
АКНЕ:  
що їсти? що не їсти?  

на які добавки звернути 
увагу? ЯК ДОГЛЯДАТИ ЗА 
ШКІРОЮ? ЯК СПАТИ ТА ЯК 

ЗАЙМАТИСЯ СПОРТОМ? 
ПОВНИЙ ГАЙД ПО АКНЕ, ЯКИЙ ЗРОБИЛИ ТІЛЬКИ МИ.


СПОДІВАЄМСЯ, ВІН СТАНЕ ПЕРШИМ КРОКОМ ДО 
ВАШОЇ ЗДОРОВОЇ ШКІРИ БЕЗ ВИСИПАНЬ.

Гайд належить компанії Complete SPA.  
Копіювання тексту заборонено

Серед обстежених 1200 папуасів з острова 
Китава в Новій Гвінеї та 115 індіанців у Парагваї 
не було знайдено жодного випадку акне. Це 
пов’язують з раціоном племен. 


Але давайте розглянемо все по порядку.

Так, генетика вважається важливим фактором, 
що впливає на кількість, розмір і активність 
сальних залоз.


Коли говорять про акне, то завжди говорять 
про андрогени. Але у більшості пацієнтів вміст 
андрогенів не буде підвищеним у крові. Тут 
скоріше мова йде про підвищену чутливість 
рецепторів клітин ваших сальних залоз до 
андрогенних гормонів – а це завжди генетика.


Оскільки вплив андрогенів є однією з важливих 
ланок розвитку акне, деякі лікарі досі у своїх 
рекомендаціях використовують КОК. Так, вони 
успішно зменшують концентрацію андрогенів. 
Пацієнт отримує швидкий ефект – чисту шкіру. 
Але якою ціною   

АКНЕ — ХВОРОБА ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Карта акне: 
 про який орган говорить ваше 

висипання?

акне — це генетика?

ПОЧНІТЬ З ХАРЧУВАННЯ

ПОКРАЩУЙТЕ РОБОТУ СВОГО ШКТ

 ВИСИПАЙТЕСЬ І ПРОВОДЬТЕ ЧАС НА ВУЛИЦІ

 ЗАЙМАЙТЕСЯ ФІЗИЧНОЮ АКТИВНІСТЮ  

НЕ ВІРИТЕ? ПОДИВІТЬСЯ НА НИХ

ДАЛІ МИ РОЗКАЖЕМО ЯК ЦЕ МОЖНА 
ЗРОБИТИ ПО-ІНШОМУ

Останнім часом акне відносять до так званих 
хвороб цивілізації, тісно пов'язаних зі 
способом життя та харчування. Сучасний 
раціон харчування характеризується високим 
вмістом цукру та інших продуктів із високим 
глікемічним індексом, а також молочних 
продуктів.

1) Т-зона: підвищене салоутворення. 
Також може вказувати на проблеми із тонким 
кишківником, 12-палою кишкою і печінкою


2) Зона нижньої челюсті: гормональне акне, 
часто зв'язане із СПКЯ. 
Також може вказувати на нюанси із яєчниками 
та маткою.


3) Зона скул: жовчний та жовчні протоки


4) Права щока: шлунок


5) Ліва щока: товстий кишечник 
І️нколи висипання на щоках (+підборіддя) 

може вказувати на розацеа. Визначити ваш тип 
висипань повинен дерматолог.


6) Ніс: печінка і підшлунова залоза


7) Зона вздовж лінії росту волосся: 
використання комедогенних шампунів, 
бальзамів, кондиціонерів і т д.


8) Зона брів: використання комедогенних 
засобів по догляду за бровами.


К️арта не гарантує 100% точності.


1)️ на ній неможливо відобразити “механічне” 
акне (може появлятися у будь-якій зоні через 
контакт з маскою, шарфом, брудною 
наволочкою і т д)


2)️ на ній неможливо відобразити акне, яке 
виникло через комедогенні засоби для шкіри 

тонкий кишечник 12-пала кишка

Т-зона: посилене салоутворення

печінка
жовчний

шлунок ПШ нирки

жовчний

матка яєчники, СПКЯ

товстий к.

жовчні протоки

Вживайте менше продуктів з високим ГІ (>70)

ЧОМУ? Коли ми вживаємо «прості» вуглеводи 
та продукти з високим глікемічним індексом, 
рівень цукру в крові різко піднімається. 


