Tanıtım

Oksijen
Kürü
Güneş, sigara, kötü beslenme, kronik
hastalıklar ve benzeri durumlar genç
yaşlarda cildinizi yormaya başlar. Bu
durumda cildiniz yoğun bakıma ihtiyaç
duyar. Unutmayın; ona özen göstermeniz
ilerisi için en büyük yatırımdır.
Dr. Seran Göçer bizi tüm cilt sorunlarınızı
çözecek Oxygeneo yöntemiyle tanıştırıyor.

Dr. Seran Göçer

İlk olarak size Oxygeneo’nun
üçü bir arada cilt bakımının
ne olduğunu açıklayalım.
Biliyorsunuz; oksijenin
öneminden hep bahsediyoruz.
Yoğun oksijenin deri üstündeki
iyileştirici, arındırıcı ve yenileyici
etkisi birçok bakım sisteminde
kullanılıyor. Oxygeneo buna
farklı bir açıdan yaklaşarak,
deriye oksijeni dışardan değil,
kan dolaşımı yardımıyla içeriden sağlıyor.
Peki, bu içeriden oksijen desteği nasıl
sağlanıyor? Bohr etkisiyle… Oxygeneo kalsiyum karbonat
ve sitrik asit karışımından oluşan, efervesan tablete benzer
bir başlıkla çalışıyor. Cilde jel şeklinde zengin bir karışım
sürüldükten sonra başlık bu jel üzerinde yavaşça gezdiriliyor.
Sonrasında jel hafifçe köpürmeye başlıyor çünkü jelin ve
başlığın bir araya gelmesi deri yüzeyinde bir karbondioksit
oluşumunu başlatıyor, cildimiz de deri yüzeyinde artan
bu karbondioksit miktarını dengelemek için yüzeysel kan
dolaşımındaki oksijen miktarını artırıyor. Vücudumuzun
karbondioksit yoğunluğuna karşı oksijen seviyesini artırma
isteğine ‘bohr etkisi’ deniyor. Faydalarına gelirsek; artan
oksijen seviyesi sayesinde cilt arınıyor, temizleniyor ve
verilecek besinleri almaya hazır hâle geliyor. Yüz, boyun ve
dekolte bölgesinde uygulanabiliyor. Bu yöntemin oksijen

1 Beauty.marieclaire.com.tr | Yaz 2016

desteği dışında başka işlevleri de bulunuyor. Öncelikle
jelin üzerine uygulanan bu efervesan başlık köpürerek
eridikçe bir yandan da pürüzlü bir yüzeye sahip oluyor; bu
da derideki ölü hücre katmanının mekanik yolla sıyrılıp
atılmasını sağlıyor. Diğer yandan jel oldukça zengin bir etken
madde içeriğine sahip. Peptidler, renk tonunu eşitleyici
maddeler, vitaminler, bitkisel ekstreler içeren jel sağlanan
oksijen desteği sayesinde aç hâle gelmiş cildi uygun biçimde
besliyor. Efervesan başlık ölü deri katmanının sıyrılıp
atılmasını sağladığı için bu besinler derin katmanlara kolayca
inebiliyor. Bu besinler iki farklı jel aracılığıyla verilebiliyor;
biri NeoRevive adı verilen yaşlanma karşıtı bir karışım, diğeri
de NeoBright adında renk tonunu eşitleyen, leke oluşumu,
matlaşmış cilt görünümü gibi cilt sorunlarında kullanılan bir
karışım. Duruma göre bu jellerden biri seçiliyor. Tripollar
Radyofrekans ile deri katmanlarını kontrollü biçimde ısıtarak
kolajen liflerini gerginleştiriyor, sıkılaştırıyor ve cilde daha
diri, dolgun, pürüzsüz bir görünüm katıyor. Gelelim son
adıma; iğnesiz mezoterapi olarak bilinen Ultrasound yöntemi
kullanılıyor. Bu yöntemde yüksek frekanslı ses dalgaları,
cilt altına göndermek istediğimiz besleyici ve yapılandırıcı
içerikleri deri altına tam anlamıyla itiyor. Oxygeno
yönteminin ‘uygula ve çık’ şeklinde ilerlemesi ayrı bir
avantaj. Tek seansta bile ışıldayabileceğiniz bu uygulamanın
daha kalıcı olmasını istiyorsanız, bir hafta aralıklarla altı
seansa girmeniz gerekiyor. Sonuç olarak bu uygulamayla
çok iyi bir cilt temizliği, aydınlanma ve ışıltıya sahip
oluyorsunuz. Cildiniz rahat bir nefes alıyor ve pürüzsüz bir
cilde sahip oluyorsunuz. Zamanınız sınırlı da olsa sizi günlük
yaşantınızdan koparmayacak bu uygulamayla tanışmanızın
tam zamanı!
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