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LINIA PROFESJONALNA TWARZ

PREPARATY OCZYSZCZAJĄCE
Zróżnicowana grupa preparatów przeznaczonych do właściwego przygotowania skóry przed zabiegami kosmetycznymi. Skład produktów
został opracowany na bazie różnorodnych wymagań. Niektóre preparaty pozwalają na kompletne oczyszczenie skóry wraz z usunięciem
płaszcza hydrolipidowego, inne posiadają działanie fizjologiczne, które czyszczą dogłębnie zanieczyszczenia skóry bez naruszania płaszcza
hydrolipidowego. Profesjonalne preparaty oczyszczające są podstawą odpowiedniego przygotowania skóry do zabiegu kosmetycznego.

CLEAN MAKE UP
Mleczko do demakijażu
skóra normalna i delikatna

CLEAN PHYSIO

Preparat oczyszczający, fizjologiczny
bez SLS-SLES
skóra normalna i delikatna

CLEAN 10
AHA-PHA 10%

Preparat oczyszczający

CLEAN 15
AHAs-BHA-AKA 15%

Preparat oczyszczający

MIX STRONG 20
AHAs 20%

Preparat oczyszczający
o złożonym działaniu
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Demakijaż to pierwsza faza zabiegu, poprzedzająca oczyszczanie twarzy. Powinien być wykonany dokładnie, ponieważ ewentualne pozostałości makijażu mogą wpłynąć na efekt końcowy zabiegu. Delikatne składniki aktywne pozwalają na stosowanie mleczka niezależnie od typu skóry, również delikatnej
i wrażliwej.
Zalety:
• dokładnie usuwa makijaż z twarzy i okolic oczu • nie podrażnia skóry • odpowiednio przygotowuje skórę
do kolejnej fazy zabiegu
Substancje aktywne:
Wit.E, Olej z Avocado, Camomilla, Maris Aqua, Hamamelis, Avene Santiva
500 ml, kod P01

Fizjologiczny preparat oczyszczający, przeznaczony do każdego typu skóry, również delikatnej i wrażliwej.
Formuła preparatu opiera się na odpowiednio wyważonym zestawie delikatnych olejków połączonych z
łagodnymi surfaktantami, co pozwala na prawidłowe oczyszczanie skóry bez naruszenia płaszcza hydrolipidowego.
Zalety:
• dokładnie oczyszcza skórę nie uszkadzając płaszcza hydrolipidowego • odpowiednio przygotowuje skórę do zabiegu • pozostawia przyjemne uczucie komfortu i świeżości
Substancje aktywne:
Cocamidopropyl Betaine, Ginko Biloba, Lactitol Xylitol, Kokoamfodioctan Dwusodowy
200 ml, kod P02

Preparat oczyszczający, przeznaczony do każdego typu skóry. Zawiera AHA i PHA połączone ze specyficznymi surfaktantami. Pozwala na usunięcie płaszcza hydrolipidowego i innych zanieczyszczeń znajdujących się na powierzchni skóry.
Zalety:
• dokładnie oczyszcza skórę • usuwa płaszcz hydrolipidowy • odpowiednio przygotowuje skórę do zabiegu • pozostawia przyjemne uczucie komfortu i świeżości
Substancje aktywne:
Kw. Migdałowy, Kw. Glikolowy, Glukonolakton, Calendula, Camomilla
200 ml, kod P03

Intensywny preparat oczyszczający, przeznaczony do skóry normalnej, grubej i odpornej. Zawiera AHAs,
AKA i BHA połączone ze specyficznymi surfaktantami. Preparat całkowicie eliminuje wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się na powierzchni skóry.
Zalety:
• dokładnie oczyszcza skórę • usuwa płaszcz hydrolipidowy • odpowiednio przygotowuje skórę do zabiegu • pozostawia przyjemne uczucie komfortu i świeżości
Substancje aktywne:
Kw. Glikolowy, Kw. Migdałowy, Kw. Pirogronowy, Kw. Salicylowy
200 ml, kod P04

Preparat oczyszczający o złożonym działaniu, przeznaczony do skóry mieszanej, z wyraźnym zgrubieniem
warstwy rogowej oraz z licznymi zaskórnikami. Pozwala na jednoczesne wykonanie delikatnego peelingu,
połączonego z głębokim oczyszczeniem skóry. Preparat stwarza idealną bazę do przeprowadzania zabiegów anty- aging, zabiegów przy trądziku i plamach hiperpigmentacyjnych.
Zalety:
• dokładnie oczyszcza skórę • usuwa zaskórniki oraz martwe komórki z powierzchni naskórka • odpowiednio przygotowuje skórę do zabiegu • pozostawia przyjemne uczucie komfortu i świeżości
Substancje aktywne:
Cocamidopropyl Betaine, Yeast Wells, Mikrogranulki Polietylenu, Kw. Glikolowy, Kw. Mlekowy
100 ml, kod P05

LINIA PROFESJONALNA TWARZ

PREPARATY ZABEZPIECZAJĄCE, WYRÓWNUJĄCE PRZYŚPIESZAJĄCE EKSFOLIACJĘ- PEELINGI
Szeroki wybór preparatów przeznaczonych do “nowej koncepcji peelingów”. Złożony skład preparatów został odpowiednio opracowany aby
zagwarantować synergię działania i w sposób zróżnicowany oddziaływać na naskórek według potrzeb skóry. Typologia danych preparatów
profesjonalnych pozwala na: ZABEZPIECZENIE –WYRÓWNANIE- PRZYŚPIESZENIE eksfoliacji naskórka i w tym samym czasie działa w sposób
pośredni na mechanizmy biochemiczne regulujące metabolizm skóry.

POLI SOFT
PHAs Complex

Preparat rewitalizujący, nawilżający,
regenerujący, antyoksydacyjny

GLICOLAT

Preparat przyśpieszający wymianę
komórkową, wygładzający,
bio- stymulujący

MANDO COMPLEX 40

Remodulator komórkowy,
antyoksydacyjny, wygładzający

MANDO FERUL 45

Żel rewitalizujący, antyoksydacyjny,
wygładzający

Nowatorski preparat przeznaczony do rewitalizacji komórek naskórka różnych typów skóry szczególnie
suchej, wrażliwej i delikatnej. Jego formuła zawiera wysokie stężenie dwóch zrównoważonych polihydroksykwasów, co pozwala na pełne wykorzystanie ich licznych właściwości.
Zalety:
• chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych • zwiększa elastyczność • nawilża • wygładza • rozświetla • rewitalizuje
Substancje aktywne:
Glukonolakton, Kw. Laktobionowy
100 ml, kod P06

Preparat do peelingu. Wskazany do zabiegów mających na celu odmłodzenie skóry. Zawiera zbilansowane połączenie zróżnicowanych AHAs. Połączenie tych substancji charakteryzuje się synergią działania
znacznie przewyższającą działanie pojedynczych substancji. Preparat znajduje zastosowanie w zabiegach
regeneracji naskórka oraz jest częścią integralną podczas stymulacji i regeneracji skóry. Oddziałuje na biologiczne mechanizmy regulujące wymianę komórkową naskórka wspomagając rewitalizację mitochondriów a w konsekwencji poprawiając produkcję energii komórkowej (ATP).
Zalety:
• przywraca prawidłową proliferację i dyferencjację keratynocytów • równoważy fizjologiczny proces eksfoliacji • ułatwia przywrócenie prawidłowej homeostazy powierzchniowej • wspomaga rewitalizację mitochondriów • stymuluje skórę (peeling średnio intensywny) • posiada działanie antyoksydacyjne
Substancje aktywne:
AHAs Complex
100ml, kod P33

Preparat o dużej skuteczności. Zawiera substancje aktywne o licznych właściwościach rewitalizujących,
nawilżających, bio- ochronnych i antyoksydacyjnych. Przeznaczony jest do każdego rodzaju skóry, również do bardzo delikatnej i wrażliwej. Z powodzeniem może być stosowany bezpośrednio przed lub po
seansie w solarium lub ekspozycji słonecznej. Nie powoduje dyskomfortu w postaci pieczenia lub zaczerwienienia. Wyraźnie poprawia naturalny koloryt karnacji, zwiększa jędrność i wygładza skórę. Może być
używany do zabiegów w przypadku skóry trądzikowej, podrażnionej i z nieregularną pigmentacją.
Zalety:
• działa odmładzająco • rewitalizuje komórki naskórka • wygładza, rozświetla i ujędrnia skórę • utrzymuje
odpowiedni poziom nawilżenia • normalizuje podrażnienia skórne • wspomaga proces normalizacji skóry
tłustej z rozszerzonymi porami, • ujednolica, poprawia naturalny koloryt skóry • poprawia jakość i intensywność opalenizny
Substancje aktywne:
Kw. Migdałowy, Glukonolakton, Kw. Laktobionowy, Kw. Jabłkowy, Kw. Fitowy, Resweratrol
200 ml, kod PM1

Specyficzny preparat o wysokiej skuteczności na bazie kwasu migdałowego i kwasu ferulowego. Posiada
liczne właściwości rewitalizujące, antyoksydacyjne, bio- ochronne, wygładzające i oczyszczające. Przeznaczony jest do każdego rodzaju skóry, również delikatnej i wrażliwej. Może być stosowany bezpośrednio
przed lub po seansie w solarium lub ekspozycji słonecznej.
Zalety:
• rewitalizuje fizjologiczny proces wymiany komórkowej • poprawia strukturę skóry • działa bio- ochronnie
• działa antyoksydacyjnie • wzmacnia działanie bariery ochronnej
Substancje aktywne:
Kw. Migdałowy, Kw. Ferulowy, Kw. Fitowy
50ml, kod P26
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PIRULAT PEEL 40
AHA-AKA 40%

Preparat eksfoliujący, bio- stymulujący

RX 50
Synergic Peel

Preparat energizujący, bio- stymulujący,
antyoksydacyjny

REVINOL - A

Peeling o wysokim stężeniu czystego
retinolu i antyoksydantów

REVINOL - C

Maska regenerująca, odbudowująca
komórki, antyoksydacyjna

REVINOL - P

Serum wygładzające, odbudowujące
komórki, przeciwdziałające starzeniu
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Preparat o intensywnym działaniu dermatologicznym. Charakteryzuje się wysokim stężeniem kwasu pirogronowego połączonego z AHAs oraz kwasem fitowym. Zalecany do stosowania w leczeniu blizn
potrądzikowych, działa również przeciwstarzeniowo.
Zalety:
• intensywne działanie wygładzające • utrzymuje na właściwym poziomie proliferację i dyferencjację keranocytów • przywraca prawidłową homeostazę powierzchniową • stymuluje skórę poprzez jej zagęszczenie
Substancje aktywne:
Kw. Pirogronowy, Kw. Mlekowy, Kw. Glikolowy, Kw. Fitowy
50 ml, kod P30

Zaawansowany peeling, przeznaczony dla każdego typu skór. Wykorzystuje synergię działania dziewięciu
substancji działających w sposób komplementarny. Dzięki swojej specyficznej, oleistej strukturze umożliwia połączenie zabiegu z masażem.
Zalety:
• rewitalizuje naskórkową wymianę komórkową • zwiększa poziom energii komórkowej • rewitalizuje fibroblasty • optymalizuje produkcję kolagenu i elastyny
Substancje aktywne:
Aminokwasy, Kw. Fitowy, Kw. Bursztynowy, Kw. Ferulowy, Kw. Glikolowy, Kw. Mlekowy, Kw. Pirogronowy
2x3ml, kod P32

Preparat przeznaczony do delikatnej i równomiernej eksfoliacji naskórka.
Zalety:
• przyczynia się do intensywnej odbudowy keratynocytów przyśpieszając wymianę komórkową naskórka
• posiada intensywne działanie antyoksydacyjne i bio- ochronne
Substancje aktywne:
Retinol, Wit. PP, Kw. Ferulowy
2 ml, kod P31

Specyficzna maska peel off, łącząca w sobie bogate właściwości wit.C i wit.E z retinolem oraz idebenonem
w celu zwiększenia efektu antyoksydacyjnego i regenerującego.
Zalety:
• zapewnia skuteczną ochronę komórek przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych • zapobiega oznakom przedwczesnego starzenia się skóry - stymuluje produkcję kolagenu - redukuje uszkodzenia słoneczne tj. zmarszczki i przebarwienia
Substancje aktywne:
Retinol, Idebenon, Ascorbosilane C, Lipomoist
5ml, kod P31

Serum z zawartością retinolu, wit. PP oraz substancji antyoksydacyjnych przeciwdziałające oznakom
starzenia się skóry.
Zalety:
• wspomaga odbudowę komórkową • wzmacnia barierę ochronną skóry • blokuje wzrost wolnych rodników
Substancje aktywne:
Retinol, Kw. Hialuronowy, Wit. PP, Wit. E, Lipochroman-6
2ml, kod P31

LINIA PROFESJONALNA TWARZ

PREPARATY DZIAŁAJĄCE NA SKÓRĘ WŁAŚCIWĄ
Typologia produktów o skutecznym działaniu dermatologicznym anti- aging kompletnym i strukturalnym. Różnorodny skład produktów zawierający CZYNNIKI WZROSTU, PEPTYDY, SPECYFICZNE AMINOKWASY oraz SUBSTANCJE ANTYOKSYDACYJNE zapewniają wnikliwe działanie na mechanizmy anaboliczne i kataboliczne regulujące życie biologiczne skóry właściwej i błony podstawnej. Wykorzystanie
danych produktów pozwala na oddziaływanie na fibroblasty, w celu optymalizacji neosyntezy elementów składowych matrycy zewnątrzkomórkowej tj: kolagen, włókien elastylowych , GAGs, proteoglikanów oraz struktur białek różnego rodzaju co wyraźnie wpływa
na poprawę zarówno ilościową jak i jakościową. Połączenie z substancjami antyoksydacyjnymi, tj: rezweratrol, lipochroman- 6 oraz wit. C
poza zwalczaniem szkodliwego działania wolnych rodników przyczynia się do regeneracji dwóch najważniejszych obszarów skóry: skóry właściwej i błony podstawnej w sposób kompletny i strukturalny, aby osiągnąć efekt biologicznie młodszej skóry. Niżej wymienione
produkty mogą być wprowadzane za pomocą urządzeń kosmetycznych ułatwiających penetrację substancji.

RIGENA FLUID

Fluid regenerujący, normalizujący,
antyoksydacyjny

G.F. MATRIX

Serum przeciwzmarszczkowe,
bio-rewitalizujące

REDOXYL

Serum antyoksydacyjne, regenerator

EXTRA TONE

Koncentrat wypełniający,
ujędrniający, liftingujący

ACTION CD 44 PLUS

Interaktywny preparat
bio- stymulujący, normalizujący

Preparat, którego formuła zawiera specyficzne substancje aktywne o intensywnym działaniu antyoksydacyjnym i regenerującym, co pozytywnie wpływa na produkcję włókien kolagenowych, elastylowych
oraz GAGs. W preparacie występują także substancje o działaniu łagodzącym, odbudowującym i nawilżającym.
Zalety:
• posiada intensywne działanie antyoksydacyjne • wspomaga procesy regeneracyjne, odbudowujące i
normalizujące • poprawia jędrność i elastyczność skóry • przywraca optymalny poziom nawilżenia • regeneruje i wzmacnia barierę ochronną skóry
Substancje aktywne:
Betaglukan, Bisabolol, Alantoina, Biopeptyd CL, Umectol
100 ml, kod P11
Preparat o wysokiej bio- aktywności dermatologicznej. W skład preparatu wchodzą czynniki wzrostu oraz
specyficzne peptydy posiadające działanie bio- stymulujące i regenerujące.
Zalety:
• regeneracja składników błony podstawnej (DEJ) • regeneracja składników macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) • poprawa stanu fizjologicznego skóry • regeneracja naskórka ze zwiększoną bio- funkcjonalnością komórek macierzystych
Substancje aktywne:
SYN TACKS Dipeptid- 5, Dipeptid- 6, Pentapeptid-31, Związek Peptydów Growth Factor
30 ml, kod PS08/1
Wolne rodniki atakują trzy składniki komórki: Tłuszcze, Białka i Kwasy Nukleinowe (DNA i RNA), modyfikują
w delikatny sposób równowagę pomiędzy procesami anabolicznymi, a katabolicznymi odpowiedzialnymi za regulację życia biologicznego skóry. Redoxyl to profesjonalne serum o wysokim stężeniu czystego
rezweratrolu i dwóch substancji działających w sposób synergiczny.
Zalety:
• kompletne działanie antyoksydacyjne • zwiększona bio-ochrona błon komórkowych • bio-ochrona i poprawa mikrocylkulacji • wspomaga neokolagenezę
Substancje aktywne:
Czysty Rezweratrol, Lipochroman-6, Ustabilizowana Wit. C
30 ml, kod PD03/1
Preparat o wysokiej aktywności dermatologicznej. Wyjątkowa formuła preparatu została opracowana w
taki sposób, aby zapewnić stopniową poprawę napięcia “tonusu” skóry poprzez głębokie działanie strukturalne, a jednocześnie nadać natychmiastowy efekt liftingu kosmetycznego.
Zalety:
• stymuluje procesy metaboliczne • poprawia zdolność skurczową włókien mięśniowych • zwiększa gęstość skóry • poprawia napięcie, spójność, elastyczność i jędrność skórną • poprawia owal twarzy i podnosi
jej kontur • wyraźnie wygładza skórę i pozostawia efekt liftingu kosmetycznego
Substancje aktywne:
Matrixyl-6 Lipopeptyd, DMAE, PantaCare NA, Pronalen Flash Tense, Masło Karite, Wit. E
30 ml, kod PS06/1
Innowacyjny bioceutyk najnowszej generacji aktywujący receptor CD 44 działający na fibroblasty i produkcję kolagenu siatkowego (kolagen typu III). Kolagen typu III występuje w dużych ilościach w skórze
biologicznie młodej, natomiast z wiekiem jego ilość spada. Występujące w preparacie specyficzne aminokwasy to prekursorzy komponentów strukturalnych skóry, mających za zadanie optymalizację procesów
tworzenia się matrycy skóry.
Zalety:
• odmładza biologicznie skórę poprzez optymalizację fizjologiczną • zapobiega przed uszkodzeniami skóry spowodowanymi starzeniem się
Substancje aktywne:
Związek Aminokwasów, Fragmnety Kw. Haluronowego (20-38 monomerów)
50ml, kod PD01/1
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INTERACTIVE PLUS