У відповідь підшлункова залоза виробляє 
гормон інсулін. І запускається процес 
«інсулінових гойдалок». Цукор швидко 
піднімається, потім швидко знижується. 
Згодом тканини організму стають стійкими до 
інсуліну, що у медицині називається 
інсулінрезистентністю.


Французьке дослідження NutriNet-Santé за 
участю 24452 чоловік показало, що 
споживання жирних та солодких продуктів, а 
також солодких напоїв та молока — часта 
причина акне у дорослих.


Що сподобається вашій шкірі?  
Овочі з низьким ГІ: капуста тушкована та 
квашена, кольорова та броколі, кабачки, 
зелений перець та зелений горошок, огірки, 
авокадо та спаржа, шпинат та щавель, бобові, 
гриби, морква, редис, буряк, квасоля та ін.

Їжте більше овочів та несолодких фруктів!


Низька кількість фруктів та овочів у раціоні 
підвищує ризик акне.


Вживайте по можливості овочі з низьким ГІ  
з кожним прийомом їжі. Овочів повинно бути 
не менше 500 г на добу.


Кожен раз, коли вам не хочеться їсти овочі, 
згадуйте, що у вашому кишечнику живуть 
мільйони мікроорганізмів, які обожнюють 
клітковину. До того ж, кожен мікроб полюбляє 
різний вид їжі. Наприклад,  яблуками ви 
нагодуєте бактерії, що переробляють пектин, 
цибулю та часник люблять мікроби, що 
харчуються інуліном тощо.

Що не сподобається вашій шкірі? Фрукти з 
високим ГІ (банан, виноград, хурма, кавун, 
сухофрукти і т д). Фрукти з низьким ГІ та ягоди 
можна їсти у 1 половині дня (вишні, грейпфрут, 
апельсини, яблука, полуниця, сливи та ін).

ГІ - це відносний показник впливу 
вуглеводів у продуктах харчування на зміну 
рівня цукру в крові — точніше, швидкість,  
з якої вони засвоюються.?

Виключіть молочні продукти


Молоко містить інсуліноподібний фактор росту 
(ІФР-1) — гормон, схожий за своєю структурою 
та функціями на інсулін.


Підвищення його рівня може призводити до 
збільшення вироблення шкірного сала та 
кількості клітин шкіри, які сприяють 
«закупорюванню» волосяного фолікула і, як 
наслідок, до виникнення акне.


Пийте менше кави


Кофеїн стимулює роботу надниркових залоз.  
Ті починають активно виділяти у кров у 
надмірній кількості гормони стресу: адреналін, 
норадреналін, кортизол.

Одне із завдань цих гормонів — підняти рівень 
цукру в крові. Саме тому каву відносять до 
продуктів з високим глікемічним індексом

Кава  к️ортизол  підйом рівня глюкози в крові 
 пригнічення роботи інсуліну  зниження 

чутливості клітин до інсуліну  короткочасна  
(1-2 години) інсулінорезистентність  
порушення вуглеводного обміну   підйом 
андрогенів та інсуліну в крові  посилена 
активність сальних залоз  загострення акне

Також доведено згубний вплив кортизолу на 
роботу печінки.


Для людей з акне - це СУПЕР ВАЖЛИВО.  
Так як у багатьох пацієнтів з акне є проблеми з 
функціями детоксикації печінки та 
жовчевідтоком.

До того ж, на жінок кава діє сильніше. 


Так як у них метаболізм нижчий, ніж у чоловіків. 
Жіночий організм утримує набагато більше 
води, а хімічні речовини виводить набагато 
повільніше.

Постійно підвищений рівень кортизолу, 
особливо надвечір, призводить до порушення 
секреції мелатоніну, гормонів щитовидної 
залози і серотоніну. 

З️а даними досліджень, разом з коров'ячим 
молоком ми споживаємо близько 245 
гормоноподібних речовин, які можуть впливати 
на більш ніж 11 000 генів людини.



Найнебезпечніший у цьому плані 
знежирений сухий молочний порошок, який 
можна зустріти в покупних батончиках, швидких 
напоях, випічці. 

ЯКЩО ВИ ВСЕ Ж ВИРІШИЛИ ПИТИ КАВУ, 
ПАМ’ЯТАЙТЕ!


