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DR. RIMPLER PROFESSIONAL - SPECIÁLIS KEZELÉSEK
A kozmetikai készítményeket és kezelési módszereket a kozmetikumokról szóló rendelet értelmében úgy kell

megtervezni, hogy azok alkalmazása a végsõ felhasználó számára mindenkor biztonságos legyen. 
Különösképp a tartós kozmetikumoknál mutatta meg az utóbbi évek fejlõdése, hogy egyre jobb és intenzívebb

hatású nyersanyagokat lehet alkalmazni, ha az alkalmazást szakavatott kéz végzi el és azt gyakorlott szem felügyeli. 
A Dr. Rimpler Kosmetik évek óta kizárólag a kozmetikusokkal folyó együttmûködésre támaszkodik, amely bõrdiag-

nózis alapján különféle hatóanyag kivonatok célirányos alkalmazását teszi lehetõvé. Ezáltal például az Antisept-tel vagy
a Balance Gel-lel a Basic-Line (sárga) szériából a problémás bõr ápolására az otthoni ápolásra és kozmetikusnál történõ
kezelésre is rendelkezésre állnak termékek, amelyeket célirányosan ennek a problémának a megoldására lehet alkal-
mazni. 

A Dr. Rimpler Professional kezelések és termékek nagyobb távlatokat nyitnak meg a modern bõrápolás elõtt és
átmenet nélkül az orvosi egészségügyi gondoskodás területére vezetnek. A természettudományi felismerések alapján a
hidratációt, okkluziót és stimulációt különféle kezelési formákban célirányosan alkalmazzák a felhasznált nyersanyagok
hatásának optimalizálására.

MASSAGE CREAM - masszázskrém selyemgolyócskákkal

Tisztán növényi anyagokból álló, univerzális masszázskrém, mely ideálisan alkalmazható a dehidratált, száraz és
igényes bôrökre. A lágyan olvadó bôrazonos lipidek, mint a makadámia dió olaja és a szkvalán visszazsírozzák a bôr felsô
rétegét és számottevôen csökkentik a TEWL-t. A kukoricacsíra olaj – magas természetes E-vitamin tartalmának köszön-
hetôen- antioxidáns és nyugtató hatású. Az új Dr. Rimpler masszázskrémben lévô értékes selyem protein bársonyos és
komfortos bôrérzetet biztosít. 

Összetevõk: Aqua, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Zea Mays Oil, Hexyldecanol, Macadamia Ternifolia Seed 
Oil, Squalane, Hexyldecyl Laurate, Sorbitol, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Hydrolyzed Silk, 
Tocopherol, Aspartic Acid, Cetearyl Glucoside, Dimethicone Crosspolymer, Inulin Lauryl Carbamate, 
Dimethicone, Lactose, Galactoarabinan, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Hydrogenated Palm
Glycerides Citrate, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide, Cellulose, Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Ethylparaben, Caprylyl Glycol, Sodium Benzoate, Parfum, Linalool, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl 
Methylpropional, CI 73360, CI 11680

Hatóanyagok: Macadámia dió olaj, szkvalán, kukoricacsíra olaj, selyemprotein.

Tulajdonságok: Regeneráló és hidratáló. Alkalmazható neurodermatitisz és pszoriázis estén is. EO és PEG-mentes.

Felhasználás: Melegítse elô a kívánt mennyiségû masszázskrémet a kezei között, majd masszírozza vele a meg-
tisztított bôrt.

Kozmetikában: Ideális prémium masszázskrém speciális kezelésekhez, mind az arc, mind a kezek masszírozására. 
Téli kezelésekhez kiválóan kombinálható a körömvirágos paraffin maszkkal.

Kiszerelés: 280.1 500 ml tégely - kabin 

ASTILA ENZYM PEELING - enzim peeling

Az astila enzimrendszer a gyümölcsenzimek proteinbontó hatásán alapul, és az elszarusodott bõrsejtek kíméletes
eltávolítására szolgál. Ideálisan alkalmazható a fáradt és igénybevett bõrnél, valamint a problémás bõrnél.