Interaktywny dynamizator
metaboliczny

Kompleks biofunkcyjny, którego oryginalność radykalnie zmienia sposób podejścia do procesu starzenia
się, a w szczególności fotostarzenia. Charakteryzuje się wysoką, wielokierunkową aktywnością dermatologiczną w kuracji anti- aging. Zastosowanie preparatu pozwala na równoczesną aktywację biologicznych
mechanizmów energetycznych, generatywnych, zabezpieczających i odbudowujących na poziomie naskórka, skóry właściwej i bony podstawnej w sposób długotrwały. Preparat można łączyć elektroporacją i
urządzeniami elektromedycznymi.
Zalety:
• zwiększa syntezę kolagenu • aktywuje fibroblasty • oddziałuje na specyficzne receptory • posiada właściwości antyoksydacyjne, antyglikacyjne • blokuje MMPs • posiada działanie depigmentacyjne • stanowi
foto-ochronę przed starzeniem się skórnym •oddziałuje w sposób równoczesny na zróżnicowane mechanizmy anaboliczne i kataboliczne • zapobiega i zwalcza uszkodzenia spowodowane foto starzeniem się
skóry • stymuluje głęboką odbudowę zarówno DEJ jak i ECM oraz regeneruje naskórek
Substancje aktywne:
G-Factor P63 ® wyłączność Natinuel, Tripeptyd Biomimetyczny, PHA, AHAs, Kw. Jabłkowy, Retinal, Idebenon, DMAE
50 ml, kod PS00

PREPARATY REGENERUJĄCE, WYCISZAJĄCE I REGULUJĄCE MECHANIZMY KATABOLICZNE
Kompletny zabieg anti- aging powinien być ukierunkowany na działanie rewitalizujące i reorganizację mechanizmów anabolicznych, a
w międzyczasie powinien zapobiegać i regulować wszystkie podstawowe mechanizmy kataboliczne, tj: MMPs, glikacja, wolne rodniki,
chroniczny stan zapalny skór, które w przeciwnym razie udaremniłyby złożone działanie odmłodzenia biologicznego skóry.
Typ danych preparatów i ich składów został opracowany z myślą o tym celu. Są to preparaty łączące w sobie serie substancji aktywnych o
odpowiednim stężeniu, przeciwdziałające mechanizmom katabolicznym i oddziałujące na zasadnicze przyczyny stanu zapalnego skóry.
Wykorzystanie tych preparatów ma zasadnicze znaczenie w kompletnym zabiegu anti- aging.

TOP GEL

Żel bio- ochronny zmniejszający
przekrwienia, podkreślający
koloryt skóry

FUTURE CREAM

Krem wzmacniający,
normalizujący, antyoksydacyjny

UNY FORM

Żel regulujący, antyoksydacyjny,
bio- ochronny
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Specyficzny preparat przeznaczony do optymalizacji i podkreślenia zarówno opalenizny jak i naturalnego
kolorytu karnacji, a jednocześnie pozwalający na zachowanie i regulację homeostazy bariery skórnej. Jest
to preparat wielofunkcyjny: wzmacnia system obrony skórnej, skutecznie chroni struktury komórkowe
w szczególności DNA komórek przed szkodliwym działaniem promieniowania UV oraz zwalcza wolne
rodniki. Łagodzi podrażnienia, zapobiega fotostarzeniu i suchości skórnej.
Zalety:
• poprawia parametry estetyczne i chromatyczne opalenizny oraz naturalnego kolorytu skóry • stymuluje
biologiczne mechanizmy naprawcze i regeneracyjne • wzmacnia ochronę DNA komórek • zwalcza wolne
rodniki • posiada kompleksowe działanie antyoksydacyjne • wzmacnia system odpornościowy skóry • łagodzi podrażnienia i suchość skórną • chroni naczynia włosowate • podnosi odporność skórną na rumień
Substancje aktywne:
Tetrapeptyd 2 (Peptyd Biomimetyczny), Venuceane, DNAGE (ekstrakt pochodzenia biotechnologicznego), Melanobronze
200 ml, kod PM2
Krem o działaniu bio- ochronnym. Zapobiega i przeciwdziała procesom starzenia się skóry, chroni komórki przed niszczącym działaniem promieniowania UV. Zwalcza wolne rodniki, zapobiega i normalizuje
zaburzone procesy kataboliczne oraz podrażnienia skórne. Wzmacnia obronę biologiczną komórek oraz
chroni działanie mechanizmów metabolicznych odpowiedzialnych za regenerację i integralność skóry.
Zalety:
• działa bio- ochronnie i antyoksydacyjnie • wspomaga regenerację mechanizmów biologicznych • regeneruje i wzmacnia barierę skórną • reguluje poziom MMPs • zapobiega procesom glikacji • zmniejsza
podrażnienia skóry • poprawia poziom nawilżenia
Substancje aktywne:
Oligopeptydy 20, Kw. Liponowy, Wit.E, Bisabolol, Polifenole (pochodzące z oliwy z oliwek), Venuceane, Kw.
Boswelinowy
200 ml, kod PM4
Preparat przeznaczony do pielęgnacji skóry z nieregularną pigmentacją. Specyficzne substancje aktywne
zawarte w strukturze preparatu posiadają właściwości antyoksydacyjne oraz zdolność oddziaływania na
melanogenezę. Biochemiczna synergia substancji została wykorzystana, aby wspomóc zachowanie jednolitego kolorytu w występującej dyschromii skórnej oraz aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się nowych
plam hiperpigmentacyjnych na obszarach skóry potencjalnie zagrożonych. Ponadto preparat chroni skórę przed rumieniem słonecznym, przed szkodliwym działaniem wolnych rodników oraz przed uszkodzeniem komórek spowodowanym promieniowaniem UVA i UVB.
Zalety:
• zmniejsza ryzyko pojawienia się plam hiperpigmentacyjnych • stopniowo rozjaśnia przebarwienia na twarzy lub innych częściach ciała • ujednolica koloryt naturalnej karnacji i opalenizny • opóźnia pojawienie się
rumienia • posiada działanie łagodząco-normalizujące • zmniejsza stany zapalne • posiada działanie antyoksydacyjne • zwiększa odporność skórną przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem UV
Substancje aktywne:
Hexapeptyd-42, Dipeptid-1, Naonapeptyd-1, Oliwa z Oliwek, NMF
100 ml, kod PM3
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HOMEO ROSE
SERUM

Serum anti-couperose, przeciwzapalne,
przeciw zaczerwienieniom

HOMEO ROSE
MASK

Maska anti-couperose,
odwrażliwiająca, normalizująca

NORMAL CREAM

Krem antyoksydacyjny,
antyglikacyjny, nawilżający

NORMAL MASK

Maska normalizująca, łagodząca,
antyoksydacyjna

BIO ACTION MASK

Maska normalizująca,
zmniejszająca przekrwienia

Preparat wskazany do pielęgnacji skóry z couperose, obszarów twarzy intensywnie zaczerwienionych
oraz skóry z trądzikiem różowatym. Formuła preparatu została opracowana tak, aby poszczególne składniki interreagując ze sobą oddziaływały na różne aspekty problemu i sprzyjały unormowaniu stanu skóry.
Zawiera mix substancji aktywnych, które ułatwiają normalizację procesów zapalnych, redukują rozszerzenie naczyń krwionośnych i przepuszczalność mikronaczyniową, wzmacniają ściany naczyń włosowatych
i zmniejszają wrażliwość skóry na zmiany temperatury.
Zalety:
• skutecznie zwalcza problem couperose • normalizuje nadmierny wzrost mikrocylkulacji • uszczelnia ściany naczyń włosowatych • wyraźnie redukuje zaczerwienienia, także chroniczne • pomaga w zwalczaniu
trądziku różowatego • obniża wrażliwość skóry na zmiany temperatury • wzmacnia barierę skórną
Substancje aktywne:
VPG-faktor S15® wyłączność Natinuel, Regu-Complex, Crystal Skin 1000
30 ml, kod P22

Preparat przeznaczony do pielęgnacji skóry ze stanami zapalnymi i z couperose. Jego wyjątkowa formuła
została opracowana z myślą o natychmiastowym wyciszeniu skóry intensywnie zaczerwienionej. Zawarte
substancje aktywne oddziałują na różne procesy biochemiczne leżące u podstaw dyskomfortu, ważnego
zarówno z punktu widzenia estetycznego jak i funkcjonalnego. Jest to maska o podwójnym zastosowaniu: po nałożeniu można ją zmyć lub pozostawić do całkowitego wchłonięcia, delikatnie masując tak jak
krem kończący zabieg.
Zalety:
• skutecznie zwalcza problem couperose • normalizuje nadmierny wzrost mikrocyrkulacji • uszczelnia ściany naczyń włosowatych • wyraźnie redukuje zaczerwienienia, także chroniczne • pomaga w zwalczaniu
trądziku różowatego • obniża wrażliwość skóry na zmiany temperatury • wzmacnia barierę skórną
Substancje aktywne:
Chrys 2B, Vedacalmine, Masło Karite, Crystal Skin 1000
150 ml, kod P23

Preparat bogaty w innowacyjne substancje aktywne, przeznaczony do zabiegów, które mają na celu natychmiastową normalizację poziomu nawilżenia oraz przywrócenie równowagi bariery ochronnej skóry.
Działanie biochemiczne ma istotne znaczenie, ponieważ zapobiega przedwczesnej degradacji enzymatycznej substancji nowo syntetyzowanych przez fibroblasty. Jest to preparat kompletny i bazowy podczas
wykonywania zabiegów mających na celu odmłodzenie i regenerację skóry.
Zalety:
• blokuje MMPs • działa antyglikacyjnie • działa antyoksydacyjnie • regeneruje barierę ochronną skóry •
nawilża • zapobiega odwodnieniu i przesuszeniu skóry • przeciwdziała oznaką stresu komórkowego
Substancje aktywne:
Oligopeptyd 20, Umectol, Hydraprotectol SM, NSLE Complex, Karnozyna, Sylibum Marianum
150 ml, kod P13

Maska przeznaczona do stosowania zarówno po peelingu, jak i po zabiegach przeznaczonych do skóry
ze stanami zapalnymi oraz skóry problemowej. Przyśpiesza proces normalizacji zwalczając biochemiczne
mechanizmy stanów zapalnych na wielu poziomach, poprawia jędrność skóry, wspomaga proces odbudowy i regeneracji.
Zalety:
• posiada działanie oczyszczające • przyśpiesza normalizację stanów zapalnych • optymalizuje etap regeneracji po pellingu • przywraca natychmiastowy komfort skórze z niedoskonałościami • działa antyoksydacyjnie
Substancje aktywne:
DMAE, Darutoside, Calendula, Camomilla
150 ml, kod P12

Kremowa maska na bazie specyficznej glinki o intensywnych właściwościach łagodzących i zmniejszających przekrwienia, wzbogacona licznymi substancjami aktywnymi, które ułatwiają przywrócenie
optymalnych warunków bariery ochronnej skóry. Wielokierunkowa synergia działania bio- chemicznego
stymuluje detoksykację, oczyszczanie i normalizację warstwy rogowej, wspomagając prawidłowe funkcjonowanie skóry i ciągłość strukturalną.
Zalety:
zmniejsza przekrwienia • przyśpiesza proces normalizacji podrażnień • optymalizuje fazę odbudowania
homeostazy skórnej • daje natychmiastowe odczucie komfortu
Substancje aktywne:
Alantoina, Zielona Herbata, Sylimaryna, Aloe Vera, Kaolin (biała glinka), Polifenol (oliwa z oliwek) Palmitynian Retinolu
150 ml, kod PD04
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PREPARATY O SPECYFICZNYM DZIAŁANIU SEKTORIALNYM
Preparaty posiadające specyficzne działanie estetyczno-kosmetyczne z natychmiastowym efektem. Skład preparatów został dobrany
w taki sposób, aby zadowolić potrzeby i wymagania tej części klientek, które oczekują natychmiastowego widocznego rezultatu “estetycznego”. Dana kategoria preparatów przeznaczona jest do nadania efektu wypełnienia, liftingu oraz botox- like. Szczególne znaczenie
przypisuje się nowemu zabiegowi pod oczy składającemu się z dwóch produktów: BOTO FILL + PEEL OFF EYES MASK. Zabieg ten został
opracowany z myślą natychmiastowej redukcji siły obkurczania się mięśni mimicznych połączonej z wygładzeniem i poprawieniem spójności powierzchni skóry. Efekt zabiegu jest wyraźnie widoczny, natychmiastowy i intensywny.

FIRMIN LIFT SERUM

Serum wypełniające, liftingujące,
zagęszczające, o długotrwałym
działaniu

PEEL OFF EYES
MASK

Maska wygładzająca, nawilżająca

BOTO FILL STRONG

Serum przeciwzmarszczkowe,
wygładzające

FACE FILLER STRONG

Serum przeciwzmarszczkowe,
remodelujące, wypełniające,
efekt liftingu
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Skoncentrowane serum o zaawansowanej technologii, będące w stanie zadowolić nawet najbardziej
wymagającą skórę.
Zalety:
• efekt liftingu kosmetycznego • efekt gęstej i zwartej powierzchni skóry • efekt wypełnienia i ujędrnienia
Substancje aktywne:
Kw. Hialuronowy, Wypełniające Kulki Kw. Hialuronowego, Glycolift, Pentacare NA
50 ml, kod P24

Specyficzna maska o potrójnym efekcie działania polegającym na natychmiastowym wygładzeniu delikatnej skóry okolic oczu, zwiększeniu poziomu nawilżenia tymczasowego jak i długotrwałego, a dzięki
obecności ustabilizowanej wit. C preparat gwarantuje intensywne działanie antyoksydacyjne oraz biostymulujące włókna kolagenowe.
Zalety:
• wygładza • nawilża • ujędrnia • zwalcza wolne rodniki • wspomaga neosyntezę kolagenu
Substancje aktywne:
Peel Moist Complex, Ustabilizowana Wit. C
30 ml, kod PD05

Preparat o wysokiej funkcjonalności dermatologicznej, działający na mechanizmy bio- chemiczne odpowiedzialne za skurcz mięśni przebiegający na dwóch etapach: presynaptycznym i postsynaptycznym. W
tym celu zostały wyselekcjonowane cztery najnowszej generacji bio- peptydy pochodzenia biotechnologicznego, posiadające zróżnicowane właściwości działania. Połączenie tych substancji powoduje synergię
działania znacznie przewyższającą działanie pojedynczych substancji.
Zalety:
• wyraźne zmniejszenie siły skurczów mięśniowych • wygładzenie zmarszczek mimicznych • eliminacja
cienkich linii zmarszczek • skóra staje się odmłodzona i wygładzona
Substancje aktywne:
Związek Peptydów o działaniu Botox-Like
10 ml, kod PS04/3