1. Період напіввиведення кофеїну з організму 
становить від 5 до 6 годин.


Якщо ви випили каву о 17:00 і пізніше, то до 
22:00  половина кофеїну все ще циркулюватиме 
в крові. Кава після 17:00 погіршує сон та 
виділення мелатоніну.


2. Обережно людям, у яких генетично  мало 
ферментів у печінці для нейтралізації кофеїну 
(це частіше більше стосується жінок).

"Західна дієта" (багата продуктами 
тваринного походження, жирною та 
солодкою їжею) призводить до акне.


Палео + середземноморська  (низький 
рівень споживання цукру, гіперглікемічних 
злаків, молочних продуктів та високий рівень 
споживання риби та овочів) знижує акне.


Це ті дієти, які дають кращий видимий 
результат та знижують активність mTOR 
(фермент, який стимулює кератин, запалення 
та виробництво шкірного сала – все це 
сприяє розвитку акне).

Рекомендації від гастроентеролога, 
дієтолога, гепатолога  Еліни Манжалій

Рекомендації від зіркового фітнес-тренера, 
власниці студії “Фактура” Ксенії Літвінової

"Здоровий кишечник — здорова шкіра!" 


Якщо робота травного тракту порушена, це 
може спричинити акне. Погана перистальтика, 
дисбактеріоз, здуття, харчова алергія, гази з 
неприємним запахом — ось знаки, які говорять 
про те, що настав час зайнятися здоров'ям 
кишечника.


ВІДНОВЛЮЙТЕ СЛИЗОВУ КИШЕЧНИКА 
Здорова мікробіота стримує запалення по 
всьому організму, у тому числі й на шкірі, та 
зміцнює стінки кишечника. А шкідливі бактерії 
збільшують проникність кишечника, що може 
призвести до акне.  
“Дірявий кишечник” пропускає більшу кількість 
токсинів у кровотік, що призводить до суттєвого 
навантаження систем детоксикації та 
виникнення запальних процесів. 


Існують різні методи оздоровлення кишечника - 
вони можуть бути свої у кожного лікаря. 
Найкращі результати зараз дає програма 4R, 
розроблена американським Інститутом 
функціональної медицини (запитайте про це у 
свого лікаря)


Що добре загоює кишечник? Наприклад, 
насіння льону, алое вера, слизький в'яз,  
L-глутамін, цинк та ін. Перед прийомом будь-
яких препаратів, проконсультуйтесь із лікарем.


Відновлюйте збалансований мікробіом


Нові перспективні методи лікування акне все 
частіше використовують пробіотики. Зокрема, 
проводилися дослідження з лікування акне 
штамами Lactobacillus acidophilus та 
Lactobacillus paracasei4.


Також, при акне часто назначають пробіотики 
Lactobacillus Rhamnosus GG та Сахароміцети 
Буларді.


Виключіть з раціону ворогів кишечника 


Найчастіші "вороги" кишечника — глютен, 
лактоза, цукор.


Білок, що важко перетравлюється, глютен — 
причина хронічного запального процесу. Глютен 
міститься в злакових (пшениця, жито, ячмінь, 
овес). Через селекцію, пов'язану з генною 
модифікацією, та сама пшениця, наприклад, 
містить зараз у 10 разів більше глютену, ніж 50 
років тому!


Лактоза — молочний білок, який є у всіх 
молочних продуктах. При сквашуванні (або 
ферментації) відсоток вмісту лактози падає. Але 
справа не тільки в лактозі, а ще й у казеїні. Цей 
білок, що міститься в молочній продукції та 
складно перетравлюється, викликає ту ж 
реакцію, що й глютен, у деяких випадках і 
сильнішу.


Сальна залоза — це нейроендокринний орган, а 
тому гормони стресу сильно впливають на 
вироблення шкірного сала.


Пам' ятайте, що поганий сон — це стрес для 
організму. А  що таке стрес при акне? Це 
кортизол, який впливає на гормональний фон, 
активізує роботу сальних залоз, а значить, 
загострює акне.


Дослідження переконливо доводять, що 
порушення циклу сну та виділення мелатоніну 
можуть призводити до акне.


Проводьте більше часу на вулиці. Ваші очі 
повинні бачити сонячне світло у достатній 
кількості. Якщо цього немає, шишковидна 
залоза блокує синтез мелатоніну. В ідеалі треба 
бачити денне світло мінімум 10 годин, а вечір та 
ніч проводити у повній темноті.


