System Danne oferuje wyjatkowy zasadowy preparat, który ma wiele różnorodnych
zastosowań.
Za pomocą Alkaline Wash możemy usuwać jasne włosy , meszek na twarzy i włosy
wrastające
Jako produkt depilacyjny posiada specjalne bufory, które umożliwiają kwasowi
tioglikolowemu podniesienie pH skóry do 12 bez wywoływania podrażnienia.
Ponadto maskę można stosować w przypadku przebarwień, trądzika zapalnego, blizn,
rozstępów, wrastających włosów.

Alkaline Wash dla cer z przebarwieniami
Zabieg paramedyczny z zastosowaniem Alkaline Wash przeznaczony jest dla skór o
nieregularnym kolorze, odbarwieniach i przebarwieniach, spowodowanych działaniem
słońca. W przypadku przebarwień hormonalnych, przebarwionych blizn, po urazach takich
jak trądzik. Idealny przy stanach zapalnych, zwłaszcza w przypadku trądziku cystowego.
Alkaline Wash jest jedną dostępną na rynku formułą, która ma działanie zasadowe
(alkaliczne). Roztwór zasadowy zmienia pH skóry z 5,6 do prawie 12 w czasie krótszym niż
3 minuty.
W ten sposów rozpulchnia, zmiękcza i rozpuszcza komórki skóry.
Podczas wykorzystywania środków alkalicznych zaleca się przeprowadzenie zabiegów co 14
dni.
Należy jednak pamiętać o stosowaniu zabiegów zamiennych z zabiegami enzymatycznymi.
Im więcej różnicujemy zabiegi i zmieniamy formuły, tym szybciej skóra będzie reagowała na
proces odnowy.
Zabieg paramedyczny z użyciem Alkaline Wash powinien być wspomagany pielęgnacją
domową, przedłużając efekty osiągnięte w gabinecie.

Danne Montaque King to światowa marka z ponad 40-letnim doświadczeniem.
Preparaty DMK, jako kosmeceutyki nie zawierają olejów mineralnych i olejów silikonowych.
Dr Danne Montaque King jest naukowcem z zakresu botaniki oraz chemikiem kosmetycznym.
Jako młody człowiek przechodził bardzo ostry trądzik i doskonale poznał dyskomfort, jaki muszą
doświadczać osoby, których wygląd daleki jest od oczekiwań. W związku z brakiem stosownych
środków zaradczych Dr King zdecydował się zgłębić wiedzę na temat trądziku, przebarwień i
starzenia się oraz poznać mechanizmy działania ludzkiego ciała.
Dr King jest jednym spośród pierwszych biochemików, którzy docenili znaczenie enzymów w
procesie oczyszczania i naprężania skóry. Jako pierwszy na świecie opracował jej system
odmładzania, oferując komórkom taką chemię, jaką mogą rozpoznać i zaakceptować. Podejście to
zdobyło uznanie na świecie, ponieważ pozwala połączyć biochemię pojedynczej osoby z
odpowiednią terapią skórną.
Badania nad terapią z użyciem witaminy C jako czynnikiem przeciwrodnikowym i uaktywniającym
kolagen trwały trzy dekady. Będąc pionierem w dziedzinie poprawy kondycji skóry, Dr King skupił
się na udoskonaleniu metod działania na skórę twarzy i ciała. Kierując się wymogami
strukturalnymi komórek ciała stosował w preparatach odpowiednie stężenie botanicznych
składników aktywnych.
Produkty Danné są obecnie stosowane w ponad 20 krajach na całym świecie i są aprobowane przez
środowisko lekarskie. Jak dotąd ponad setki tysięcy osób skorzystało z dobrodziejstw rewolucyjnych
zabiegów paramedycznych marki Danné.
„Stworzenie technik i produktów pomagających utrzymać młodzieńczy wygląd u kobiet i mężczyzn
bez względu na wiek było i jest moim życiowym dążeniem”