Preparat o wysokiej aktywności dermatologicznej. Formuła preparatu została ukierunkowana na działanie
bio- lipofilling (remodelujące)i bio-filler (wypełniające), poprawiając spójność, elastyczność i wiskoelastyczność skóry nadając twarzy wyraźny efekt liftingu kosmetycznego.
Zalety:
• zwiększa aktywność fibroblastów • odbudowuje składniki DEJ oraz MEC • powoduje zagęszczenie skóry
i naskórka • wspomaga efekt wypełnienia i wygładzenia zmarszczek, a w szczególności nosowo-wargowych
Substancje aktywne:
Związek czterech substancji o działaniu Bio-Lipofilling i Bio-Filler
10 ml, kod PS05
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PREPARATY NA SPECYFICZNE NIEDOSKONAŁOŚCI SKÓRNE
Profesjonalne preparaty stworzone do zabiegów na specyficzne problemy estetyczne, tj: TRĄDZIK, PRZEBARWIENIA, SUCHOŚĆ SKÓRNA.
Skład danych preparatów został opracowany po dokładnej i wnikliwej analizie mechanizmów biochemicznych wśród których zmiany
leżą u podstaw tego rodzaju niedoskonałości. Dodatkowo zostały wyselekcjonowane specyficzne substancje aktywne, które oddziałują
na siebie w sposób synergiczny i komplementy. Nadając preparatom właściwości , które skutecznie wpływają na dokuczliwe i nieestetyczne przyczyny danej problematyki skórnej. To nadaje preparatom właściwości , które pozwalają na skuteczne oddziaływanie na
dokuczliwe i nieestetyczne przyczyny danej problematyki skórnej

HYDRA INTENSITY
MASK

Maska nawilżająca, rewitalizująca
o długotrwałym efekcie działania

HYDRA INTENSITY
SERUM

Serum nawilżające, wyrównujące,
zwalczające suchość skórną

ACNE MASK

Maska łagodząca, wyciszająca,
normalizująca

ACNE PEELING

Peeling sebo- regulujący,
keratolityczny, antybakteryjnyy

Preparat przeznaczony do profesjonalnej pielęgnacji każdego rodzaju skóry wymagającej intensywnego
działania rewitalizującego i nawilżającego. Biochemiczne i synergiczne działanie substancji aktywnych zawartych w masce ma na celu przywrócenie fizjologicznego nawilżenia.
Zalety:
• poprawia nawilżenie powierzchowne, a sukcesywnie także głębokie • poprawia bio- ochronę warstwy
rogowej • wzmacnia barierę ochronną skóry • wspomaga penetrację innych substancji aktywnych • przynosi natychmiastowe uczucie komfortu
Substancje aktywne:
Hydraprotectol-SM, Lipomoist, Skwalen
150 ml, kod P20

Preparat do nawilżania trójfazowego: warstwa rogowa/ żywy naskórek / skóra właściwa. Synergiczne
działanie wyselekcjonowanych substancji aktywnych zawartych w preparacie powoduje intensywne
nawilżenie skóry bardzo suchej i odwodnionej.
Zalet:
• odbudowuje film hydrolipidowy • regeneruje barierę ochronną skóry • przywraca skuteczność składników NMF • przywraca równowagę warstwy hydrolipidowej • stymuluje głębokie nawilżenie • normalizuje skórę suchą i wrażliwą
Substancje aktywne:
Hydraprotectol- SM, NSLE, Trójpeptyd
50 ml, kod P19

Specyficzna profesjonalna maska przeznaczona do kuracji skóry tłustej i trądzikowej. Zawiera wiele substancji aktywnych o wysokim stężeniu, które wspomagają normalizację i regresję danej niedoskonałości
skórnej
Zalety:
• usuwa nadmiar sebum • oczyszcza • normalizuje • działa antyseptycznie • działa bakteriobójczo
Substancje aktywne:
Olej Arganowy, Bisabolol, Saw Palemtto, Olej Sezamowy, Calendula, Azeloglicyna, Glinka Biała
150 ml, kod P16

Preparat przeznaczony do skutecznego zwalczania patologii trądziku -na wielu poziomach. Zawiera mix
substancji aktywnych, których synergia polega na efektywnym działaniu keratolitycznym, antybakteryjnym oraz sebostatycznym. W celu szybkiej normalizacji skóry i regresji trądzika wystarczy wykonać kilka
zabiegów.
Zalety:
• reguluje produkcję i nadmierne wydzielanie sebum • usuwa czopy keratynowe z ujść gruczołów łojowych, •posiada działanie antybakteryjne, antymikrobowe, keratolityczne i oczyszczające • eliminuje stany
zapalne • przyśpiesza wymianę komórkową naskórka
Substancje aktywne:
Retinal, Kw. Azelainowy, Kw. Salicylowy, Kw. Glikolowy, Kw. Migdałowy, Kw. Pirogronowy
50 ml, kod P14
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ACNE STOP

Fluid blokujący ploriferację bakterii,
regulujący nadmierne wydzielanie
sebum i hiperkeratozę

AGE SPOT MASK

Maska rozjaśniająca, regulująca,
redukująca przebarwienia

AGE SPOT PEELING

Peeling keratolityczny

AGE SPOT SERUM

Serum regulujące melanogenezę,
rozjaśniające przebarwienia

12

Preparat o wysokiej aktywności dermatologicznej. Działa na cztery główne czynniki leżące u podstaw
zróżnicowanych problemów estetyczno-czynnościowych pojawiających się przy skórze tłustej, trądzikowej i z zaskórnikami. W celu natychmiastowej normalizacji skóry problematycznej w preparacie zastosowano odpowiednie stężenie substancji aktywnych, które zostały wyselekcjonowane na podstawie właściwości bio- chemicznych oraz synergicznego działania.
Zalety:
• reguluje nadmierne wydzielanie sebum • przyśpiesza wymianę komórkową • działa jak naturalny antybiotyk (porównywalny do klindamycyny) • działa antybakteryjnie • oczyszczająco • przeciwzapalnie •keratolitycznie •komedolitycznie
Substancje aktywne:
Wit. PP (Niacyna), Retinal, Anty-Acne Complex, Kw. Salicylowy
50 ml, kod P15

Maska anty-pigmentacyjna o wydłużonym działaniu. Całkowicie aktywuje się w ciągu 4 godziny, oddziałując na różne procesy biochemiczne melanogenezy. Rezultat to stopniowe (zróżnicowane w czasie w
zależności od rodzaju przebarwień) rozjaśnienie i eliminacja plam hiperpigmentacyjnych. Już po pierwszych zabiegach przebarwienia stają się mniej widoczne i następuje wyraźna redukcji ich rozmiaru.
Zalety:
• posiada bezpośrednie działanie anty-proliferacyjne (cytotoksyczne na nieprawidłowych melanocytach) •
blokuje oksydację tyrozyny redukując nadmierną jej produkcję • działa antyoksydacyjne i przeciwzapalnie
Substancje aktywne:
Azeloglicyna, Octan Rezolcynolu, Allantoina, Mocznik
100ml, kod P29

Peeling keratolityczny o wysokim stężeniu formy kwasu salicylowego połączonej z betainą. Działanie
keratolityczne preparatu pozwala na szybką eliminację komórek z przebarwieniami znajdujących się w
warstwie rogowej.
Zalety:
• działa keratolitycznie • przyśpiesza wymianę komórkową naskórka
Substancje aktywne:
Kw. Salicylowy
50ml, kod P27

Preparat na bazie arbutyny, kwasu fitowego i retinaldehydu. Synergia działania tych trzech substancji
aktywnych oddziałuje na biochemiczny mechanizm melanogenezy, regulując nadprodukcję melaniny.
Zalety:
• posiada działanie antyoksydacyjne • jest chelatem metali ciężkich w szczególności miedzi – powoduje, że jest on niedostępna dla tyrozynazy • blokuje enzym tyrozynazy (hamuje działanie enzymu, a nie
jego powstawanie) • posiada działanie rozjaśniające• przekształca melaninę wyprodukowaną przez melanocyty w pigmenty pozbawione koloru, co pozwala na rozjaśnienie istniejących już przebarwień, aż
do momentu całkowitego ich usunięcia • wpływa na przekształcanie się malonosomów w keratynocyty,
wspomaga usuwanie i dyspersję granulek melaniny w melanocytach
Substancje aktywne:
Kw. Fitowy, Arbutyna, Retinal (cyklodekstryna)
50ml, kod P28
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PREPARATY OCZYSZCZAJĄCE SKÓRĘ
Oczyszczanie jest bardzo istotnym procesem służącym do eliminacji wszystkich zanieczyszczeń skóry. Zwykła woda nie wystarcza ponieważ cząsteczki brudu są nierozpuszczalne i nie można ich usunąć poprzez zwykłe spłukanie wodą. Wszystkie preparaty oczyszczające
Natinuel są pozbawione SLS i SLES, zawierają delikatne surfaktanty uzupełnione PHA, AHA z substancjami bio- funkcjonalnymi w celu
delikatnej eliminacji resztek komórkowych oraz zanieczyszczeń bez naruszenia powierzchownego płaszcza hydrolipidowego. Spójność płaszcza hydrolipidowego jest podstawą zabezpieczenia zdrowej i funkcjonalnej skóry. Preparaty z danej linii przeznaczone są do
codziennego fizjologicznego oczyszczania wszystkich typów skóry : tłustych, suchych i wrażliwych.

MILK MAKE UP

Mleczko do demakijażu
skóra normalna i delikatna

CLEANSER
PHA-AHA 5%
Emulsja oczyszczająca, bez SLS-SLES
skóra normalna i delikatna

CLEANSER
AHAs 8%
Żel oczyszczający, bez SLS-SLES
skóra normalna

CLEANSER STRONG
AHA-BHA 9%
Żel oczyszczający , bez SLS-SLES
skóra tłusta, trądzikowa

Mleczko na bazie delikatnych olejków, wzbogacone substancjami roślinnymi o działaniu łagodzącym i
oczyszczającym. Przeznaczone do dokładnego demakijażu skóry twarzy, łącznie z obszarem skóry wokół
oczu.
Zalety:
• dokładnie usuwa makijażu • tworzy delikatny film chroniący skórę przed utratą wilgoci • nie zatyka porów • nie podrażnia
Substancje aktywne:
Wit. E, Olej z Awokado, Camomilla, Aqua Maris, Hamamelis, Avena Sativa
150 ml, kod D01

Emulsja przeznaczona do codziennego oczyszczania skóry normalnej, wrażliwej i delikatnej. Łagodne
surfaktanty zostały połączone z substancjami aktywnymi biologicznie, aby w sposób delikatny usuwać
zanieczyszczenia i pozostałości komórkowe nie uszkadzając płaszcza hydrolipidowego, który jest podstawowym elementem odpowiedzialnym za utrzymanie zdrowej i funkcjonalnej skóry.
Zalety:
• nie zawiera SLS- SLES • dokładnie oczyszcza skórę • pozwala na zachowanie równowagi hydrolipidowej
warstwy rogowej naskórka • pozostawia przyjemne uczucie świeżości i miękkości
Substancje aktywne:
Kw. Jabłkowy, Kw. Laktobionowy, Wit. E, Olej z Awokado, D- Ceride, Camomilla
150 ml, kod D02

Żel przeznaczony do codziennego oczyszczania skóry normalnej. Zawiera mix wartościowych i delikatnych surfaktantów, połączonych ze specyficznymi substancjami aktywnymi. Synergiczne działanie tych
składników zapewnia optymalne oczyszczenie skóry, zachowując homeostazę warstwy rogowej.
Zalety:
• nie zawiera SLS-SLES • nie wywołuje podrażnień • dokładnie oczyszcza skórę • pozwala na zachowanie
równowagi hydrolipidowej warstwy rogowej naskórka • pozostawia przyjemne uczucie świeżości i miękkości
Substancje aktywne:
AHAs, Trealix
150 ml, kod D03

Żel przeznaczony do codziennego oczyszczania skóry tłustej, mieszanej, zanieczyszczonej i trądzikowej.
Specyficzna formuła preparatu zawiera liczne substancje aktywne biologicznie, dzięki którym w delikatny
i kompletny sposób usuwa zanieczyszczenia i nadmiar sebum, nie uszkadzając płaszcza hydrolipidowego
skóry.
Zalety:
• nie zawiera SLS-SLES • działa antybakteryjnie • dokładnie oczyszcza skórę usuwa nadmiar sebum •pozwala na zachowanie równowagi hydrolipidowej warstwy rogowej naskórka • usuwa martwe komórki
naskórka z kanałów gruczołów łojowych • pozostawia przyjemne uczucie świeżości i miękkości
Substancje aktywne:
AHAs, Kw. Azelainowy, Kw. Salicylowy, B-Dermin, Trealix, Calendula, Amamelide
150 ml, kod D04
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PREPARATY WYGŁADZAJĄCE, REGENERUJĄCE
Skóra normalna, tak samo jak skóra delikatna i wrażliwa ulega uszkodzeniom spowodowanym przez chrono i foto starzenie się. Poza
przywróceniem prawidłowej wymiany komórkowej oraz ujędrnienia skóry właściwej należy zabezpieczyć lub znormalizować barierę
ochronną skóry w taki sposób aby zabezpieczyć niższe warstwy skóry przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Kategoria
danych produktów charakteryzuje się obecnością zróżnicowanych PHAs oraz AHAs o odpowiednim stężeniu i PH (3,8/3,5)połączonych z
peptydami w formie nano- kapsułek oraz substancjami antyoksydacyjnymi w formie stabilnej gwarantowanej przez kwaśne PH. Główne
ich zadanie ukierunkowane jest na zabezpieczenie lub przywrócenie odpowiedniej wymiany komórkowej naskórka, a w tym samym
czasie na poprawę regeneracji składowych Macierzy Zewnątrzkomórkowej.

BIO-SOFT
PHAs 8% GHK-GQPR
Krem odżywczy, przyśpieszający
wymianę komórkową
skóra wrażliwa, delikatna

BIO-DELIS
AHA 10% DP-3
Krem wygładzający, rewitalizujący,
skóra delikatna

BIO-REJUVEN
AHAs 12% IDP-5
Krem bio- stymulujący, wygładzający
skóra normalna

BIO-PRODERM
AHAs 14% KMK
Krem bio- stymulujący, regenerujący
skóra dojrzała

BIO-DERM
AHAs 16% GHK-CU
system amfoteryczny
Krem stymulujący, regenerujący
skóra dojrzała
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Idealny krem do odnowienia struktury skóry oraz do wzmocnienia bariery ochronnej przed niekorzystnym działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych, również przy skórze wrażliwej. Zawiera mix
substancji aktywnych, które rewitalizują zróżnicowane procesy metaboliczne oraz skutecznie zwalczają
pierwsze oznaki starzenia się skóry.
Zalety:
• zapobiega utracie jędrności i elastyczności • chroni, nawilża i wzmacnia barierę skórną • sprawia, że skóra
staje się wyraźnie wygładzona, a koloryt ujednolicony
Substancje aktywne:
PHAs, NSLE, Oligopeptyd, Tetrapeptyd -7, SPF Medium
50 ml, kod D047
Krem wygładzający , stymulujący, przeciwzmarszczkowy przeznaczony do pielęgnacji skóry delikatnej.
Wspomaga mechanizmy metaboliczne zachodzące wewnątrz skóry właściwej oraz naskórka dotkniętych
pierwszymi oznakami starzenia się. Powoduje kompleksową poprawę stanu strukturalnego całej skóry.
Zalety:
• poprawia jędrność i elastyczność skóry • działa przeciwzmarszczkowo • zwiększa i zabezpiecza poziom nawilżenia • zwiększa odporność skóry na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych • rozświetla i ujednolica koloryt skóry.
Substancje aktywne:
Kw. Migdałowy, Dekapeptyd-3, Dipeptyd-4, Serycyna, Masło Karite’, SPF Medium
50 ml, kod D047
Krem o zróżnicowanym działaniu. Innowacyjna formuła preparatu łączy synergię specyficznych substancji
aktywnych, uzyskując intensywne działanie bio- stymulujące, ujędrniające oraz energizujące mechanizmy
anaboliczne odpowiedzialne za produkcję kolagenu, elastyn i GAGs. Pozostałe substancje będące w składzie kremu wspomagają procesy regeneracyjne i zapobiegają szkodliwemu działaniu wolnych rodników.
Zalety:
• poprawia nawilżenie, elastyczności i jędrności skóry • sprawia, że skóra staje się wygładzona, a koloryt
ujednolicony • stopniowo redukuje drobne linie i zmarszczki • wspomaga rewitalizację mechanizmów
metabolicznych • działa antyoksydacyjnie
Substancje aktywne:
Kw. Glikolowy, Kw. Jabłkowy, Oligopeptyd-20 (Nanokapsułki), Dipeptyd- 4, SPF Medium
50ml, kod D09
Krem o intensywnym działaniu bio- stymulującym i regenerującym. Zawiera substancje o wysokiej aktywności biologicznej, które oddziałują w sposób synergiczny, rewitalizując metabolizm komórkowy
oraz równoważąc procesy kataboliczne i anaboliczne. Tworzą one idealne warunki bio-chemiczne do
intensywnego odnowienia strukturalnego skóry połączonego z pełnym odmłodzeniem pod względem
funkcjonalnym i estetycznym na wielu poziomach tkanki skórnej.
Zalety:
• zwiększa spójność komórkową, elastyczność i jędrność skóry • przyśpiesza procesy metaboliczne • podnosi owal twarzy • zapewnia optymalny poziom nawilżenia • działa przeciwzmarszczkowo, wygładzająco •
rozświetla, ujednolica koloryt skóry • sprawia, że skóra staje się odporna na czynniki zewnętrzne
Substancje aktywne:
Kw. Glikolowy, Kw. Pirogronowy, Kw. Jabłkowy, Kw. Mlekowy, Matrixyl-6, Mocznik, Serycyna, SPF Medium
50ml, kod D10
Naukowa odpowiedź na chęć posiadania skóry biologicznie młodszej, niż wskazuje na to wiek anagraficzny. Specyficzna formuła kremu została opracowana w taki sposób, aby zapewnić wysoką aktywność
dermatologiczną. Bio-Derm wykorzystuje silną synergię biochemiczną składników, która ułatwia odnowę
i regenerację na wielu poziomach tkanki skórnej i jest podstawą widocznego odmłodzenia. Poprawia
jędrność i elastyczność skóry oraz stopniowo wygładza różnego rodzaju zmarszczki.
Zalety:
• stymuluje produkcję nowego kolagenu, elastyny, glikozaminoglikanów (GAG) i proteoglikanów • przyśpiesza wymianę komórkową naskórka • pobudza mechanizmy energetyczne regulujące procesy metaboliczne • chroni strukturę komórek przed szkodliwym działaniem wolnych rodników • posiada działanie
antyglikacyjne • pozwala zachować optymalne nawilżenie skóry
Substancje aktywne:
AHAs- system amfoteryczny, Kw. Migdałowy, Peptydy, Serycyna, SPF Medium
50ml, kod D11
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REVINOL
NIGHT CREAM
Krem odbudowujący, naprawczy,
zabezpieczający

