
SKWALEN
To naturalny lipid skóry, który jest jej niezbędny do fizjo-
logicznego, czyli prawidłowego działania. Skóra otrzymu-
jąca odpowiednie ilości skwalenu wytwarza najsilniejszą  
z możliwych barier ochronnych. 

EFEKTY NASYCENIA SKWALANEM
Skóra staje się bardziej odporna na czynniki zewnętrzne 
i wewnętrzne, takie jak fotostarzenie czy stany zapalne.  
Uruchamia mechanizmy naprawcze m.in. indukując 
wzrost produkcji mRNA prokolagenu I oraz zapewniając  
prawidłową produkcję pigmentów skórnych, czego  

efektem jest wygładzenie zmarszczek i jednolity koloryt.  
Co więcej, długość życia komórek skóry i przebieg 
procesów energetycznych zależy od wysokiego ich  
dotlenienia. Fizjologiczne mechanizmy skóry uruchomią  
zasoby skwalenu, który uwolni tlen z wody, dostarczając go  
do komórek. Niezwykle cenną i unikalną cechą uzyskiwa-
ną dzięki odpowiedniej budowie skóry skwalanem jest to,  
że lepiej przyswaja i produkuje składniki potrzebne jej do 
prawidłowego działania.
W efekcie wysycenia skwalanem, skóra zaczyna wytwarzać  
swój naturalnie piękny i zdrowy wygląd, gdyż po raz pierw-
szy działa fizjologicznie (prawidłowo).

Tylko prawidłowo odżywiona  
skóra może być piękna
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REKOMENDACJE

Z własnego ponad 10-letniego doświadczenia z wykorzystaniem olejku La®Squalana zawierającego 99% skwalanu 
mogę z całą odpowiedzialnością potwierdzić n/w wskazania do jego zastosowania i rozszerzyć wskazania o kilka 
punktów, sprawdzonych w mojej praktyce dermatologiczno-kosmetologicznej:

dr Artur Markowski

Uznany i ceniony specjalista chorób skóry. Autor ponad 300 publikacji dotyczących 
medycyny estetycznej, zagadnień diagnostyki, terapii i profilaktyki schorzeń  
cywilizacyjnych, współorganizator i ceniony wykładowca wielu ogólnopolskich  
seminariów i kongresów dla lekarzy i kosmetyczek.

Pomysłodawca i wykładowca Collegium Cosmeticum,  
założyciel Pomorskiego Centrum Medycyny Estetycznej.

1. oparzenia I i II stopnia,

2.	 uporczywy	świąd	sromu,

3.	 pielęgnacja	skóry	po	pilingach	chemicznych	 
oraz w trakcie i po radioterapii,

4.	 pielęgnacja	pozabiegowa	skór	poddanych	
działaniu	wszelkimi	metodami	fotooptycznymi,	 
od	laserów	frakcyjnych,	przez	lasery	typu	 
Q-SWITCH po IPL, VPL itp.,

5.	 podstawowy	składnik	terapii	przeciw-
starzeniowej,

6. ochrona	i	łagodzenie	podrażnień	skóry	po	
zabiegach	usuwania	nadmiernego	owłosienia,	
epilacje	laserowe,	elektro-epilacje,	depilacje	
woskiem,

7.	 pielęgnacja	po	opalaniu,

8.	 pielęgnacja	skóry	wrażliwej	w	przebiegu:

a)	AZS	(atopowego	zapalenia	skóry),

b)	łuszczycy,

c)	łojotokowego	zapalenia	skóry,

d)	trądziku	różowatego,

e)	DLE	(tocznia	rumieniowatego),	

f)	MORPHEA	(twardziny),

g)	LSA	(liszaja	twardzinowego).

dr Artur Markowski
Dermatolog,	kosmetolog

Roczne Ekskluzywne Studium  
Kształcenia Kosmetologów  
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REKOMENDACJE

Z ponad 10-letniego doświadczenia z wykorzystaniem olejku La®Squalana potwierdzam zastosowanie w/w dermokos- 
metyku w mojej praktyce kosmetologicznej przy zabiegach:

mgr	Milena	Marchwicka

Kosmetolog z ponad 15- letnim doświadczeniem. Profesjonalistka, uwielbiana  
przez pacjentki. W swoim salonie kosmetologicznym przeprowadza różne zabiegi 
estetyczne - od mezoterapii mikroigłowej po zabiegi z użyciem kwasów. Podąża  
za najnowszymi trendami, nieustannie podnosi swoje kwalifikacje. Pracuje na  
najnowszym sprzęcie, dzięki czemu pacjentki pozostają jej wierne na lata.