Дисципліна сну та повноцінний синтез 
мелатоніну — перше та базове завдання, якщо 
ви схильні до акне та інших запальних процесів.



Як тренуватися, щоб не було нових висипань 








Як уникнути acne mechanica?








Тренування може спричинити надмірне 
потовиділення, а також накопичення жиру, 
бруду та бактерій на шкірі — усе це може 
призвести до появи висипань. 


КИДАТИ СПОРТ — ЗВІСНО, НЕ ВИХІД. 


Ось декілька пунктів, про які вам треба знати:


Перед тренуванням


1. Зніміть макіяж. Не потрібно мити обличчя. 
Можна використовувати якісні міцелярні піни, 
які не потребують змивання та не закупорюють 
пори.


2. Одягніть чистий спортивний одяг (випраний з 
моменту останнього носіння). Відмерлі клітини 
шкіри, бактерії та жир на невипраному одязі 
можуть закупорити пори, що призведе до появи 
висипань.


3. Перед тим, як вийти на вулицю, нанесіть 
сонцезахисний крем. Ви можете запобігти 
висипанням, захистивши шкіру від сонця.


Так, сонце може викликати висипання, оскільки 
воно сушить шкіру. Коли це трапляється, ваше 
тіло виробляє більше жиру, який може 
закупорювати пори та викликати висипання.


Декілька пунктів, які важливо знати при 
виборі санскріну:


  • SPF 30 або вище


  • Широкий спектр (захищає від UVA та UVB 
променів)


  • Захист не лише від сонця, але й від 
забруднення навколишнього середовища


  • Безмасляна формула (на етикетці може бути 
написано «некомедогенний» або «не закупорює 
пори»)


• Натуральні фільтри у складі (шукайте на 
етикетці оксид цинку, діоксид титану)


Під час тренування


1. Щоб видалити піт під час тренування, 
користуйтесь чистим рушником, обережно 
промокніть піт зі шкіри.


2. Уникайте спільного захисного спорядження, 
такого як шоломи та наплічники, коли це 
можливо. Вони можуть містити бактерії та жир, 
що викликають висипання.


3. Витирайте спільне обладнання перед тим, як 
його використовувати. Якщо ви користуєтеся 
обладнанням, а потім витираєте лоб або іншу 
частину шкіру, схильну до вугрів, ви можете 
поширити бактерії, що спричиняють акне, та 
жир із обладнання на шкіру.

good to 
know

Деяке спортивне спорядження та 
одяг є ідеальним середовищем 
для розвитку прищів. Це настільки 
поширене явище, що існує навіть 
медичний термін для цього типу 
прищів  "acne mechanica".

З таким видом акне стикається багато 
спортсменів. 



Приклади спортивного обладнання, яке може 
призвести до acne mechanica

 Автоперегони: спинка водійського сидінн
 Велоспорт: шоло
 Танці: синтетичний танцювальний одя
 Футбол: шолом, ремінь для підборіддя, 

наплічники або інше захисне спорядженн
 Гольф: ремінець на сумці для гольф
 Гімнастика: синтетичний одя
 Верхова їзда: мисливський шоло
 Хокей: шолом, захист грудей або інше захисне 

спорядженн
 Лакросс: шолом, наплічники або інше 

захисне спорядженн
 Важка атлетика: важкоатлетичний поя
 Боротьба: Захист обличчя



Першою ознакою того, що у вас може бути acne 
mechanica, є невеликі шорсткі горбки, які легше 
намацати, ніж побачити. Вони можуть з’явитися 
там, де треться ремінь для підборіддя, шолом 
або інший елемент обладнання.



Що можна зробити, щоб цього уникнути:



 • Покладіть чисту м'яку прокладку між 
обладнанням і шкірою.

 • Носіть вологовідвідний одяг 

 • Змініть обтягуючий одяг для тренувань на 
більш вільний

• Не торкайтесь обличчя руками на тренуваннях 
та не витирайте його брудним одягом

•  Носіть із собою власні рушники, оскільки 
килимки у заалах можуть не дезінфікуватися

•  Якщо є можливість, надавайте перевагу 
тренуванням на відкритому повітрі


Після тренування


1. Старайтесь приймати душ відразу після 
тренування. Це може видалити бактерії, які 
можуть викликати висипання.