Krem na noc o potrójnym działaniu: odbudowuje naskórek poprawia, produkcję energii komórkowej i
wspomaga regenerację skóry
Zalety:
• wspomaga odbudowę komórek naskórka • poprawia nawilżenie skóry • wspomaga regenerację kolagenu, elastyny oraz GAGs • rewitalizuje fibroblasty • przeciwdziała starzeniu się skóry • wspomaga produkcję
energii komórkowej • wyrównuje koloryt karnacji
Substancje aktywne:
Retinal, Retinol, Kw. Bursztynowy
50ml, kod D33

PREPARATY NAWILŻAJĄCE, PRZECIW ZACZERWIENIENIOM, ODWRAŻLIWIAJĄCE
Suchość, chroniczny stan zapalny, nadwrażliwość to problemy skórne, które są bardzo uciążliwe i stale rozpowszechniające się. Dana
grupa preparatów Natinuel jest rozwiązaniem na te potrzeby skórne. Zróżnicowane składy preparatów zostały opracowane aby móc
oddziaływać w sposób kompletny na zmiany funkcjonalne leżące u podstaw tych niedoskonałości skórnych. W przypadku suchości
skórnej, działanie nie ogranicza się tylko do nawilżenia części zewnętrznej skóry ale również do przywrócenia prawidłowej homeostazy
na poziomie zarówno zewnętrznym w żywym naskórku, jak i na poziomie skóry właściwej. Podczas gdy w przypadku skóry ze stanem
zapalnym i skóry wrażliwej działanie ukierunkowane jest na blokowanie cytokin pro-zapalnych prostaglandyny i na regulacji EVGF i
neuropeptydów odpowiedzialnych za nadmierną wrażliwość skóry.

HYDRA-MOIST
MASK

Maska intensywnie nawilżająca,
odżywcza, skóra sucha

HYDRA-MOIST

Krem nawilżający,
normalizujący TEWL
skóra sucha

HYDRA-GEN

Krem intensywnie
nawilżający - trójfazowy,
regenerujący

HOMEO ROSE

Krem anti- couperose, przeciw
zaczerwienieniom, przeciwzapalny
skóra naczyniowa,
zaczerwieniona, nadwrażliwa

Maska przeznaczona do utrzymania zrównoważonej odnowy komórek naskórka, przez co przyczynia się
do większej witalności biologicznej skóry oraz do poprawy wyglądu estetycznego.
Zalety:
• zabezpiecza i przywraca odpowiedni poziom nawilżenia • poprawia odnowę komórkową • zwiększa
bio- ochronę komórek naskórka • powoduje natychmiastowe i intensywne nawilżenie skóry • pozostawia
skórę nawilżoną, miękką, zwartą, gładką i rozświetloną
Substancje aktywne:
Lipomoist Complex, Glukonolakton, Kw. Laktobionowy
30ml, kod D24
Krem przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry normalnej i suchej. Tworzy niezauważalną powłokę,
która zabezpiecza przed odwodnieniem, utrzymując odpowiedni poziom nawilżenia fizjologicznego
warstwy rogowej, typowego dla młodej skóry.
Zalety:
• natychmiastowa poprawa nawilżenia • wyrównuje TEWL (nadmierna przez-naskórkowa utrata wody) •
redukuje uporczywą suchości charakterystyczną dla skóry młodej i delikatnej • poprawia spójności macierzy zewnątrzkomórkowej naskórka • pozwala zachować równowagę lipidową warstwy rogowej
Substancje aktywne:
Lipomoist Complex, SEA Moist Complex, SPF Medium
50ml, kod D23

Krem przeznaczony do kompletnej pielęgnacji nawilżającej. Dzięki intensywnemu działaniu na trzech
poziomach nawilża trójfazowo począwszy od warstwy rogowej, poprzez żywy naskórek i skórę właściwą.
Poprawia zwartość i elastyczność warstwy rogowej, zabezpiecza przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.
Zalety:
• zabezpiecza i przywraca odpowiedni poziom nawilżenia powierzchniowego i głębokiego • regeneruje i
wzmacnia barierę skórną • poprawia elastyczność warstwy rogowej • zapewnia optymalną ochronę przed
działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych • zapobiega podrażnieniom spowodowanym brakiem
nawilżenia.
Substancje aktywne:
Hydraprotectol- SM,NSLE, Trealix Complex, Kw. Fitowy, Fosfatydylocholina, SPF Medium
50ml, kod D06

Preparat przeznaczony do stosowania punktowego na intensywnie zaczerwienione obszary twarzy, z
couperose oraz na skórę dotkniętą trądzikiem różowatym. Formuła kremu została opracowana tak, aby
poszczególne składniki interreagując ze sobą oddziaływały na różne aspekty problemu i sprzyjały unormowaniu stanu skóry.
Zalety:
• skutecznie zwalcza problem couperose • normalizuje nadmierny wzrost mikrocylkulacji • wzmacnia ściany naczyń włosowatych • wyraźnie redukuje zaczerwienienia, także chroniczne • pomaga w zwalczaniu
trądziku różowatego • obniża wrażliwość skóry na zmiany temperatury • wzmacnia barierę skórną.
Substancje aktywne:
VPG-Factor S15 - wyłączność Natinuel, Wit. PP, Trójpeptyd-8
15ml, kod D25
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HOMEO-GEN

Krem normalizujący, nawilżający,
anti - couperose
skóra wrażliwa

Delikatny krem przeznaczony do pielęgnacji skóry suchej, spierzchniętej i z couperose. Synergiczne działanie substancji aktywnych pozwala na normalizację skóry i oddziaływanie na różne aspekty problemu.
Zalety:
• zwiększa odporność skóry na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych • wzmacnia funkcję bariery
ochronnej • obniża wrażliwość skórną • powoduje, że naczynia włosowate i zaczerwienienia stają się mniej
widoczne • sprawia, że skóra staje się gładka, nawilżona i odnowiona.
Substancje aktywne:
Dipeptyd-1, Venuceane, Hydraprotectol- SM, Fosfatydylocholina, Melatonina, Resweratrol, Ceramid-3,
SPF Medium
50ml, kod D05

PREPARATY PRZECIWZMARSZCZKOWE, BIO- STYMULUJĄCE, ODBUDOWUJĄCE
Starzenie się skóry to proces złożony. Jego ewolucja określana jest przez liczne czynniki zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Aby móc
skutecznie zahamować proces starzenia się skóry nie wystarczy używać prostych kosmetyków przyczyniających się do przyjemnych odczuć
powierzchownych ale należy skupić się na selektywnym i skutecznym oddziaływaniu powiązanym ze zmianami mechanizmów biologicznych zarówno anabolicznych jak i katabolicznych. Od ich działania zależy idealny wygląd i zdrowie skóry. Dane kremy są bogate w substancje aktywne, a w szczególności zawierają grupę peptydów o odpowiednim stężeniu, które w połączeniu z innymi substancjami funkcjonalnymi są ukierunkowane na działanie bio- stymulujące, przeciwzmarszczkowe oraz kompletną odbudowę skóry na wielu poziomach.

FIRMIN LIFT
STRONG

Serum odbudowujące DEJ,
naprawa komórek

FIRMIN 30

Krem przeciwzmarszczkowy,
ujędrniający, odżywczy
skóra normalna, delikatna

FIRMIN UP 40

Krem przeciwzmarszczkowy,
ujędrniający, wypełniający

GENAGE

Krem przeciwzmarszczkowy,
regenerujący, anty-kataboliczny
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Skoncentrowane serum bioceutyczne o podwójnym działaniu. Zawiera związek substancji bio-aktywnych, oddziałujących synergicznie z substancjami tworzącymi błonę podstawną - DEJ.
Zalety:
• poprawia spójność komórkową • zwiększa napięcie i elastyczność skóry • zwiększa grubość skóry właściwej oraz niższych warstw naskórka • odbudowuje DEJ • poprawia jędrność i zwartość skóry • powoduje
wypełnienie zmarszczek • nadaje wyraźny efekt liftingu kosmetycznego o długotrwałym działaniu
Substancje aktywne:
Dipeptyd-5,6, Tetrapeptyd-3, Pepha Tight, Wit. E (Alfa- Tokoferol)
30 ml, kod D27
Preparat bioceutyczny o głębokim działaniu dermatologicznym. Zawiera specjalne substancje aktywne
pochodzące z najnowszych biotechnologii oraz z zaawansowanych badań nad starzeniem się skóry. Ich
synergia działania dostarcza skórze składników biochemicznych niezbędnych do kompletnej regeneracji
i odbudowy macierzy zewnątrzkomórkowej - ECM skóry.
Zalety:
• zwiększa gęstość skóry • poprawia napięcie i elastyczność • zabezpiecza skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, przed MMPs oraz przed glikacją • zmniejsza i spłyca delikatne linie i pierwsze
zmarszczki • wygładza rysy twarzy • utrzymuje prawidłowy poziom nawilżenia • wyrównuje koloryt skóry
Substancje aktywne:
Karnozyna, Silybum Marianum, Oliogopeptyd-20, Tripeptyd- 3, NMF, Tetrapeptyd-11, SPF Medium
50 ml, kod D12
Specyficzny bioceutyk o intensywnym działaniu dermatologicznym. Zawiera specjalne składniki funkcjonalne pochodzące ze skomplikowanych procesów biotechnologicznych, które nadają produktowi szczególnych właściwości. Preparat skutecznie kompensuje naturalny niedobór hormonalny pojawiający się w
wieku około-menopauzalnym.
Zalety:
• zwiększa gęstość i plastyczność skóry • poprawia jędrność oraz wyrównuje koloryt skóry • chroni skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników • zabezpiecza przed wzrostem poziomu MMPs oraz
przed procesem glikacji • działa przeciwzmarszczkowo • podnosi tonus owalu twarzy •utrzymuje prawidłowy poziom nawilżenia
Substancje aktywne:
Genisteina, Karnozyna, Silybum Marianum, Tetrapeptyd Biomimetyczny, SPF Medium
50 ml, kod D13
Krem przeciwzmarszczkowy o szerokim zakresie działania. Zwalcza wszystkie oznaki starzenia się skóry,
zarówno czynnościowe tj: odwodnienie, przebarwienia, niedostatecznie funkcjonująca bariera skórna
oraz strukturalne tj: zwiotczenie, zmarszczki, rozszerzone pory, zaczerwienienie. Działanie przecizmarszczkowe, ochronne i anty-stresowe uzależnione jest od stabilizacji telomera oraz ochrony integralności DNA.
Wyraźna poprawa, jakości tkanki skórnej uzyskana jest dzięki optymalnemu współdziałaniu komórek oraz
zrównoważeniu procesów anabolicznych i katabolicznych.
Zalety:
• opóźnia procesy starzenia się i wydłuża żywotność komórek o 1/3 • przyśpiesza wymianę komórkową naskórka • redukuje cienkie linie zmarszczek i sukcesywnie wypełnia zmarszczki głębokie • poprawia
jędrność i elastyczność skóry • regeneruje i odbudowuje błonę podstawną- DEJ oraz skórę właściwą •
zwalcza oznaki degeneracji i degradacji włókien kolagenowych i elastylowych • przeciwdziała szkodliwemu działaniu wolnych rodników • chroni komórki przed działaniem promieni UV • poprawia nawilżenie •
sprawia, że powierzchnia skóry staje się gładka, jednolita i zwarta.
Substancje aktywne:
Dipeptyd-3, Pentapeptyd-4, Tripeptyd-1,10, Renovage, SH-Polipeptyd-15, Kw. Liponowy, Karnozyna, Silybum Marianum, SPF Medium
50 ml, kod D20
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ULTRATONE

Krem napinający,
rewitalizujący, regenerujący

ELISIR

Krem anti - photoaging,
bio - regenerujący

Specyficzny krem wskazany do poprawy napięcia, elastyczności i jędrności skóry. Zawiera kompleks
peptydów i substancji aktywnych działających w sposób synergiczny z substancjami składowymi błony
podstawnej -DEJ. Skuteczna stymulacja tych składników przywraca ciągłość strukturalną i komunikację
cząsteczkową pomiędzy skórą, a naskórkiem regeneruje składniki macierzy zewnątrzkomórkowej - ECM.
Zalety:
• zwiększa spójność komórkową • poprawia napięcie i elastyczności skórną • zwiększa gęstość skóry właściwej i głębszych warstw naskórka • odbudowuje błonę podstawną – DEJ • poprawia jędrność skóry •
wypełnia zmarszczki • nadaje skórze gładkość i wyrównuje koloryt
Substancje aktywne:
Tripeptyd-1, Proteiny Complex, Dipeptyd-5,6, DMAE, Renovage, Hexapeptyd-10, Ascorbyl Palmitate
50 ml, kod D22
Krem o potrójnym działaniu, który w sposób kompletny oddziałuje na uszkodzenia skóry spowodowane
promieniowaniem UV. Innowacyjna formuła preparatu zawiera czynnik wzrostu połączony z kompleksem retinaldehydu oraz idebenonu o powolnym uwalnianiu oraz specyficzny peptyd o wzmocnionym
działaniu bio- ochronnym. Synergiczne działanie danych substancji stymuluje wymianę uszkodzonych
tkanek i całkowitą regeneracje skóry, błony podstawnej- DEJ i naskórka.
Zalety:
• eliminuje uszkodzone komórki • wspomaga całkowitą regenerację strukturalną skóry na wielu poziomach • zabezpiecza kolagen, elastynę i dna komórek przed szkodliwym działaniem promieniowania UV
• ułatwia stopniową eliminację zmarszczek, głębokich i cienkich linii • poprawia napięcie, elastyczność i
sprężystość skóry • wyrównuje koloryt skóry • stymuluje procesy metaboliczne (anaboliczne i kataboliczne) • przywraca skórze gładkość, miękkość i blask
Substancje aktywne:
Polipeptyd-11, Preventelia, Idebenon, Wit. E, Retinal, Acquaxil
50 ml, kod D21

PREPARATY BIO- OCHRONNE, WYRÓWNUJĄCE KOLORYT SKÓRY
Wygląd estetyczny, tak bardzo niechciany przez kobiety to: brak rozświetlenia skóry, która zyskuje nieregularny koloryt i zmęczony wygląd. To wszystko spowodowane jest różnymi czynnikami działającymi zarówno na naskórek jak i brakiem równowagi w rozmieszczeniu
pigmentów na poziomie komórkowym. Taki stan nie pozwoli nigdy na osiągnięcie estetycznej opalenizny godnej pozazdroszczenia we
wszystkich jej aspektach: odcieniu, równomierności, jakości i trwałości. ESTETYCZNA POTRZEBA OSIĄGNIĘCIA KOLORYTU KARNACJI I/
LUB OPALENIZNY W SPOSÓB NATYCHMIASTOWY I DŁUGOTRWAŁY stała się koniecznością bardzo rozpowszechnią ponieważ powiązana
jest z młodym i zdrowym wyglądem – synonimem piękna. Dziś możliwe jest całkowite zaspokojenie tej potrzeby, a jednocześnie przeciwdziałanie i zapobieganie fotostarzeniu się skóry. Innowacyjne wielofunkcyjne bioceutyki oddziałują w nowy sposób na biochemiczne
mechanizmy odpowiedzialne za koloryt karnacji i opalenizny.