Össztetevõk: Kaolin, Talcum, Solum Diatomeae, Sodium Alginate, Sodium Dihydrogenphosphat-Monohydrat, 
Calcium Sulfate, Bromelain, Tetrasodium Pyrophosphate

Hatóanyagok: Ananászból kivont astila enzim.
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Tulajdonságok: Finoman õrölt mikroalgavázból készült vivõanyag egy rétegelt és egy lemezes szilikáttal, finom 
púderalapban gondoskodik a kellemes bõrérzetrõl. Az alkalmazott lágy phosphat-puffer biztosítja, 
hogy a felvitelt követõen az enzym önmagát aktiválva a bõrnek megfelelõ pH-értéket hozza létre. 
A Medizinischen Hochschule Hannover és a Cosmetic College Hannover által végzett kísérletek iga-
zolták az Astila Enzym Peeling pozitív hatását a bõrre. Mechanikai és kémiai inger nélkül távolítja 
el az epidermis felsõ rétegét.

Felhasználás: 1 evõkanál (6 gr) készítményt keverjünk össze kb. 10 ml vízzel egy tálkában homogén masszává. 
Ezt követõen vigyük fel egy ecsettel az elõzõleg megtisztított bõrre, hagyjuk ki a szem körüli bõr-
felületet. A bõr állapotától függõen a peelinget 10-12 percig hagyjuk hatni, közben tartsuk ned-
vesen. A végén a maradékot alaposan távolítsuk el borogatással, és befejezésképp kezeljük a bõrt 
tonikkal.

Kozmetikai: A protease hatásmechanizmus alapján a termék használatának joga az intézmények számára van 
fenntartva.

Kiszerelés: 260.1 100 gr tégely - kabin

ALGINAT - filmképzõ alga maszk

Idõigény: 60 perc
A hidratálás optimalizálása révén a szérumok jobb hatóanyagfelvétele egyidejû okklúziónál az összes Dr. Rimpler

mátrix alapja. Ezzel a moszat filmmaszkkal egy új növényi alternatíva áll rendelkezésre. A gondosan kiválasztott algák
garantálják a magas ásványianyag és nyomelem tartalmat, valamint az epidermis intenzív átnedvesedését az alginaton
keresztül. Aloe verából és hyaluronsavból készített folyadék hatóanyagaival együtt egy könnyen kenhetõ maszk
keletkezik, amely néhány percen belül latex-szerûen megköt. Használata melett a hatóanyagok gyorsan felszívódnak és
könnyen diffundálnak. 

Összetevõk: ALGINAT DRY: Solum Diatomeae, Sodium Alginate, Calcium Sulfate, Tetrasodium Pyrophosphate
ALGINAT FLUID: Aqua, PEG-20 Glyceryl Laurate, Aloe Barbadensis, Sodium Hyaluronate, Phenoxy-
ethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Parfum, Propylparaben, Isobutylparaben, 
Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, CI 42053

Hatóanyagok: ALGINAT DRY: Alga
ALGINAT FLUID: Aloe vera, hyaluronsav

Tulajdonságok: Okkluziós hatás, erõsen hidratáló és nyugtató. Az epidermis intenzív átnedvesedése a száraz bõr 
okozta ráncok azonnali kiegyenlítését idézi elõ. A bõr érezhetõen lágyabbá és simábbá válik. Ebben 
az állapotban különösen könnyen tudnak diffundálni a hidrofil hatóanyagok és ezáltal a mélyebb 
rétegekben is intenzívebben tudják kifejteni hatásukat.

Felhasználás: Három evõkanál (kb. 24 gr) Alginat Dry-t adjunk egy tálkába, és gyorsan keverjük el 65, de legfel-
jebb 80 ml Alginat Fluid-dal, amelyet elõzõleg mérõpohárban kimértünk.
Addig keverjük a két anyagot egy lapátkával, amíg egy homogén, krémállagú és kenhetõ massza 
ki nem alakul. Ezt aztán a lapátka segítségével kb. 1 mm vastagon vigyük fel az arcra.
Miután a maszk latex-szerûen, kb. 15 perc után megkötött, egy darabban felülrõl lefelé legöngyöl-
hetõ.

Kiszerelés: 250.1 150 g tégely - kabin
250.2 1000 ml flakon - kabin

1 x ALGINAT DRY = 6 kezelés
1 x ALGINAT FLUID = 12 kezelés

93



PARAFFINOS KEZELÉSEK

DR. RIMPLER PARAFFINOS ARCKEZELÉS

Idõigény: 60 perc

A kezelés menete:

1. A paraffint megfelelõ hõmérsékletre melegítjük (kb. 45 C°). A bõrt letisztítjuk.

2. A bõrtípusnak megfelelõ hatóanyag-koncentrátumot lágyan bemasszírozzuk.

3. A bõrtípusának megfelelõen Dr. Rimpler Beauty Minerals Creme Vitalisante-val, vagy a Purifiante-val  masszírozunk. 
A maradék krémet a bõrön hagyjuk.