Zastosowanie La®Squalany	przy	zabiegach	z	użyciem	kwasów:

1. zabieg zaczynamy od umycia twarzy  
produktem z kwasami,

2. odtłuszczamy skórę i aplikujemy wybrany 
kwas, który powoduje złuszczenie na różnej 
głębokości, w zależności od użytej substancji, 
jej stężenia, czasu aplikacji i ewentualnego 
kojarzenia jej z innymi środkami,

3. następnie neutralizujemy kwas czystą wodą  
lub odpowiednim neutralizatorem,

4. osuszamy twarz,

5. delikatnie nakładamy olejek La®Squalana, 
bezpośrednio po zabiegu kwasami złagodzi  
podrażnienia skóry oraz spowoduje szybką  
odbudowę płaszcza lipidowego.

1. mikrodermabrazji,

2. mezoterapii	mikroigłowej,

3. eksfoliacji	kwasami,

4. wszelkich	zabiegach	powodujących	
uszkodzenia	skóry,

5. uszkodzeniach	posłonecznych,

6. oczyszczaniu	manualnym.

Salon Kosmetyczny 
“Milena”

mgr Milena Marchwicka
Kosmetolog



Olejek La®Squalana to jedyny produkt na rynku, 
zawierający morską, zredukowaną, odporną na utlenianie 
formę skwalenu używaną w kosmetyce - skwalan.  
O unikatowości La®Squalana świadczyć może fakt,  
że przeznaczona jest do codziennej pielęgnacji wszystkich 
rodzajów skóry, również atopowej, co jest doskonałym 
rozwiązaniem dla osób borykających się z tym problemem. 
Olejek rekomendowany jest do bezpiecznego stosowania 
zarówno na skórę twarzy, dekoltu, jak i najdelikatniejszych 
części ciała. La®Squalana jest hypoalergiczna. Zgodnie  

z badaniami przeprowadzonymi przez polskich ekspertów 
medycyny estetycznej oraz na bazie ich codziennej 
praktyki, La®Squalana jest absolutnie niezastąpiona  
w pielęgnacji podrażnionej i suchej skóry po dermabrazji, 
laseroterapii, peelingach chemicznych, opalaniu 
słonecznym i w trądziku. Efekty jakie można uzyskać 
dzięki stosowaniu La®Squalana to efekty działania skóry. 
Prawidłowo odżywiona skóra przynosi niewiarygodne 
efekty. Najlepszym dowodem są wyniki przeprowadzonego 
przez nas badania eksperckiego. 

Opierając się na wynikach badań stosuj La®Squalanę jako podstawę pielęgnacji:

na skórę zdrową 1-2 razy dziennie

na skórę z problemami 3-4 razy dziennie

1. Na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu nałóż  
i wmasuj opuszkami palców cienką warstwę (2-4 krople)  
La®Squalany. Olejek możesz połączyć z innymi stoso-
wanymi kosmetykami (np. kremami), aby dodatkowo  
wzmocnić efekt ich działania (tak polecają profesjonaliści).

2. Jeżeli to możliwe zrelaksuj się (wystarczy 15 minut) i pozwól, 
aby skwalan przeniknął do najgłębszych warstw Twojej 
skóry. Pozwól jej zacząć działać fizjologicznie (prawidłowo). 

Po tym czasie nadmiar olejku możesz usunąć przy użyciu 
płatka kosmetycznego albo lekko wmasować go w skórę 
do całkowitego wchłonięcia się. Tak zbudowana skóra jest 
gotowa do przyjęcia kolejnych substancji.

3. Pamiętaj, każdorazowo po naniesieniu La®Squalany na  
skórę twarzy, dekoltu dokładnie wmasuj olejek w dłonie.  
Pamiętaj, że to one zdradzają nasz prawdziwy wiek,  
a skwalen zapewnia ich najlepszą ochronę.

STOSOWANIE

www.lasqualana.pl

tel. +48 508 639 654 lub e-mail: kathleen.grohs@marinex.com.pl 

tel. 42 680 03 33, +48 600 102 012 lub e-mail: dzial.naukowy@marinex.com.pl

SKUTECZNOŚĆ 
POTWIERDZONA
w badaniu eksperckim*

* Samoocena 30 kobiet, stosujących La®Squalana raz dziennie przez 30 dni

poprawa nawilżenia skóry

redukcja cieni pod oczami

poprawa elastyczności skóry

poprawa jędrności skóry

wygładzenie zmarszczek
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