CROMO PLUS
SPF 20

Spray bio- ochronny,
wyrównujący koloryt
skóry i opalenizny

CROMAGE SPF
Medium

Krem rozświetlający, wyrównujący
koloryt skóry, zabezpieczający
przed fotostarzeniem

Wielofunkcyjna emulsja w sprayu o szerokim działaniu bio-ochronnym. Zawarte substancje aktywne
skutecznie przeciwdziałają fotostarzeniu się skóry. Chronią DNA komórek przed szkodliwym działaniem
promieni UV, nadają skórze wysoki stopień fotoochrony oraz zapobiegają powstawaniu zaczerwienieniom posłonecznym. Ujednolicają koloryt skóry i uwydatniają maksymalnie opaleniznę na wszystkich jej
płaszczyznach estetycznych tj: równomierność kolorytu, promiennośći jakość opalenizny.
Zalety:
• zabezpiecza przed agresją wolnych rodników • powstrzymuje proces fotostarzenia • zapobiega uszkodzeniom DNA komórek wywołanym przez promienie UV • uodparnia skórę na szkodliwe działanie promieni UV • zmniejsza podrażnienia • zapobiega występowaniu zaczerwienienia po słonecznego • poprawia i ujednolica koloryt skóry • poprawia jakość i utrwala opaleniznę
Substancje aktywne:
Peptyd Biomimetyczny, Tripeptyd 33, Astaplancton Complex, NMF, SPF Medium
100 ml, kod S02

Krem dla każdego typu skóry na dzień. Skutecznie powstrzymuje proces fotostarzenia i niweluje wszelkie zachodzące zmiany. Posiada wysoki stopień fotoprotekcji. Poprawia i wyrównuje koloryt skóry, chroni przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników- ROS, RCS oraz zapobiega uszkodzeniom DNA
komórek wywołanym przez promienie UV. Zmniejsza podrażnienia skóry i chroni przed oparzeniem
słonecznym. Rezultatem systematycznej aplikacji kremu w dzień jest zdrowy wygląd skóry, a podczas
ekspozycji na słońcu uzyskanie jednolitej opalenizny.
Zalety:
• powstrzymuje proces fotostarzenia • posiada wysoki stopień foto-protekcji • zabezpiecza przed agresją
wolnych rodników • zapobiega uszkodzeniom DNA komórek, wywołanym przez promienie UV • zapobiega występowaniu zaczerwienienia po słonecznego • zmniejsza podrażnienia • poprawia i ujednolica
koloryt skóry • poprawia jakość i utrwala opaleniznę
Substancje aktywne:
Tripeptyd- 30, Peptyd Biomimetyczny, Tripeptyd- 33, Olivem 900 SP, Astaplancton Complex, SPF Medium
50 ml, kod S00
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PROTECTOR
SPF 50+

Krem ochronny, antyoksydacyjny

Krem z maksymalną ochroną przeciwsłoneczną SPF50+. Idealny dla delikatnej skóry dzieci i dorosłych w
pierwszych dniach ekspozycji w warunkach silnego nasłonecznienia. Dostosowany przede wszystkim do
potrzeb skóry o jasnej karnacji, wrażliwej, skłonnej do przebarwień i oparzeń. Protector SPF 50+ zawiera
mikronizowane filtry mineralne, które gwarantują szerokie spektrum ochronne. Skutecznie zabezpiecza
skórę przed stresem termicznym, wywołanym ekspozycją słoneczną. Jest fotostabilny i wodoodporny.
Dzięki płynnej konsystencji łatwo się rozprowadza i nie pozostawia na skórze białych śladów. Zapewnia
niezawodną ochronę skóry oraz zdrową, równomierną i trwałą opaleniznę.
Zalety:
• wysoki faktor ochronny zabezpieczający przed promieniowaniem UVA i UVB • wyjątkowa bio-ochrona
struktur komórkowych • intensywne działanie antyoksydacyjne • zapobiega powstawaniu plam hiperpigmenta cyjnych • poprawia i ujednolica koloryt karnacji • wzmacnia barierę ochronną skóry i chroni ją przed
niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych • posiada działanie łagodzące
Substancje aktywne:
Parsol MCX, Tinosorb M, Unipure White, Aperoxid Complex, Masło Karite
50 ml, kod S01

PREPARATY REWITALIZUJĄCE, BIO- OCHRONNE, ANYOKSYDACYJNE
Wolne rodniki odgrywają kluczową rolę zarówno w starzeniu się skóry, jak i amplifikacji stanów zapalnych. Są to produkty przemiany
materii, które tworzą się naturalnie w obrębie ludzkich komórek ciała. Działanie wolnych rodników uwidacznia się przede wszystkim podczas przedwczesnego starzenia się komórek i powstawaniu różnych patologii skórnych takich jak dermatozy, idt. W celu zabezpieczenia i
uzyskania zdrowej i odpornej skóry podstawą jest działanie antyoksydacyjne przeciwdziałające różnym typom wolnych rodników: zahamowanie ich efektów degeneracyjnych na różnych komórkach skóry. Dane produkty bogate są w substancje aktywne, które z synergiczną
bio- aktywnością gwarantują skórze kompletne działanie antyoksydacyjne przeciwko trzem głównym grupom wolnych rodników ROSRNS- RCS. Działanie antyoksydacyjne połączone jest z intensywną bio- ochroną komórkową i optymalizacją mechanizmów anabolicznych.

OXY 100

Krem dotleniający,
energizujący, odbudowujący

DEFEND PLUS

Krem antyoksydacyjny,
wzmacniający, zabezpieczający

DEFEND C25

Fluid przeciwzmarszczkowy,
antyoksydacyjny, antyglikacyjny,
bio-ochronny
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Innowacyjny krem o działaniu dotleniająco-odbudowującym. Przeznaczony do pielęgnacji skóry osłabionej, niedotlenionej oraz pozbawionej blasku. Wyjątkowe połączenie OZONIDÓW ze specjalnym peptydem sprawia, że tkanka skórna jest dotleniona i nawilżona. Już po pierwszej aplikacji uwalnia się tlen, który
w połączeniu z hemoglobiną dotlenia tkanki, aż do poziomu mięśniowego. Krem znajduje zastosowanie
w przypadku poprawy gojenia oraz zabliźniania się ran. Przyczynia się do reorganizacji i reaktywacji licznych procesów metabolicznych leżących u podstaw zdrowej i biologicznie młodej skóry.
Zalety:
• zwiększa dotlenienie komórek • wzmacnia mechanizmy obronne skóry • podnosi poziom ATP • przyśpiesza regenerację urazów i uszkodzeń skórnych różnego rodzaju • przyśpiesza proces zabliźniania się ran •
posiada działanie dezynfekujące • stymuluje mechanizmy metaboliczne • poprawia unaczynienie tkanek
Substancje aktywne:
Ozonidy, Bio-Peptyd
50ml, kod D28
Krem o szerokim zakresie działania. Skutecznie zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry, równoważy i normalizuje skórę wrażliwą, osłabioną oraz z miejscowym stanem zapalnym. Zapewnia kompletną
pielęgnację i zdrowy, młody wygląd skóry.
Zalety:
• posiada kompletne działanie antyoksydacyjne • wspomaga procesy regeneracyjne • wzmacnia mechanizmy obronne skóry przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi • przywraca fizjologiczny poziom
nawilżenia skóry • przyśpiesza procesy metaboliczne • zabezpiecza komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem UV • zwalcza przedwczesne starzenie komórkowe
Substancje aktywne:
Peptyd Biomimetyczny, Kw. Fitowy, Idebenon, Lipochroman-6, Wit. E, Tripeptyd-1, Masło Karite’
50ml, kod D28

Preparat złożony z bio- komponentów, który należy przygotować około 30 min przed aplikacją na skórę,
aby w ten sposób zapewnić optymalny poziom wit. C. Wyjątkowość preparatu stanowi wysokie stężenie wit. C - ponad 25%, która została wzbogacona o wit. E, melatoninę, karnozynę i kw. hialuronowy. Ze
względu na swoje unikalne właściwości preparat ma istotne znaczenie w przypadku skóry wymagającej
kompletnego i strukturalnego działania odmładzającego. Wskazany jest również do skóry ze stanem zapalnym, podrażnieniami, przebarwieniami oraz do skóry osłabionej
Zalety:
• zabezpiecza przed szkodliwym działaniem wolnych rodników- ROS, RNS, RCS • wspomaga procesy regeneracyjne i odbudowujące • zmniejsza stany zapalne • przeciwdziała degeneracji kolagenu wywołanej
glikacją • wzmacnia skórę i naskórek przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych • zabezpiecza skórę przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem UV • poprawia mikrocylkulację • zapobiega powstawaniu i zwalcza już istniejące przebarwienia skórne
Substancje aktywne:
Wit. C, Ascorbosilane C, Kw. Hialuronowy, Melatonina, Karnozyna, Silybum Marianum, Wit.E.
9ml, kod D16
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PREPARATY O SPECYFICZNYM DZIAŁANIU SEKTORIALNYM I NA OKOLICE OCZU
Kategoria preparatów o działaniu ukierunkowanym na specyficzne niedoskonałości i obszar wokół oczu. Przebarwienia i trądzik są to
problemy skórne, które mają wpływ na stan psychiczny i wpływają na kontakty międzyludzkie. Świadomy tego wszystkiego Natinuel
opracował właściwe bioceutyki o szerokim spektrum działania i wysokiej aktywności dermatologicznej w celu skutecznego i natychmiastowego oddziaływania na mechanizmy biochemiczne leżące u podstaw pojawiania się, występowania i proliferacji. Jeżeli chodzi
o okolice oczu formuła specyficznych produktów została stworzona na bazie działania anti- aging i boto-like, zwracając szczególną
uwagę na delikatny obszar tych części twarzy. Regularne użycie gwarantuje natychmiastowe odmłodzenie całego obszaru okolic oczu.

SPOT 22 BB

Krem regulujący zmiany
pigmentacyjne,
wyrównujący koloryt skóry

PERFECT C

Krem przeciwko niedoskonałościom
skórnym, antyoksydacyjny, regulujący
i wyrównujący przebarwienia skórne

SEBA 12

AHA-BHA 12%
Fluid normalizujący zmiany
trądzikowe
skóra tłusta, trądzikowa

BIO EYES
AHA-PHAs 6%
Krem wygładzający, rewitalizujący,
bio- stymulujący, skóra wokół oczu

Krem przeznaczony do normalizacji procesu melanogenezy oraz do szybkiego usuwania dyschromii
skórnych. Bogata formuła kremu została opracowana tak, aby skutecznie oddziaływać na kilku poziomach: blokuje i reguluje produkcję melaniny, ułatwia usuwanie komórek z przebarwieniami, natychmiast
ujednolica koloryt i zabezpiecza skórę przed czynnikami powiązanymi z problemem hiperpigmentacji.
Zalety:
• ułatwia stopniową eliminację dyschromii skórnej • wyrównuje koloryt skórny • zabezpiecza skórę przed
czynnikami wywołującymi problem • zwalcza stany zapalne zmniejszając ryzyko powstania przebarwień
Substancje aktywne:
Oligopeptyd-34, Peel Moist, Melanostatyna, Etioline
15ml, kod D18

Preparat przeznaczony do perfekcyjnego korygowania niedoskonałości skórnych, normalizacji przebarwień
połączony z działaniem antyoksydacyjnym i rewitalizującym. Innowacyjny skład kremu nadaje produktowi
właściwości wpływające na natychmiastową poprawę estetyczną: wyrównujące ujędrniające normalizujące i równoważące mechanizmy biologiczne regulujące pigmentację skóry jak i jej starzenie się.
Zalety:
• nadaje skórze natychmiastowy i długotrwały efekt Make Up • uwydatnia i wyrównuje naturalny koloryt
skóry • pokrywa niedoskonałości skórne • wspomaga eliminację przebarwień skórnych • posiada działanie antyoksydacyjne i bio- ochronne
Substancje aktywne:
Sepiwhite, VC-IP, wit.PP, Glucosamina, TGP 2, Retinal
25 ml, kod D31

Preparat przeznaczony do domowej kuracji skóry przetłuszczającej się, trądzikowej. Wyselekcjonowane substancje aktywne posiadają właściwości bio- chemiczne, działają komplementarnie normalizując wydzielanie sebum. Preparat posiada działanie antybakteryjnie, keratolityczne, oczyszczające
i łagodzące. Dzięki tym licznym właściwością powstają funkcjonalne i optymalne warunki do regresji
i normalizacji skóry tłustej i trądzikowej.
Zalety:
• eliminuje zaskórniki • normalizuje proces nadmiernego wydzielania sebum • redukuje stany zapalne
• ułatwia regresję trądziku • posiada intensywne działanie oczyszczające • pomaga skórze odzyskać poprawność funkcjonowania
Substancje aktywne:
Sebosoft, AC. Net Complex, Sebomine SB12, Kw. Azelainowy, Kw. Salicylowy, Kw. Glikolowy, Kw. Migdałowy, Wit. PP, Allantoina
50ml, kodD17

Krem do regeneracji i bio- stymulacji tkanek obszaru skóry wokół oczu. Zawarte w preparacie dwa specyficzne PHAs zostały połączone z wyjątkowym AHA oraz z kwasem liponowym po to, aby wspomóc
odbudowę i odmłodzenie naskórka i skóry właściwej. Natomiast substancje z naturalnych ekstraktów oraz
kwas hialuronowy przywracają skórze odpowiedni poziom nawilżenia.
Zalety:
• rewitalizuje mechanizmy metaboliczne i regeneracyjne • poprawia wymianę i spójność komórkową •
utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia • posiada działanie bio- ochronne, antyoksydacyjne • posiada
działanie wygładzające, przeciwzmarszczkowe.
Substancje aktywne:
PHAs, Kw. Jabłkowy, Kw. Hialuronowy, Kw. Liponowy, Ekstrakt Z Rumianku
30ml,kod D15
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THE LOOK

Krem odmładzający
skóra wokół oczu

Wielofunkcyjny preparat bioceutyczny najnowszej generacji o wysokiej aktywności dermatologicznej.
Działa na różne niedoskonałości skóry wokół oczu takie jak: utarta jędrności, odwodnienie, zmarszczki
mimiczne, cienie i worki pod oczami. Jest to preparat przeznaczony do całkowitej regeneracji i rewitalizacji
całego obszaru skóry wokół oczu.
Zalety:
• wyraźne zmniejsza częstotliwości skurczów mięśni mimicznych • redukuje zmarszczki mimiczne • eliminuje cienkie linie • usuwa worki i cienie pod oczami • wyrównuje koloryt skóry • skóra staje się jędrna,
elastyczna i gładka
Substancje aktywne:
Pentapeptyd-3, Hexapeptyd-8, Palmitoyl Tripeptyd-3, Hesperidin Methyl Calcone, Dipeptyd -2,4, Tetrapeptyd- 7, Oligopeptyd, Tripeptyd-3, Chryzyna Complex
15ml, kod D14

PREPARATY O KOMPLETNYM DZIAŁANIU PRZECIWZMARSZCZKOWYM
Ostatnie badania z zakresu dermo-kosmetyki pozwalają na odmłodzenie biologiczne ”organu skóry „ za pomocą bioceutyków najnowszej generacji, działając w sposób synergiczny na zróżnicowane zmiany strukturalne leżące u podstaw postępującego rozpadu tkanek
twarzy. Te dwa innowacyjne bioceutyki o wysokiej aktywności dermatologicznej, zmieniają całkowicie sposób podejścia do starzenia
się skóry. Aktywują głęboką, kompletną odbudowę i regenerację ”organu skóry”. Oddziałując jednocześnie na biologiczne mechanizmy
energetyczne, generatywne, ochronne i naprawcze na poziomie naskórka, skóry właściwej i błony podstawnej -DEJ w sposób strukturalny i długotrwały. W przeciągu kuracji trwającej 3 miesiące następuj wyraźna poprawa wszystkich parametrów estetycznych z widocznym
odmłodzeniem skóry.

