z tą chorobą). Powikłania
skórne o podłożu wirusowym (brodawczak; potoczna nazwa kurzajki, opryszczka) zostają skutecznie
zażegnane w efekcie stosowania
kosmetyków z wyciągiem. Regularność stosowania i cierpliwość
to klucz do sukcesu! Stosowanie
kosmetyków w przypadku pięknej,
zdrowej i nawilżonej skóry również
przynosi znakomite efekty.

|| Jak działa sam ekstrakt?

Spirulina nie „walczy” z drobnoustrojami, lecz chroni swe zdrowe
komórki. Tajemnicą ochrony jest
szczególna postać polisacharydów
tworzących wokół zdrowych komórek niemożliwą do sforsowania
przez drobnoustroje barierę. Co
więcej, ten sam ekstrakt posiada
właściwości regeneracyjne i rewitalizujące, dzięki którym komórki wcześniej zaatakowane przez
drobnoustroje w dużej części odzyskują utracone właściwości.

|| Co sądzą dermatolodzy

i kosmetolodzy na temat
ekstraktu?

Dystrybuowane przez naszą firmę kosmetyki są obecne na polskim rynku od czterech lat. Dzięki
swej innowacyjności i niepowtarzalnej formule zdobyły uznanie
autorytetów z dziedziny kosmetologii. Podczas IV edycji Targów
Kosmetycznych „Uroda i Estetyka”
w Łodzi nasza firma w kategorii
„KOSMETYKI PROFESJONALNE”
otrzymała prestiżowe wyróżnie|| W jakich przypadkach
nie za produkt Skinicer® serum.
pomocny jest ekstrakt
W Niemczech (Spirularin®) został
ze spiruliny?
uznany za „Active ingredient 2015”.
Stosowanie kosmetyków z zawar- Kosmetyki z jego zawartością
tością ekstraktu jest uzasadnione zostały uznane za kosmetyw sytuacji, gdy źródłem problemów ki roku 2014 i 2013 w kategorii
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dermatologii estetycznej! Nasze
kosmetyki zostały stworzone we
współpracy z renomowaną Kliniką
Dermatologiczną w Hamburgu i są
w niej stosowane od lat. Otwarcie
o zaletach stosowania kosmetyków mówi także prof. dr Kristian
Reich – dermatolog i alergolog, kierownik pionierskich prac i badań
nad wyciągiem z alg. To chyba wystarczająca rekomendacja!
|| Czy są to kosmetyki
profesjonalne, czy do
stosowania w domu?

Nasze kosmetyki zdążyły zdobyć
już renomę i uznanie wśród kosmetyczek, kosmetologów, dermatologów i podologów. Zdarza
się, że efekty ich stosowania widoczne są po upływie tygodnia,
najczęściej jednak na prawdziwe
rezultaty trzeba czekać kilka tygodni. W tym ostatnim stwierdzeniu
tkwi odpowiedź na pytanie. Są to
kosmetyki na wskroś profesjonalne, lecz wymagają regularnego
stosowania w domu. To dlatego
tak bardzo zależy nam na współpracy z naszymi partnerami gwarantującymi rzetelną informację
sposobu stosowania kosmetyków
w domu. Uważam, że nadchodzące lata będą czasem inwestycji;
mam na myśli szkolenia, propagowanie wiedzy o działaniu ekstraktu, jednym słowem edukację.
W Niemczech, Anglii, Portugalii
czy Norwegii etap ten zajął również lata. Jestem zdania, że w Polsce będzie podobnie.