2. Використовуйте для очищення м’які засоби 
без SLS або агресивних компонентів, які не є 
комедогенним. 


3. Очищуйте шкіру дуже обережно. Розтирання, 
гаряча вода або щось інше, що подразнює вашу 
шкіру, може спричинити спалах нових 
висипань.


4. Якщо ви не можете прийняти душ, подумайте 
про міцелярні піни, які не потребують змивання, 
або тонери із саліциловою кислотою та 
пребіотиками. Це може запобігти закупорці пор.

Супер важливий етап при 
акне.


ОЧИЩЕННЯ ПРИ АКНЕ 
ПОВИННО БУТИ М’ЯКИМ!


Без вмісту агресивних для 
мікробіому та гідроліпідної 
мантії сульфатів.


Вранці зі шкіри ми повинні 
видалити залишки 
життєдіяльності, себуму і 
мертвих лусочок, що 
ороговіли. Ввечері — 
ретельно видалити всі види 
забруднення (від косметики, 
пилу, бруду з атмосфери).

Оскільки після очищення 
шкіри водою наш рН 
змінився (згадуємо, що рН 
води відрізняється від рН 
шкіри), то нам потрібно 
його повернути в норму. 


Тонери саме для цього! 
Відновлюють після контакту 
з водою фізіологічний рH 
шкіри та зберігають 
цілісність мікробіому. Тонер 
від Nelly De Vyust® — це 
гідролат, не тонік.

ВАШІ ВІДГУКИ 
ПІДТВЕРДЖУЮТЬ 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ 

ДО/ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 
ЗАСОБІВ BIO ACNE

ОЧИЩЕННЯ

ТОНІЗАЦІЯ

Після вмивання шкіра 
прагне відновити водно-
ліпідний баланс. І тому, щоб 
шкіра не почала самостійно 
виробляти себум (шкірне 
сало), їй потрібно 
допомогти (тобто, 
зволожити).



Зволожуючий гель Bio Acne 
— це тріо антисеборейних, 
комедолітичних та 
протизапальних 
інгредієнтів, дія засобу 
направлена на

  зволоження шкіри, 
схильної до акн

 регуляцію виділення 
надлишкового себум

 розгладження шрамів 
від вугрової висипк

 профілактику рецидивів 
симптомів акне

ЗВОЛОЖЕННЯ

Засоби Nelly De Vuyst® розроблені 
дерматологами для жирної та 
вугрової шкіри

 відновлюють баланс мікробіому 
шкір

 лікують висипанн
 регулюють виділення надлишкового 

себум
 розгладжують шрами від вугрової 

висипк
 профілактикують рецидиви 

симптомів акне

Процедура Nelly De Vuyst®  
Bio Medical (анти-акне) розроблена 
дерматологами для жирної та 
вугрової шкір

 лікує висипання (папули та пустули
 регулює виділення надлишкового 

шкірного сал
 розгладжує шрами від вугрової 

висипк
 поперджує рецидиви симптомів 

акн
 відновлює мікробіом шкіри

Під час процедури  
для лікування акне ми не 
використовуємо трендові апарати, 
хімічні інгредієнти, агресивні 
чистки, які руйнують захисний 
бар’єр шкіри. 

Ми використовуємо лише 
безпечну органічну косметику 
Nelly De Vuyst®


!

!

Захищає від 
ультрафіолетового 
пошкодження, яке 
неминуче призводить до 
запальної гіперпігментації. 


Простіше кажучи, без 
сонцезахисного крему нам 
загрожують стійкі пост-
акне плями, яких дуже не 
просто позбутися.

SPF

Використовується, щоб  
підсушити запалення та 
прискорити процес 
загоєння.

Дія засобу направлена на:

 • відновлення балансу 
мікробіому дерми 
(завдяки технології 
мікрокапсуляції, 
молекули активних 
компонентів досягають 
глибокі шари саме 
дерми)

 • локальну терапію 
запалень - папул та пустул

 • регуляцію виділення 
надлишкового себума

ЛОКАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ 
ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ

1

2

3

4

5

Підвищує інсулін - підвищується рівень 
андрогенів - підвищується рівень 

шкірного сала 

викликає стрес - підвищується 
вироблення шкірного сала 

А ЩО ТАКЕ ЛАТЕ ДЛЯ ШКІРИ З АКНЕ?