INTERACTIVE
CREAM

Krem przeciwzmarszczkowy,
naprawczy, bio- regenerujący,
wielofunkcyjny

INTERACTIVE
SERUM

Aktywator metaboliczny,
bio- restrukturyzacja
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Preparat bogaty w czynniki wzrostu o wysokiej aktywności dermatologicznej, zapewniający kompletną,
głęboką restrukturyzację i regenerację naskórka, skóry właściwej oraz błony podstawnej-DEJ. Posiada intensywne i długotrwałe działanie bio- stymulujące fibroblasty połączone z regulacją stanów zapalnych
oraz z degeneracją głównych procesów katabolicznych takich jak: MMPs i glikacją
Zalety:
• regeneruje składniki DEJ • regeneruje składniki MEC • optymalizuje stan fizjologiczny skóry • regeneruje
naskórek ze zwiększoną bio- funkcjonalnością komórek macierzystych • przeciwdziała glikacji i reguluje
poziom MMPs
Substancje aktywne:
Pentapeptyd-31, G-Factor Complex, aFGF Acid Fibroblast GROWTH Factor, bFGF Basic Fibroblast GROWTH Factor, Idebenone, Kw. Hialuronowy Usieciowany
50ml, kod D30

Kompleks bio- funkcjonalny o wysokiej aktywności dermatologicznej, oryginalny skład preparatu w sposób radykalny zmienia podejście do starzenia się skóry. Jest to innowacyjny dynamizator metaboliczny
zapewniający głęboką, całkowitą regenerację i odbudowę skóry. Serum oddziałuje równocześnie na mechanizmy biologiczne: regeneracyjne, energetyczne, ochronne, naprawcze na poziomie- naskórka, skóry
właściwej i błony podstawnej- DEJ w sposób długotrwały.
Zalety:
• zwiększa syntezę włókien kolagenowych • aktywuje fibroblasty • oddziałuje na specyficzne receptory •
posiada działanie antyoksydacyjne, antyglikacyjne, zmniejsza poziom MMPs 2-9 • posiada działanie depigmentacyje, zabezpiecza przed fotostarzeniem się skóry • zabezpiecza i zwalcza uszkodzenia spowodowane promieniowaniem UV • odbudowuje zarówno błonę podstawną –DEJ, jak i składniki macierzy
zewnątrzkomórkowej- ECM, oraz komórki naskórka
Substancje aktywne:
Tripeptyd Biomimetyczny, PHA, AHAs (cyklosystem), Kw. Jabłkowy, Retinal, G-Factor P63, Idebenone, Pentapeptide-31
30ml, kod D29

ZABIEGI TWARZ

INTERACTIVE SYSTEM

Zabieg wyrównujący, bio- stymulujący, antyoksydacyjny

Wskazania do zabiegu:
• regeneracja kolagenu typu III
• regeneracja, odbudowa pozostałych składników
macierzy zewnątrzkomórkowej - ECM

Przebieg zabiegu:
1.

Wykonać demakijaż całej twarzy preparatem Clean Make Up.
2.

stymuluje produkcję kolagenu typu III
posiada kompletne działanie antyoksydacyjne
wyrównuje i aktywuje prawidłową wymianę komórek
poprawia teksturę skóry

Preparaty profesjonalne:
•
•
•
•
•
•
•
•

Clean Make Up
Clean15
Mando Ferul 45
Neutralize
Action CD 44
Redoxyl
Normal Mask
Normal Cream

3.

4.

5.

Cleanser 8 lub Cleanser 5
Genage lub Bio-Delis
Defend C25
Interactive Cream – wieczorem

Pielęgnacja w domu ma zasadnicze znaczenie, ponieważ współdziała i optymalizuje efekty zabiegu profesjonalnego w gabinecie kosmetycznym.

Faza bio- stymulująca - skórna
Nałożyć na cały obszar objęty zabiegiem Action CD44 Plus (preparat na bazie fragmentów matrycy zewnątrzkomórkowej i kwasu hialuronowego o niskiej masie cząsteczkowej). Preparat wskazany jest do stymulacji kolagenu siatkowego. Pozostawić na 5-7
min, nie zmywać. Preparat może być wprowadzany za pomocą
urządzeń.

6.

Faza antyoksydacyjna
Nałożyć koncentrat Redoxyl. Pozostawić do wchłonięcia, nie
zmywać. Produkt może być wprowadzany za pomocą urządzeń.

7.

Faza normalizująca
Nałożyć na cały obszar objęty zabiegiem grubą warstwę maski
Normal Mask. Nałożyć chłodne okłady i pozostawić na około 10
min, następnie usunąć okłady, spłukać skórę letnią wodą i dokładnie osuszyć chusteczką zabiegową.

Kosmetyki do pielęgnacji w domu:
•
•
•
•

Faza neutralizująca
Nałożyć na cały obszar objęty zabiegiem Neutralize (neutralizator
preparat wskazany do neutralizacji działania peelingów), zmyć
letnią wodą.

Przeciwwskazania:
Stany zapalne i dermatozy

Faza wyrównująca
Nanieść równomiernie preparat Mando Ferul 45 (peeling na bazie kwasu migdałowego, ferulowego i fitowego). Pozostawić na
7-9 min, następnie zneutralizować i zmyć.

Częstotliwość zabiegów:
Od 4-6 zabiegów co 7-10 dni

Faza przygotowująca
Delikatnie zmyć cały obszar skóry objęty zabiegiem preparatem
oczyszczającym Clean 15.

Zalety zabiegu:
•
•
•
•

Faza demakijażu

8.

Faza antyoksydacyjna, regulująca procesy kataboliczne
Nałożyć Normal Cream i delikatnie wmasować do całkowitego
wchłonięcia.

W celu najefektywniejszego wykorzystania właściwości znajdujących się w
różnych koncentratach Natinuel zaleca aplikację w pierwszej kolejności maskę, a następnie serum.
Tylko w przypadku użycia mieszanki HOMEO ROSE MASK + NORMAL CREAM
( której po aplikacji nie zmywamy) serum powinno być nałożone przed maską
(mieszanką).
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ZABIEGI TWARZ

INTERACTIVE SYSTEM

Zabieg odbudowujący

Wskazania do zabiegu:
• skóra starzejąca się w stopniu umiarkowanym –
naskórek w dobrym stanie

Przebieg zabiegu:
1.

Wykonać demakijaż całej twarzy preparatem Clean Make Up.
2.

Zalety zabiegu:
• regeneruje składniki Błony Podstawnej - błony
podstawnej - DEJ i macierzy zewnątrzkomórkowej - ECM
• zwiększa syntezę kolagenu
• aktywuje fibroblasty, posiada właściwości
antyoksydacyjne, antyglikacyjne, blokuje MMPs 2-9
• zapobiega i zwalcza uszkodzenia spowodowane
fotostarzeniem się skóry
• stanowi foto-ochronę przed starzeniem się skórnym

Clean Make Up
Clean Physio
Ozone Vital
Interactive Plus
G.F Matrix
Bio Action Mask
Normal Cream

Zabieg może być zintegrowany z następującymi produktami:
Face Filler, Boto Fill, Peel Off Eyes Mask.

3.

Przeciwwskazania:
Stany zapalne skóry, zmiany dermatologiczne, trądzik
różowaty, podrażniona i uszkodzona skóra, ciąża, laktacja, po
terapii farmakologicznej.
Kosmetyki do pielęgnacji w domu:
• Cleanser 5
• Interactive Serum – 1 aplikacja, co 5 dni
• Interactive Cream – 2 razy dziennie rano i wieczorem
Pielęgnacja w domu ma zasadnicze znaczenie, ponieważ współdziała i optymalizuje efekty zabiegu profesjonalnego w gabinecie kosmetycznym.
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Faza rewitalizująca
Nałożyć równomiernie na cały obszar skóry poddany zabiegowi preparat Ozone Vital, następnie wmasować do całkowitego
wchłonięcia, nie zmywać.

4.

Faza interaktywna
Nałożyć preparat Interactive Plus, pozostawić na 10min, nie zmywać. Preparat może być wprowadzany za pomocą urządzeń.

5.

Faza bio- stymulująca, skórna
Nałożyć koncentrat G.F Matrix. Pozostawić do wchłonięcia, nie
zmywać. Preparat może być wprowadzany za pomocą urządzeń.

6.

Faza normalizująca
Nałożyć na cały obszar objęty zabiegiem grubą warstwę maski
Bio Action Mask. Nałożyć chłodne okłady i pozostawić na około
10 min, następnie usunąć okłady, spłukać skórę letnią wodą i dokładnie osuszyć chusteczką zabiegową.

Częstotliwość zabiegów:
Jako kuracja: 5-8 zabiegów.
Zabieg może być wykonany również po 5 dniach lub
po dłuższym odstępie czasowym, istotna jest dla osoby
poddającej się zabiegowi aplikacja produktu domowego
Interactive Serum, co 5 dni.

Faza przygotowująca
Zmyć cały obszar skóry objęty zabiegiem preparatem oczyszczającym Clean Physio. Nanieść preparat na wilgotną skórę, delikatnie masując przez 1-2 min. Następnie dokładnie spłukać i osuszyć
skórę. Wykonać tę czynność dwa razy.
W przypadku koniecznej rewitalizacji komórek naskórka, po umyciu skóry preparatem Clean Physio nanieść preparat Poli Soft i
pozostawić na 5min. Następnie dokładnie spłukać i osuszyć skórę. Postępować zgodnie z dalszym schematem zabiegu.

Preparaty profesjonalne:
•
•
•
•
•
•
•

Faza demakijażu

7.

Faza antyoksydacyjna, regulująca procesy kataboliczne
Nałożyć Normal Cream i delikatnie wmasować do całkowitego
wchłonięcia.

W celu najefektywniejszego wykorzystania właściwości znajdujących się
w różnych koncentratach Natinuel zaleca aplikację w pierwszej kolejności
maskę, a następnie serum.
Tylko w przypadku użycia mieszanki HOMEO ROSE MASK + NORMAL CREAM ( której po aplikacji nie zmywamy) serum powinno być nałożone przed
maską (mieszanką).

ZABIEGI TWARZ

I NT E R A CT IV E SY ST E M

Zabieg regenerujący, ujędrniający, antyoksydacyjny

Wskazania do zabiegu:
• skóra starzejąca się w stopniu umiarkowanym, naskórek w
dobrym stanie
• skóra z wyraźną hipotonią, cienka

Przebieg zabiegu:
1.

Wykonać demakijaż całej twarzy preparatem Clean Make Up.
2.

3.

Clean Make Up
Clean Physio
Poli Soft
Action CD 44 Plus
G.F Matrix
Redoxyl
Bio Action Mask
Normal Cream

Zabieg może być zintegrowany z następującymi produktami:
Face Filler, Boto Fill, Peel Off Eyes Mask.

4.

Przeciwwskazania:

Faza bio- stymulująca kolagen III
Nałożyć na cały obszar objęty zabiegiem Action CD44 Plus
(preparat na bazie fragmentów matrycy zewnątrzkomórkowej i
kwasu hialuronowego o niskiej masie cząsteczkowej). Preparat
wskazany jest do stymulacji kolagenu siatkowego. Pozostawić do
całkowitego wchłonięcia, nie zmywać. Preparat może być wprowadzany za pomocą urządzeń.

5.

Faza bio- stymulująca - skórna
Nałożyć koncentrat G.F Matrix. Pozostawić do całkowitego
wchłonięcia, nie zmywać. Preparat może być wprowadzany za
pomocą urządzeń.

6.

Faza antyoksydacyjna
Nałożyć koncentrat Redoxyl. Pozostawić do całkowitego wchłonięcia, nie zmywać. Produkt może być wprowadzany za pomocą
urządzeń.

7.

Faza normalizująca
Nałożyć na cały obszar objęty zabiegiem grubą warstwę maski
Bio Action Mask. Nałożyć chłodne okłady i pozostawić na około
10 min, następnie usunąć okłady, spłukać skórę letnią wodą i dokładnie osuszyć chusteczką zabiegową.

Częstotliwość zabiegów:
Jako kuracja: 6-8 zabiegów, co 7-10 dni
Dla podtrzymania efektów: 1 zabieg w miesiącu

Faza rewitalizująca naskórek
Nałożyć preparat Poli Soft i pozostawić na 5min. Następnie dokładnie spłukać i osuszyć skórę.

Preparaty profesjonalne:
•
•
•
•
•
•
•
•

Faza przygotowująca
Zmyć cały obszar skóry objęty zabiegiem preparatem oczyszczającym Clean Physio. Nanieść preparat na wilgotną skórę, delikatnie masując przez 1-2 min. Następnie dokładnie spłukać i osuszyć
skórę. Wykonać tę czynność dwa razy.

Zalety zabiegu:
• odmładza biologicznie skórę poprzez optymalizację
fizjologiczną
• zapobiega przed uszkodzeniami skóry spowodowanymi
starzeniem się
• posiada kompletne działanie antyoksydacyjne
• zwiększa bio- ochronę błon komórkowych
• poprawia mikrocylkulację
• wspomaga neokolagenezę
• regeneruje fibroblasty
• bio- stymuluje kolagen typu III oraz składniki Macierzy
Zewnątrzkomórkowej

Faza demakijażu

8.

Faza antyoksydacyjna, regulująca mechanizmy kataboliczne
Nałożyć Normal Cream i delikatnie wmasować do całkowitego
wchłonięcia.

Brak
Kosmetyki do pielęgnacji w domu:
• Cleanser 5 lub Cleanser 8
• Genage - rano
• Firmin 30 lub Firmin Up 40 – wieczorem

W celu najefektywniejszego wykorzystania właściwości znajdujących się
w różnych koncentratach Natinuel zaleca aplikację w pierwszej kolejności
maskę, a następnie serum.
Tylko w przypadku użycia mieszanki HOMEO ROSE MASK + NORMAL CREAM ( której po aplikacji nie zmywamy) serum powinno być nałożone przed
maską (mieszanką).

Pielęgnacja w domu ma zasadnicze znaczenie, ponieważ współdziała i optymalizuje efekty zabiegu profesjonalnego w gabinecie kosmetycznym.
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ZABIEGI TWARZ

REVINOL

Zabieg rewitalizujący, antyoksydacyjny, wygładzający z retinolem i wit. C

Wskazania do zabiegu:
•
•
•
•

pierwsze oznaki starzenia się skóry
przebarwienia powierzchniowe
spowolnienie wymiany komórkowej naskórka
skóra sucha, hipotoniczna

Przebieg zabiegu:
1.

Wykonać demakijaż całej twarzy preparatem Cleann Make Up.
2.

3.

Clean Make Up
Clean 10 lub Clean 15
Revinol A
Revinol C
Rigena Fluid
Normal Cream
Revinol P (serum do aplikacji w domu)

Częstotliwość zabiegów:
Od 3-5 zabiegów, co 15-20 dni
Przeciwwskazania:
Ciąża, laktacja, podczas ekspozycji słonecznych lub
korzystania z solarium ( jest to dopuszczalne tylko po
2 tygodniach od wykonanego zabiegu), silnie podrażniona i uszkodzona skóra, zmiany dermatologiczne.
Kosmetyki do pielęgnacji w domu:
• Cleanser 5 lub Cleanser 8
• Hydra-Gen • Hydra-Moist • Homeo-Gen
• Defend Plus • Firmin Up 40 • Interactive Cream do
wyboru według stanu skóry danej klientki
Pielęgnacja w domu ma zasadnicze znaczenie, ponieważ współdziała i optymalizuje efekty zabiegu profesjonalnego w gabinecie kosmetycznym.
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Faza regenerująca
Nałożyć równomiernie na obszar skóry poddany zabiegowi całą
zawartość fiolki Revinol A. Pozostawić na 7-10min, następnie zmyć
dokładnie letnią wodą i osuszyć chusteczką zabiegową.

4.

Faza odbudowująca
Nałożyć równomiernie na obszar skóry poddany zabiegowi całą
zawartość zawartość saszetki Revinol C. Pozostawić na około
30min do momentu, aż maska wyschnie i stworzy na skórze pół
transparentną powłokę. Następnie ściągamy maskę zaczynając od
delikatnego oderwania zewnętrznych krawędzi.

5.

Faza regenerująca, normalizująca
Nałożyć Rigena Fluid i wmasować do całkowitego wchłonięcia, nie
zmywać.

Preparaty profesjonalne:
•
•
•
•
•
•
•

Faza przygotowująca
Zmyć cały obszar skóry objęty zabiegiem preparatem oczyszczającym Clean10- skóra normalna lub Clean15- skóra gruba, odporna
delikatnie masując przez 1-2 min. Następnie dokładnie spłukać i
osuszyć skórę. Wykonać tę czynność dwa razy.

Zalety zabiegu:
• skutecznie zabezpiecza równowagę biologiczną skóry
• wspomaga odbudowę komórkową
• wzmacnia barierę ochronną przed niekorzystnym
działaniem czynników zewnętrznych
• zabezpiecza DNA komórek
• poprawia bio- aktywność fibroblastów
• usuwa uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki
• zapobiega i redukuje pierwsze widoczne oznaki starzenia
się skóry
• regeneruje naskórek
• wspomaga eliminację przebarwień
• posiada działanie nawilżające, wygładzające
• rozświetla skórę
• poprawia spójność komórkową

Faza demakijażu

6.

Faza antyoksydacyjna, regulująca mechanizmy kataboliczne
Nałożyć Normal Cream i delikatnie wmasować do całkowitego
wchłonięcia.

7.