4. A gézlapot elõkészítjük. Az elõkészített gézlapot felhelyezzük az arcra és a bõrön jól fixáljuk.

5. Az idõközben felmelegedett paraffint egy ecsettel felvisszük a bõrre. A folyamatot addig ismételjük, míg a géz-
lapot teljesen befedtük a paraffinnal.
FIGYELEM: a paraffin hõmérsékletét a csuklón ellenõrizze! 

6. A paraffin maszkot a hatóidõ (kb. 15 -20 perc) letelte után egyben levehetjük a bõrrõl. A krémmaradékot eltávolít-
juk a bõrrõl.

7. Befejezésül a bõrtípusnak megfelelõ nappali krémmel kenjük be.

DR. RIMPLER PARAFFINOS KÉZKEZELÉS

Idõigény: 40 perc

A kezelés menete:

1. A paraffint kellõ ideig hagyjuk megolvadni, kb. 45 Cº fokos legyen (csuklón ellenõrizzük), az alátétet és a kéztör-
lõt készítsük elõ.

2. A peelinget vastag rétegben felvisszük a száraz kézre (a csuklót is kenjük be) és rövid ideig hagyjuk száradni, 
majd dörzsöljük le és a maradék anyagot a kéztörlõvel itassuk le.

3. Masszírozzunk a bõrbe Dr. Rimpler Beauty Mineral Creme Vitalisante-t, A masszázs befejeztével a krém maradékát 
hagyjuk a kézen. 

4. Vigyük fel a kézre újabb mennyiségû Creme Vitalisante-t. A kezet gézzel takarjuk be és jól fixáljuk.

5. Ellenõrizzük a paraffin hõmérsékletét a csuklón. Vigyünk fel a meleg paraffinból 2 réteget a gézre úgy, hogy telje-
sen befedje!
FIGYELEM! A kéz belsõ felületén kezdjen dolgozni és a szívvel ellentétes oldalon (jobb kéz).

6. Miután felvittük a paraffint, a fóliával betakarjuk a kezet, majd a kesztyût ráhúzzuk.

7. A hatóidõ (15 - 20 perc) elteltével a megdermedt paraffin a csuklónál kezdve a fóliával együtt eltávolítható.

8. A maradékot egy kozmetikai törlõkendõvel eltávolítjuk.
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A KEZELÉSEKHEZ SZÜKSÉGES KÉSZÍTMÉNY:

PARAFFIN WITH CALENDULA - paraffin maszk körömvirággal

Professzionális maszkkezelés arcra, kézre és lábra. Dr. Rimpler speciális kezelés ápoló és nyugtató hatású köröm-
virággal. Ez a kezelés egy meleg okkluziós hatáson alapszik, különösen ideális a hideg évszakokban.

Összetevõk: Paraffinum Liguidum, Calendula Officinalis, Glycine Soja, Parfum

Hatóanyag: Körömvirág.

Tulajdonságok:  Nyugtató, regeneráló és sebgyógyító hatású.

Felhasználás: Egyszerûen beépíthetõ a normál kezelésbe. A bõrtípusnak megfelelõ Dr. Rimpler Beauty Mineral 
krémet vastagon a bõrre felvisszük és egy gézlappal a területet befedjük. Ezután a kb. 45 C°-os, 
meleg paraffint egy ecsettel felkenjük két rétegben a gézlapra (a paraffin hõmérsékletét a csukló
belsõ oldalán teszteljük). A maszk kb. 15-20 perc alatt megdermed és egyben eltávolítható.

Kozmetikában: Exkluzív kezelés a szalonban.

Kiszerelés: 270.1 400 g tégely - kabin
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MATRIGEL - LIPIDMENTES MASSZÍROZÓ GÉL
A Matrigel® tisztán növényi alapú természetes, bõrbarát arc- és testápoló. A Matrigel® fagyasztva szárított, lamellás

szerkezetû biomátrix, az alapja egy nagy koncentrációjú algaszármazék (polysacharide). A Matrigel® szín- illat- és kon-
zerválóanyag mentes. A Dr. Rimpler Kosmetik olyan ápoló terméket kínál Önnek, amely hozzájárul a bõr normalizálásá-
hoz. A bõr állapota összességében javul és a készítmény hatására szemmel láthatóan javulnak természetes funkciói is.

