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COVER RECOVER™ JEST INNY

Tradycyjne kosmetyki do makijażu, w tym kosmetyki oparte na składnikach mineralnych, mogą 
blokować dostęp tlenu do skóry i w konsekwencji nasilać problemy skórne, które starają się 
ukryć. COVER RECOVER™ jest inny. Dzięki strukturze trójwymiarowej sieci silikonowej ułatwia 
dostęp tlenu do skóry i dzięki temu przyspiesza proces jej regeneracji. COVER RECOVER™  
zapewnia nieskazitelny wygląd bez nasilania objawów problemów skórnych.

• opatentowana oddychająca formuła oparta  
na technologii peptydowej tworzy nową kategorię 
makijażu funkcjonalnego

• znakomite właściwości korygujące niedoskonałości 
skóry wrażliwej

• zwiększenie stopnia dotlenienia komórek skóry
• system trójwymiarowej silikonowej sieci na skórze 

ułatwia przenikanie tlenu oraz substancji aktywnych 
– peptydów i substancji nawilżających

• kompleks peptydowy zwiększa stopień odżywienia  
i dotlenienia komórek skóry 

• redukuje zmarszczki, zaczerwienienia skóry i obrzęk
• reguluje stan zapalny po zabiegach medycznych
• zwiększa stopień nawilżenia skóry
• bardzo lekka konsystencja – nie blokuje porów
• wodoodporna formuła

PALETA KOLORÓW COVER RECOVER™

Wyłączny dystrybutor w Polsce

www.dpderm.pl

Powyższe kolory podane są jedynie w celach informacyjnych, a ich prawdziwa 
barwa może różnić się od tej zaprezentowanej na ulotce.

Paleta kolorów COVER RECOVER™

CREME

BEIGE

WARM BEIGE

SAND

TAUPE



TWOJA SKÓRA ODDYCHA

COVER RECOVER™ to pierwszy oddychający produkt do makijażu, przeznaczony do codziennego 
użytku i do stosowania po inwazyjnych zabiegach medycznych. Oparty na opatentowanej formule, 
która umożliwia dostarczanie tlenu do komórek skóry dzięki czemu stymuluje i przyspiesza proces 
gojenia się skóry po większości procedur medycznych.

COVER RECOVER™ daje pełny i naturalny kamuflaż pozabiegowy i może być stosowany nawet  
na najbardziej wymagającą i wrażliwą skórę. Znakomicie pokrywa niedoskonałości skóry i pomaga 
w leczeniu i gojeniu w przypadku: urazów skóry, suchości skóry, zaczerwienieniach skóry, trądziku 
różowatym, trądziku i innych chorobach skóry, a także po zabiegach medycyny estetycznej. Ten 
nawilżający i dotleniający makijaż działa jak „druga skóra”, pozwalając jej oddychać i w naturalny 
sposób promować proces gojenia.

DLACZEGO COVER RECOVER™?

Ochrona skóry SPF30

COVER RECOVER™ zawiera składniki mineralne chroniące skórę przed promieniowaniem słonecz-
nym – tlenek żelaza i dwutlenek tytanu. Substancje te nie wnikają w głąb skóry i nie pochłaniają 
promieniowana UV a działają jak ochronna tarcza odbijając promienie słoneczne. Witamina E i eks-
trakt z pestek winogron (bogaty w resweratrol) neutralizują wolne rodniki i działają przeciwzapalnie.

Nawilżanie

COVER RECOVER™ zawiera cały kompleks substancji nawilżających i pielęgnujących skórę. Fos-
folipidy, kwas hialuronowy, adenozynotrójfosforan (ATP), to tylko niektóre ze składników zapew-
niających skórze odpowiedni poziom nawilżenia i odżywienia. Kompleks zawiera także składniki 
zmiękczające skórę, jak również składniki zapewniające idealną aplikację fluidu.

Przyspieszanie procesu gojenia ran

Zaklasyfikowane przez FDA jako faktor goje-
nia ran, LYCD (ekstrakt z drożdży, zwany także 
Biodyne) jest czynnikiem natleniającym skórę, 
który pomaga komórkom skóry wspierać pro-
ces gojenia poprzez wychwytywanie tlenu. 
• przyspieszają metabolizm komórkowy 

węglowodanów
• stymulują wzrost i reprodukcję fibroblastów
• stymulują rozmnażanie komórek

Dotleniający kompleks peptydowy

Białkowe składniki LYCD zwiększają proces  
oddychania komórkowego:
• zwiększają syntezę kolagenu i elastyny
• zwiększają proces oddychania komórko-

wego umożliwiając komórkom lepsze  
wykorzystanie witamin i mikroelementów

• zwiększają syntezę kwasu hialuronowego
• promują gojenie i łagodzą stan zapalny

ZAWSZE DOSKONAŁY MAKIJAŻ

COVER RECOVER™ został pierwotnie zaprojektowany do stosowania na skórę po procedurach 
medycznych, ale dzięki właściwościom oddychającym i dotleniającym skórę, lekarze polecają ją 
również do codziennego makijażu.

COVER RECOVER™ dzięki zawartości Neodermylu (peptyd miedzi), retinolu i aminokwasów  
stymuluje produkcję kolagenu i chroni skórę przed szkodliwym wpływem czynników środowi-
skowych. Ponadto COVER RECOVER™ zawiera dotleniający kompleks peptydowy, który zwiększa 
produkcję elastyny i kolagenu poprawiając kondycję skóry. COVER RECOVER™ został również 
wzbogacona o emolienty, fosfolipidy i kompleks kwasu hialuronowego HylaFuse, zapewniając skó-
rze piękny i zdrowy wygląd.
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