Serum / aplikacja domowa
Po oczyszczeniu skóry odpowiednio dobranym preparatem
oczyszczającym Cleanser 5 lub Cleanser 8 nałożyć całą zawartość
fiolki Revinol P i pozostawić do wchłonięcia, nie zmywać.
Serum Revinol P należy aplikować w domu po 4 dniu od przeprowadzonego zabiegu w gabinecie kosmetycznym.
Aplikacja Serum Revinol P w domu jest kontynuacją zabiegu profesjonalnego.

ZABIEGI TWARZ

FIRMIN

Zabieg liftingujący z efektem napięcia

Wskazania do zabiegu:
•
•
•
•
•

skóra z oznakami przedwczesnego starzenia się
spowolniona wymiana komórkowa
skóra z utratą elastyczności i jędrności
przygaszony koloryt skóry brak witalności
skóra sucha i wrażliwa

Przebieg zabiegu:
1.

Wykonać demakijaż całej twarzy preparatem Clean Make Up.
2.

działanie przeciwzmarszczkowe, wygładzające
przeciwdziała glikacji
zwiększa grubość skóry właściwej
poprawia elastyczność i jędrność skóry

3.

Częstotliwość zabiegów:

4.

Skóra uszkodzona, stany zapalne, drmatozy
Kosmetyki do pielęgnacji domowej:
• Cleanser 5 lub Cleanser 8
• Firmin 30 • Firmin Up 40 • Firmin Lift Strong
• The Look
do wyboru według stanu skóry danej klientki

Faza neutralizująca
Nałożyć na cały obszar objęty zabiegiem Neutralize (preparat
wskazany do neutralizacji działania peelingów). Następnie zmyć
letnią wodą i osuszyć skórę chusteczką zabiegową

lub
5.

Faza rewitalizująca
Nałożyć równomiernie preparat Poli Soft, pozostawić na 7-10
min, zmyć letnią wodą.

6.

Faza zagęszczająca
Nałożyć koncentrat Extra Tone i pozostawić do całkowitego
wchłonięcia, nie zmywać.

1-2 zabiegi w tygodniu, bez ograniczeń
Przeciwwskazania:

Faza bio- stymulująca, antyoksydacyjna
Nanieść równomiernie na obszar skóry poddany zabiegowi preparat Rx50 Synergic Peel (należy wymieszać w miseczce zawartość dwóch saszetek faza A + faza B, nakładać za pomocą pędzelka). Pozostawić na skórze około 10min lub wykonać delikatny
masaż. Następnie zneutralizować, zmyć i osuszyć skórę.

Preparaty profesjonalne:
• Clean Make Up
• Clean Physio
• Rx50 Synergic Peel lub Poli Soft
(Preparat dobieramy odpowiednio do stanu skóry klientki)
• Neutralize
• Extra Tone
• Face Filler Strong
(faza dodatkowa wzmacniająca zabieg na zmarszczki)
• Firmin Lift Serum

Faza przygotowująca
Zmyć cały obszar skóry objęty zabiegiem preparatem oczyszczającym Clean Physio. Nanieść preparat na wilgotną skórę, delikatnie masując przez 1-2 min. Następnie dokładnie spłukać i osuszyć
skórę. Wykonać tę czynność dwa razy.

Zalety zabiegu:
•
•
•
•

Faza demakijażu

7.

Faza liftingująca, zagęszczająca
Nałożyć na cały obszar objęty zabiegiem grubą warstwę Firmin
Lift Serum i wmasować do całkowitego wchłonięcia, nie zmywać.

Zabieg można wzbogacić o serum Face Filler Strong
Po fazie zagęszczającej pkt.6 nałożyć serum na zmarszczki oraz wskazane obszary twarzy. Pozostawić do całkowitego wchłonięcia, nie zmywać.
Serum może być wprowadzane za pomocą aparatu SKIN PEN Natinuel.

Pielęgnacja w domu ma zasadnicze znaczenie, ponieważ współdziała i optymalizuje efekty zabiegu profesjonalnego w gabinecie kosmetycznym.
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ZABIEGI TWARZ

BOTO FILL

Bioaktywne odmłodzenie skóry wokół oczu

Wskazania do zabiegu:
• biologiczne starzenie i fotostarzeniem skóry wokół oczu
• zmarszczki i bruzdy mimiczne
• wiotkość, zanik elastyczności

Przebieg zabiegu:
1.

Wykonać demakijaż całej twarzy preparatem Clean Make Up.
2.

zmniejsza intensywność i częstotliwość skurczów mięśni
wygładza zmarszczki mimiczne
eliminuje cienkie linie zmarszczek
wyraźnie odmładza skórę

Preparaty profesjonalne:
•
•
•
•
•
•
•

Clean Make Up
Clean Physio
Poli Soft lub Mando Complex 40
Neutralize
Boto Fill
Peel Off Eyes Mask
Normal Cream

3.

4.

Kosmetyki do pielęgnacji w domu:
• Cleanser 5
• The Look
Pielęgnacja w domu ma zasadnicze znaczenie, ponieważ współdziała i optymalizuje efekty zabiegu profesjonalnego w gabinecie kosmetycznym.
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Faza neutralizująca
Przerwać działanie preparatu Mando Complex 40, nakładając na
cały obszar skóry objęty zabiegiem Neutralize. Następnie zmyć letnią wodą i dokładnie osuszyć skórę.

5.

Faza blokująca obkurczanie się mięśni
Nałożyć preparat Boto Fill na specyficzne punkty mięśni mimicznych wokół oczu (za wyjątkiem górnej powieki). Następnie delikatnie wmasować przez około 3min do całkowitego wchłonięcia, nie
zmywać. Preparat może być wprowadzany za pomocą urządzeń.

6.

Faza regenerująca
Nanieść równomiernie grubą warstwę maski Peel Off Eyes Mask.
Pozostawić do momentu uformowania się na skórze widocznego
półprzezroczystego filmu. Maskę należy usunąć poprzez delikatne
odklejenie jej od powierzchni skóry, nie zmywać.

Przeciwwskazania:
Brak

Faza rewitalizująca, eksfoliująca
Nałożyć jeden z preparatów:
Poli Soft na ok. 7min, następnie zmyć letnią wodą lub Mando Complex 40 na ok. 7min, zneutralizować i zmyć letnią wodą.

Częstotliwość zabiegów:
Jako kuracja: 3 zabiegi, 1 co 7 dni
3 zabiegi, 1 co 15 dni
Dla podtrzymania efektów zaleca się: 1-2 zabiegi w miesiącu

Faza przygotowująca
Zmyć skórę wokół oczu preparatem Clean Physio. Nałożyć preparat na skórę delikatnie masując przez 1-2min. Następnie dokładnie
spłukać i osuszyć skórę. Wykonać tę czynność dwa razy.

Zalety zabiegu:
•
•
•
•

Faza demakijażu

7.

Faza antyoksydacyjna, regulująca mechanizmy kataboliczne
Nałożyć Normal Cream i delikatnie wmasować do całkowitego
wchłonięcia.
Po ściągnięciu maski Peel Off Eyes Mask zaleca się ponowną aplikację kilku kropel preparatu Boto Fill na zmarszczki mimiczne.

ZABIEGI TWARZ

HYDRA

Zabieg wyrównujący eksfoliację, nawilżający, rewitalizujący, wzmacniający
barierę ochronną skóry

Wskazania do zabiegu:
• skóra sucha - xerosis
• skóra podrażniona, nadwrażliwa, ze stanem zapalnym
• skóra szorstka, zaczerwieniona, popękana, mniej odporna
na działanie czynników zewnętrznych

Przebieg zabiegu:
1.

Wykonać demakijaż całej twarzy preparatem Clean Make Up.
2.

Preparaty profesjonalne:
•
•
•
•
•
•
•
•

Clean Make Up
Clean Physio
Poli Soft
Ozone Vital
Hydra Intensity Serum
Hydra Intensity Mask
Homeo Rose Mask
Normal Cream

3.

4.

Kosmetyki do pielęgnacji w domu:
•
•
•
•

Cleanser 5
Hydra Gen
Bio Soft
Hydra Moist Mask (aplikacja 3 razy w tygodniu)

Pielęgnacja w domu ma zasadnicze znaczenie, ponieważ współdziała i optymalizuje efekty zabiegu profesjonalnego w gabinecie kosmetycznym.

Faza przeciwzapalna, energizująca
Nałożyć równomiernie na cały obszar skóry poddany zabiegowi preparat Ozone Vital, następnie wmasować do całkowitego
wchłonięcia, nie zmywać.

5.

Faza nawilżająca
Nałożyć preparat Hydra Intensity Serum i delikatnie wmasować
do całkowitego wchłonięcia, nie zmywać.

6.

Faza intensywna normalizująca
Wymieszać w miseczce taką samą ilość Hydra Intensity Mask
i Homeo Rose Mask. Nałożyć równomiernie na skórę, przykryć
chłodnymi okładami i pozostawić na około10min. Następnie
zdjąć okłady, spłukać letnią wodą i dokładnie osuszyć skórę chusteczką zabiegową.

Od 3-5 zabiegów, co 7 dni.

Brak

Faza rewitalizująca
Nałożyć równomiernie preparat Poli Soft, pozostawić na 7-10min,
zmywać letnią wodą.

Częstotliwość zabiegów:

Przeciwwskazania:

Faza przygotowująca
Zmyć cały obszar skóry objęty zabiegiem preparatem oczyszczającym Clean Physio. Nanieść preparat na wilgotną skórę, delikatnie masując przez 1-2 min. Następnie dokładnie spłukać i osuszyć
skórę. Wykonać tę czynność dwa razy.

Zalety zabiegu:
• skóra nawilżona
• skóra odporna na niekorzystne działanie czynników
zewnętrznych
• wspomaga normalizację skóry z niedoskonałościami

Faza demakijażu

7.

Faza antyoksydacyjna, regulująca mechanizmy kataboliczne
Nałożyć Normal Cream i delikatnie wmasować do całkowitego
wchłonięcia.

W celu najefektywniejszego wykorzystania właściwości znajdujących się
w różnych koncentratach Natinuel zaleca aplikację w pierwszej kolejności
maskę, a następnie serum.
Tylko w przypadku użycia mieszanki HOMEO ROSE MASK + NORMAL
CREAM ( której po aplikacji nie zmywamy) serum powinno być nałożone
przed maską (mieszanką).
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ZABIEGI TWARZ

HOMEO

Zabieg anti- couperose, przeciw zaczerwienieniom chronicznym, wzmacniający
barierę ochronną skóry

Wskazania do zabiegu:
• chroniczny stan zapalny naczyniowy skóry
• skóra wrażliwa i nadwrażliwa

Przebieg zabiegu:
1.

Wykonać demakijaż całej twarzy preparatem Clean Make Up.
2.

Zalety zabiegu:
• przeciwdziała stanom zapalnym naczyniowym i
neurogenicznym
• wyraźnie redukuje zaczerwienienia również chroniczne
• wzmacnia barierę ochronną przed niekorzystnym
działaniem czynników zewnętrznych
• wzmacnia ściany naczyń włosowatych
• zmniejsza wrażliwość skóry na zmiany temperatury
• łagodzi stany zapalne przy trądziku różowatym
• normalizuje nadmierną przenikalność mikrocylkulacji
• wyraźnie poprawia stan skóry z couperose
Preparaty profesjonalne:
•
•
•
•
•
•

Clean Make Up
Clean Physio
Poli Soft
Homeo Rose Serum
Homeo Rose Mask
Normal Cream

Częstotliwość zabiegów:
1 zabieg, co 7 dni
Jako kuracja od 5-7 zabiegów, co 5-7 dni
Przeciwwskazania:
Brak
Kosmetyki do pielęgnacji w domu:
•
•
•
•

Cleanser 5
Homeo Gen
Homeo Rose Cream
Defend Plus

Pielęgnacja w domu ma zasadnicze znaczenie, ponieważ współdziała i optymalizuje efekty zabiegu profesjonalnego w gabinecie kosmetycznym.
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Faza demakijażu
Faza przygotowawcza
Delikatnie zmyć cały obszar skóry objęty zabiegiem preparatem
oczyszczającym Clean Physio.

3.

Faza rewitalizacji
Na dokładnie osuszoną skórę nałożyć równomiernie preparat Poli
Soft. Pozostawić na około max 5min. Po upływie wyznaczonego
czasu dokładnie zmyć letnią wodą i osuszyć skórę chusteczką zabiegową.

4.

Faza przeciwzapalna
Na obszar skóry objęty zabiegiem nałożyć preparat Homeo Rose
Serum. Pozostawić do całkowitego wchłonięcia, nie zmywać.

5.

Faza przeciwzapalna, anti- aging
Nałożyć na całą twarz grubą warstwę maski Homeo Rose Mask, następnie nałożyć chłodne okład i pozostawić na 8-10min.
Po usunięciu okładów są dwa warianty kończące zabieg:
I. delikatnie wmasować pozostałości maski.
II. usunąć resztki maski, nanieść grubą warstwę kremu Normal Cream i delikatnie wmasować do wchłonięcia.

ZABIEGI TWARZ

MANDO SYSTEM

Zabieg wyrównujący eksfoliację, antyoksydacyjny

Wskazania do zabiegu:
• wyrównanie eksfoliacji naskórka
• skóra wymagająca działania antyoksydacyjnego oraz biostymulującego fibroblasty do odbudowy i odmłodzenia
skóry

Przebieg zabiegu:
1.

Wykonać demakijaż całej twarzy preparatem Clean Make Up.
2.

Preparaty profesjonalne:
•
•
•
•
•
•
•
•

Clean Make Up
Clean Physio lub Clean 10
Mando Ferul 45
Neutralize
G.F Matrix
Bio Action Mask
Homeo Rose Mask
Normal Cream

3.

4.

Faza neutralizująca
Nałożyć na cały obszar objęty zabiegiem Neutralize (neutralizator
preparat wskazany do neutralizacji działania peelingów), zmyć
letnią wodą i osuszyć skórę chusteczką zabiegową.

5.

Faza bio- stymulująca, skórna
Nałożyć koncentrat G.F Matrix. Pozostawić do wchłonięcia, nie
zmywać. Preparat może być wprowadzany za pomocą urządzeń.

6.

Faza normalizująca
Wymieszać w miseczce taką samą Ilość Bio Action Mask i Homeo
Rose Mask nałożyć równomiernie na skórę, przykryć chłodnymi
okładami, pozostawić na około 10min. Następnie zdjąć chłodne
okłady i spłukać skórę letnią wodą, dokładnie osuszyć skórę chusteczką zabiegową.

Od 4-6 zabiegów, co 7-10 dni
Przeciwwskazania:

Kosmetyki do pielęgnacji w domu:

Faza wyrównująca, eksfoliująca
Nanieść równomiernie preparat Mando Ferul 45 (peeling na bazie kwasu migdałowego, ferulowego i fitowego). Pozostawić na
5-7 min, następnie zneutralizować i zmyć.

Częstotliwość zabiegów:

Stany zapalne i dermatozy

Faza przygotowująca
Zmyć obszar skóry objęty zabiegiem preparatem Clean Physio
lub Clean10 (w celu wzmocnienia zabiegu). Nanieść preparat na
wilgotną skórę, delikatnie masując przez 1-2 min. Następnie dokładnie spłukać i osuszyć skórę. Wykonać tę czynność dwa razy.

Zalety zabiegu:
• wzmacnia barierę ochronną skóry przed szkodliwym
działaniem czynników zewnętrznych
• rozświetla skórę i poprawia jej koloryt
• wspomaga eliminację przebarwień skórnych

Faza demakijażu

7.

Faza antyoksydacyjna, regulująca mechanizmy kataboliczne
Nałożyć Normal Cream i delikatnie wmasować do całkowitego
wchłonięcia.

• Cleanser 5 lub Cleaanser 8
• Defend Plus – rano
• Bio Delis – wieczorem
Pielęgnacja w domu ma zasadnicze znaczenie, ponieważ współdziała i optymalizuje efekty zabiegu profesjonalnego w gabinecie kosmetycznym.
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ZABIEGI TWARZ

M A N D O SY ST E M

Zabieg wyrównujący, optymalizujący koloryt skóry i opalenizny

Wskazania do zabiegu:
• cienkie linie zmarszczek
• ziemisty, przygaszony koloryt skóry
• utrata witalności skóry

Przebieg zabiegu:
1.

Wykonać demakijaż całej twarzy preparatem Clean Make Up.
2.

wyrównuje wymianę komórek naskórka
rozświetla skórę, poprawia jej spójność
ujednolica, poprawia koloryt karnacji
wspomaga efekt bariery ochronnej skóry
posiada kompletne działanie antyoksydacyjne

Preparaty profesjonalne:
•
•
•
•
•
•
•

Clean Make Up
Clean Physio
Mando Ferul 45 lub Mando Complex 40
Neutralize
Top Gel
Redoxyl
Future Cream

3.