A Matrigel® fix formájú biomátrix, amely folyadék hozzáadásával megváltozik, zselét képez. Kiváló masszírozó tulaj-
donságokkal és figyelemre méltó hatással rendelkezik. A bõr láthatóan kisímul, a készítmény védi és egyensúlyba hozza
a bõr természetes tulajdonságait.

A Matrigel® hozzájárul a bõr állapotának stabilizálásához, láthatóan ápolja és felfrissíti azt. A kozmetikai bõrápolás-
ban új fejezet kezdõdik az algaszármazékokat tartalmazó Matrigel-biomátrixal. Ezek hálóként veszik körül a ható-
anyagokat, és fokozatosan leadják a bõrbe a nedvességet éppen olyan ritmusban, ahogy szükség van rá.

Anti-irritatív hatásukkal különösképp a problémás, zsíros, pikkelyes vagy berepedezett bõr kezelésére alkalmas.
Hidrofil tulajdonságai alapján az algaszármazékok megkötik a nedvességet, és így gondoskodnak a bõr természetes ned-
vességköpenyének megtartásáról.

• Plusz ápoló hatás a tisztán növényi bázisnak köszönhetõen.
• Az elsõ zselé, amellyel valóban lehet maszírozni.
• Széleskörû alkalmazási lehetõség a hatóanyag koncentrátumok kombinációjának köszönhetõen.
• Zsírmentes alkalmazás a bõr feszülése nélkül!

Alkalmazási útmutatás:

1. Vigyük a hatóanyag koncentrátumot a bõrre.

2. Vigyük a Matrigel-t a még nedves bõrre. 

3. Nedvesítsük meg kellõképpen egy kis szivaccsal a Matrigel-t, adott esetben ismételjük meg a mûveletet. Ha szük-
séges, kb. 40 cm-es távolságból gõzöljük meg. Várjuk meg a teljes zseléképzõdést.

4. Végezzük el a masszázst. Figyelem: hagyjuk ki a haj tövét és a szemöldököt. Esetleg nedvesítsük be utólag az 
ujjunk hegyét.

5. A felesleges zselét meleg borogatással távolítsuk el. Semmi esetre se hagyjuk megszáradni a zselét. Alaposan 
tisztítsuk meg a hajtövet és a szemöldököket.

MATRIGEL® - lipidmentes masszírozó gél

Összetevõk: Algin, Cellulose Gum, Squalane, Rayon, PPG 15-Stearyl Ether, PEG 40-Sorbitan Peroleate

Hatóanyagok: Algaszármazék, szkvalán.

Tulajdonságok: Anti-irritativ, gyulladáscsökkentõ, normalizáló.

Felhasználás: A Matrigel® egyaránt alkalmazható a tisztátalan vagy kevert bõrnél, illetve az igénybevett, fáradt 
bõrnél, a Dr. Rimpler Intensiv szérumokkal kombinálva a bõrállapotnak megfelelõen. 

Kozmetikai: A Matrigel® ideális masszírozóanyag, kettõs funkcióval, hatóanyag és hatóanyaghordozó egyben. 

Kiszerelés: 306 A/6 lap - kabin
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A kozmetikai hatékonyság és a fiziológiai hatás bizonyítására a Matrigel®-t egy sor dermatológiai vizsgálatnak 
vetették alá:

A bõr érdességének mérése 
A bõrnek agresszív tisztítószerrel történõ elõzetes károsításával fokozott bõrérdességet hoztak létre. Az így károsí-
tott bõrt ezután Matrigel-lel kezelték és egy bizonyos idõ elteltével összehasonlították a kezeletlen bõrrel. A tanul-
mány eredményei jelentõs bõrsimító hatást mutattak.

UV erithema teszt 
A nyugtató és enyhítõ hatást tekintve a bõrvédõ tulajdonságok vizsgálatakor a Matrigel szokatlan anti-irritatív ha-
tást igazolt. A kipirosodás 24 óra elteltével közel a felére csökkent a kezeletlen bõrrészekkel összehasonlítva.

Transzepidermális vízveszteség 
A bõrt ért agresszív tenzidek károsító hatása után meghatározták a bõr vízveszteségét és összehasonlították a 
kezeletlen bõrrel. Itt is egyértelmûen megmutatkozott a Matrigel stabilizáló és védõ hatása.
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