ЦУКОР

КОФЕЇН

МОЛОКО
підвищує вироблення гормонів 
та інсуліну - поява висипань або 

загострення акне

ЯКА ДІЄТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ ІЗ АКНЕ?

https://instagram.com/dr.elina_ulf

ВИБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНИЙ ДОГЛЯД 


1) Уникайте скрабів, гомажів, абразивних 
частинок та антибактеріального мила.


2) Дотримуйтеся мінімалізму в догляді (не 
потріно багато всього і одночасно — краще 
декілька якісних засобів). 


3) У вашому догляді не повинно бути 
агресивних хімічних компонентів, які будуть 
вбивати мікробіом шкіри, а тому потім знову 
викликати акне.


4) Усі засоби маюти бути некамедогенні!


5) Використовуйте сонцезахисний крем! Якщо 
у вас є постакне плями, то без якісного захисту 
вони будуть проходити довше та можуть стати 
помітнішими.

https://www.instagram.com/litvinovafit_official/

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО РІШЕННЯ 
ПОТРІБНЕ СЬОГОДНІ, А ПРО 
ВСІ СПОСОБИ БОРОТЬБИ З 
АКНЕ ВИ ДІЗНАЛИСЯ ЛИШЕ 

ЗАРАЗ ?

Як пов'язані акне та Кандида?


Для пацієнтів з acne vulgaris характерним є 
також розвиток дисбалансу мікробіоти 
кишечника, зумовленого Candida.


Candida може спричинити проблеми з 
кишечником і, таким чином, посилити акне 
через кишково-шкірну вісь.


Candida — це дріжджовий грибок, який 
регулярно присутній на поверхні нашого тіла. 
Його можна знайти на шкірі, навколо статевих 
органів, у роті та навіть у кишечнику.


І хоча Candida сама по собі не шкідлива, вона 
може негативно впливати на нас, якщо присутня 
в організмі у надто великій кількості.


Що не можна їсти, якщо ви схильні до 
кандидозу?


Кислі, солодкі і прості вуглеводи, що потребують 
великої кількості глюкози у слині,  
оскільки вони є чудовим живильним 
середовищем для цього виду дріжджів.   

Тому важливо уникати наступні продукти: цукор, 
кава, різні горіхи і фрукти, безалкогольні напої, 
молочні продукти, оброблене м’ясо та гриби, 
кетчуп і соєвий соус, оцет, різні види олій, 
пшениця, ячмінь та білий рис. А також уникайте 
стресу, це сприяє збільшенню патогенних 
мікроорганізмів.


Які інгредієнти у засобах вам допоможуть 
зменшити акне?


1) екстракт кропиви (пришвидшує регенерацію, 
регулює виділення шкірного сала)


2)саліцилова кислота (ефективно бореться з 
бактеріями, зменшує висипання)


3)ектракт кореня лопуха (зменшує запалення, 
глибоко очищує пори)


4)ефірна олія лавандии (покращує 
мікроциркуляцію, заживлює рубці)


5)екстракт магнолії (подавляє розповсюдження 
сатфілокока, лікує висипання)


6) колоїдне срібло (знімає почервоніння, 
зменшує висипання, сприяє регенерації)


7) алое вера (відновлює та захищає шкіру, 
зволожує)


8) бентонітова глина (регулює виділення 
шкірного сала, відбілює, пришвидшує 
заживлення, зменшує активізацію бактерій у 
порах)

ХОЧЕТЕ ЩЕ ШВИДШИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ? 

ЗАПИСУЙТЕСЬ НА ПРОЦЕДУРУ 
ЛІКУВАННЯ АКНЕ  

В AESTHETIC BOUTIQUE

до процедури 
Bio Medical 

до процедури 
Bio Medical 

після процедури 
Bio Medical 

після процедури 
Bio Medical 

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 
АКНЕ ТА ЗАПИСУЙТЕСЬ НА 

ПРОЦЕДУРУ

@aesthetic_boutique_spa 

https://www.ndvua.com/

ПІДПИСУЙТЕСЯ НА СТОРІНКУ

@nellydevuyst.ukraine

!

https://instagram.com/dr.elina_ulf
https://www.instagram.com/litvinovafit_official/
https://www.instagram.com/nellydevuyst.ukraine/
https://www.ndvua.com/
https://www.instagram.com/nellydevuyst.ukraine/