Przeciwwskazania:
Wydłużony okres stosowania preparatów z kwasem
retinowym, skóra uszkodzona.
Kosmetyki do pielęgnacji w domu:
• Cleanser 5
• Cromage – rano
• Genage, Interactive Cream, Elisir – wieczorem
(do wyboru według stanu skóry danej klientki)
Pielęgnacja w domu ma zasadnicze znaczenie, ponieważ współdziała i optymalizuje efekty zabiegu profesjonalnego w gabinecie kosmetycznym.
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Faza wyrównująca, eksfoliująca
Nanieść równomiernie preparat Mando Ferul 45 (skóra normalna)
lub Mando Complex 40 (skóra delikatna). Pozostawić na 5-8 min,
następnie zneutralizować i zmyć.

4.

Faza neutralizująca
Nałożyć na cały obszar objęty zabiegiem Neutralize (neutralizator
preparat wskazany do neutralizacji działania peelingów), zmyć letnią wodą i osuszyć skórę chusteczką zabiegową.

5.

Faza aktywna, bio- ochronna
Na cały obszar objęty zabiegiem nałożyć odpowiednią ilość Top
Gel. Delikatnie wmasować i przykryć folia kosmetyczną, pozostawić na max 5min. Następnie usunąć folię i wmasować resztę niewchłoniętego żelu.

Częstotliwość zabiegów:
Od 4-6 zabiegów, co 7 dni.
Zabieg szczególnie polecany jest w miesiącach
letnich.

Faza przygotowująca
Zmyć obszar skóry objęty zabiegiem preparatem Clean Physio. Nanieść preparat na wilgotną skórę, delikatnie masując przez 1-2 min.
Następnie dokładnie spłukać i osuszyć skórę. Wykonać tę czynność
dwa razy.

Zalety zabiegu:
•
•
•
•
•

Faza demakijażu

6.

Faza antyoksydacyjna
Nałożyć koncentrat Redoxyl. Pozostawić do wchłonięcia, nie zmywać. Produkt może być wprowadzany za pomocą urządzeń.

7.

Faza nawilżająca, antyoksydacyjna
Nałożyć grubą warstwę Future Cream i delikatnie wmasować do
całkowitego wchłonięcia.

ZABIEGI TWARZ

ACNE

Zabieg do kuracji skóry tłustej, trądzikowej

Wskazania do zabiegu:
• skóra tłusta
• skóra trądzikowa

Przebieg zabiegu:
1.

Wykonać demakijaż całej twarzy preparatem Clean Make Up.
2.

Zalety zabiegu:
•
•
•
•

działa oczyszczająco
działa sebo-regulująco
działa bakteriostatycznie
działa komedolitycznie

Częstotliwość zabiegów:

3.

4.

W przypadku intensywnego trądziku lub stanu zapalnego zaleca się
po neutralizacji i dokładnym zmyciu skóry aplikację Mando Complex
40. Pozostawiamy na ok. 5min. Neutralizujemy i dokładnie zmywamy.
5.

Faza przeciwtrądzikowa, normalizująca
Nałożyć preparat Acne Stop i pozostawić do całkowitego wchłonięcia, nie zmywać.
W przypadku skóry z intensywnym stanem zapalnym nanieść Homeo Rose Serum i delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia, nie zmywać.

Brak

Pielęgnacja w domu ma zasadnicze znaczenie, ponieważ współ-działa i optymalizuje efekty zabiegu profesjonalnego w gabinecie kosmetycznym.

Faza neutralizująca
Nałożyć na cały obszar objęty zabiegiem Neutralize (neutralizator
preparat wskazany do neutralizacji działania peelingów), zmyć
letnią wodą i osuszyć skórę chusteczką zabiegową

Przeciwwskazania:

• Cleanser 9
• Seba 12- wieczorem
(może powodować lekkie pieczenie, jest to normalne)
• Bio Soft lub Bio Delis
• Homeo Gen – rano (skóra ze stanem zapalnym)

Faza peeling, przeciwtrądzikowa
Nanieść równomiernie preparat Acne Peeling. Pozostawić na 5-7
min, następnie zneutralizować i zmyć.

Jeden zabieg, co 7-10 dni

Kosmetyki do pielęgnacji w domu:

Faza przygotowująca
Zmyć cały obszar skóry objęty zabiegiem preparatem oczyszczającym Clean 10. Nanieść preparat na wilgotną skórę, delikatnie
masując przez 1-2 min. (w przypadku skóry tłustej zaleca się użycie preparatu Mix Strong 20). Następnie dokładnie spłukać i osuszyć skórę. Wykonać tę czynność dwa razy.

Preparaty profesjonalne:
• Clean Make Up
• Clean10 lub Mix Strong 20
• Mando Complex 40
• Acne Peeling
• Acne Stop
dodatkowo:
• Homeo Rose Serum (skóra ze stanem zapalnym)
• Acne Mask
• Normal Cream

Faza demakijażu

6.

Faza wyciszająca, łagodząca
Nanieść równomiernie Acne Mask przykryć chłodnymi okładami.
Pozostawić na około 10min. Następnie usunąć okłady, dokładnie
zmyć skórę letnią wodą i osuszyć.

7.

Faza antyoksydacyjna, regulująca mechanizmy kataboliczne
Nałożyć Normal Cream i delikatnie wmasować do całkowitego
wchłonięcia.
Bardzo ważne jest poinformowanie klientki o możliwości pojawienia się ewentualnych strupków na zmianach trądzikowych, których
nie powinno się usuwać, powinny odpaść same.
Klientka absolutnie nie powinna dotykać twarzy rękoma (bardzo
częsty gest u osób z trądzikiem) może to zniwelować przeciwtrądzikowe efekty zabiegu.
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ZABIEGI TWARZ

AGE SPOT

Zabieg na przebarwienia

Wskazania do zabiegu:
• nieregularne przebarwienia typu: ostuda- melazma
• przebarwienia pozapalne: potrądzikowe
• przebarwienia po nadmiernej ekspozycji słonecznej

Przebieg zabiegu:
1.

Wykonać demakijaż całej twarzy preparatem Clean Make Up.
2.

3.

Clean Make Up
Clean Physio
Clean 15
Age Spot Peeling
Mando Ferul 45
Neutralize
Age Spot Serum
Age Spot Mask

Częstotliwość zabiegów:

4.

Trądzik w fazie aktywnej, grzybica, łuszczyca, choroby
wirusowe-opryszczka, okres stosowania preparatów
zawierających kwas retinowy lub pochodne wit. A nie
powinny być używane podczas ciąży i laktacji.
Kosmetyki do pielęgnacji w domu:
• Spot 22 BB – zaleca się aplikować na przebarwienia rano i
wieczorem
• Defend C 25- serum do przygotowania na bazie 25%
kwasu askorbinowego. Po przygotowaniu serum należy
je przechowywać w zacienionym miejscu, zaleca się
dokładnie wymieszać proszek z płynem i odczekać ok. 15
min. przed nałożeniem preparatu. Serum zachowuje swoją
aktywność przez 15 dni.
• Protector SPF 50 +
Pielęgnacja w domu ma zasadnicze znaczenie, ponieważ współdziała i optymalizuje efekty zabiegu profesjonalnego w gabinecie kosmetycznym.
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Faza peeling - II
Nałożyć preparat Mando Ferul 45 i pozostawić na 5-7min, następnie zneutralizować i zmyć.

5.

Faza neutralizująca
Nałożyć na cały obszar objęty zabiegiem Neutralize (neutralizator
preparat wskazany do neutralizacji działania peelingów), zmyć letnią wodą.

6.

Faza interaktywna - I
Nałożyć na obszar skóry objęty zabiegiem serum Age Spot Serum.
Delikatnie wmasować do momentu całkowitego wchłonięcia, nie
zmywać. Można wprowadzać za pomocą urządzeń.

Jako kuracja: 8-10 zabiegów, co 5-7 dni
Dla podtrzymania efektów: 1 zabieg w miesiącu
Przeciwwskazania:

Faza peeling - I
Nanieść odpowiednią ilość preparatu Age Spot Peeling na obszar
skóry objęty zabiegiem, odczekać ok. 2min. po czym rozetrzeć palcami produkt już nałożony. Utworzy się biała powłoka (białe mikro
kryształki), którą należy zmyć letnią wodą. Zaleca się powtórne naniesienie produktu.

Preparaty profesjonalne:
•
•
•
•
•
•
•
•

Faza przygotowująca
Zmyć cały obszar skóry objęty zabiegiem preparatem oczyszczającym Clean Physio. Nanieść preparat na wilgotną skórę, delikatnie
masując przez 1-2 min. Następnie dokładnie spłukać i osuszyć skórę. Powtórzyć tę czynność używając Clean 15 na obszary z przebarwieniami.

Zalety zabiegu:
• eliminuje komórki z hiperpigmentacją
• przyspiesza wymianę komórkową
• oddziałuje na zróżnicowane przejścia bio-chemiczne
odpowiedzialne za tworzenie się melaniny
• posiada działanie antyoksydacyjne i jest chelatem metali
• stopniowo wyrównuje koloryt skóry

Faza demakijażu

7.

Faza interaktywna - II
Na zakończenie zabiegu należy nałożyć grubą warstwę maski Age
Spot Mask. Wmasować i pozostawić na 5 godzin, po upływie wyznaczonego czasu zmywamy maskę dokładnie wodą. Zaleca się
unikania ekspozycji słonecznych i korzystania z kremów o wysokiej ochronie przeciwsłonecznej typu Protector SPF 50 +.

ZABIEGI TWARZ

Rx50 SYNERGIC PEEL

Zabieg energizujący, antyoksydacyjny, rewitalizujący

Wskazania do zabiegu:
• skóra z oznakami starzenia się
• wzmocnienie skóry delikatnej
• poprawa regeneracyjnych procesów anabolicznych

Przebieg zabiegu:
1.

Wykonać demakijaż całej twarzy preparatem Clean Make Up.
2.

rewitalizuje wymianę komórkową naskórka
podnosi energię komórkową
rewitalizuje fibroblasty
optymalizuje produkcję kolagenu i elastyny

3.

Clean Make Up
Clean 10
Rx50 Synergic Peel / faza A+faza B
Neutralize
Rigena Fluid
Homeo Rose Mask
Normal Cream

4.

5.

Kosmetyki do pielęgnacji w domu:
• Cleanser 5
• Cromage lub Defend Plus – rano
• Bio Delis - wieczorem
Pielęgnacja w domu ma zasadnicze znaczenie, ponieważ współdziała i optymalizuje efekty zabiegu profesjonalnego w gabinecie
kosmetycznym.

Faza regenerująca, normalizująca
Nałożyć Rigena Fluid, delikatnie wmasować do całkowitego
wchłonięcia, nie zmywać.

Przeciwwskazania:
Skóra uszkodzona, stany zapalne, dermatozy

Faza neutralizująca
Nałożyć na cały obszar objęty zabiegiem Neutralize ( preparat
wskazany do neutralizacji działania peelingów), delikatnie masować przez kolejne 10min, zmyć i osuszyć skórę

Częstotliwość zabiegów:
Co 7-10 dni, bez ograniczeń,
niezależnie od pory roku

Faza bio- stymulująca, antyoksydacyjna
Nanieść równomiernie na obszar skóry poddany zabiegowi preparat Rx50 (w miseczce należy dokładnie połączyć ze sobą zawartość saszetek: faza A + faza B, nakładać za pomocą pędzelka.
Pozostawić na skórze około 10min lub wykonać delikatny masaż
(specyficzna, oleista struktura umożliwia połączenie zabiegu z
masażem rewitalizującym). Następnie zneutralizować i ponownie masować przez kolejne 10min, zmyć i osuszyć skórę.

Preparaty profesjonalne:
•
•
•
•
•
•
•

Faza przygotowująca
Zmyć obszar skóry objęty zbiegiem preparatem Clean 10. Nanieść preparat na wilgotną skórę, delikatnie masując przez 1-2
min. Następnie dokładnie spłukać i osuszyć skórę. Wykonać tę
czynność dwa razy.

Zalety zabiegu:
•
•
•
•

Faza demakijażu

6.

Faza normalizująca, przeciwzapalna, antyoksydacyjna
Wymieszać w miseczce taką samą ilość Homeo Rose Mask i Normal Cream. Nałożyć na obszar skóry objęty zabiegiem, przykryć
chłodnymi okładami i pozostawić na około 10min. Następnie
usunąć okłady i delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia.

Zabieg może być zintegrowany z następującymi produktami:
Poli Soft, Mando Complex 40, Mando Ferul 45, Pirulat Peel 40, Redoxyl.
Aplikacja produktów dodatkowych uzależniona jest od typu i stanu skóry
klientki.
Wybrany preparat: Poli Soft, Mando Complex 40, Mando Ferul 45, Pirulat
Peel 40 – aplikujemy po fazie przygotowującej pkt.2.
Preparat Redoxyl – aplikujemy po fazie neutralizującej (pkt.4). Koncentrat
należy pozostawić do całkowitego wchłonięcia, nie zmywać, może być
wprowadzany za pomocą urządzenia do mezoterapii SKIN PEN Natinuel.
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ZABIEGI TWARZ

PEELENG

Zabieg intensywnie eksfoliujący, regenerujący

Wskazania do zabiegu:
• skóra pozbawiona witalności
• skóra szorstka w dotyku z wyraźnymi oznakami starzenia
• skóra z wyraźnym spowolnieniem wymiany komórkowej
naskórka

Przebieg zabiegu:
1.

Wykonać demakijaż całej twarzy preparatem Clean Make Up.
2.

3.

Clean Make Up
Clean15
Pirulat Peel 40
Neutralize
Rigena Fluid
Normal Mask
Normal Cream

4.

5.

Faza dodatkowa wzbogacająca zabieg

Przeciwwskazania:

Faza bio- stymulująca
Nałożyć koncentrat G.F Matrix. Pozostawić do wchłonięcia,, nie
zmywać. Preparat może być wprowadzany za pomocą urządzeń.

Trądzik różowaty, stany zapalne skóry, grzybica, łuszczyca,
choroby wirusowe (opryszczka), okres stosowania
preparatów zawierających kwas retinowy, uszkodzona i
podrażniona skóra, ciąża, laktacja.

Faza antyoksydacyjna
Nałożyć koncentrat Redoxyl. Pozostawić do wchłonięcia, nie
zmywać. Preparat może być wprowadzany za pomocą urządzeń.

Kosmetyki do pielęgnacji w domu:
6.

Pielęgnacja w domu ma zasadnicze znaczenie, ponieważ współ-działa i optymalizuje efekty zabiegu profesjonalnego w gabinecie kosmetycznym.

34

Faza normalizująca
Nałożyć na cały obszar objęty zabiegiem grubą warstwę maski
Normal Mask. Nałożyć chłodne okłady i pozostawić na około 10
min, następnie usunąć okłady, spłukać skórę letnią wodą i dokładnie osuszyć chusteczką zabiegową.

Pierwsze 4-5 dni po zabiegu:
• Hydra-Gen lub Homeo-Gen
Od 5-6-go dnia:
• Defend C25
• Bio Rejuven lub Bio Proderm
• Bio Eyes lub The Look

Faza bio- stymulująca skórna
Po II fazie peelingu na obszar skóry objęty zabiegiem nałożyć
preparat Rigena Fluid i pozostawić do całkowitego wchłonięcia.

Od 6-8 zabiegów, co 15 dni

• Cleanser 8

Faza neutralizująca
Przerwać działanie Pirulat Peel 40 nakładając na cały obszar skóry
objęty zabiegiem Neutralize, zmyć letnią wodą i dokładnie osuszyć.

Można wzbogacić zabieg o koncentraty specjalistyczne:
• G.F Matrix • Redoxyl
Częstotliwość zabiegów:

Peeling - stymulujący, eksfoliujący
Nanieść preparat Pirulat Peel 40 za pomocą pędzelka według
schematu podziału twarzy przy peelingach złożonych. Preparat
można delikatnie wmasować przez kilka sekund. Pozostawić na
4-7 min, następnie zneutralizować i zmyć.
Uwaga:
Produkt bardzo aktywny dermatologicznie dlatego jeśli na jakimś
obszarze skóry pojawi się intensywniejsze zaczerwienienie lub
pieczenie należy natychmiast zneutralizować i spłukać dany obszar skóry zimną wodą.

Preparaty profesjonalne:
•
•
•
•
•
•
•

Faza przygotowująca
Zmyć cały obszar skóry objęty zabiegiem preparatem oczyszczającym Clean 15. Nanieść preparat na wilgotną skórę, delikatnie masując przez 1-2 min. Następnie dokładnie spłukać i osuszyć skórę.
Wykonać tę czynność dwa razy.

Zalety zabiegu:
• redukuje oznaki suchej i starzejącej się skóry
• przywraca fizjologiczną wymianę komórkową
• ujędrnia, wygładza i rozświetla skórę

Faza demakijażu

7.

Faza antyoksydacyjna, regulująca procesy kataboliczne
Nałożyć Normal Cream i delikatnie wmasować do całkowitego
wchłonięcia.

ZABIEGI TWARZ

PEELENG

Zabieg złożony z AHA - BHA - AKA

Wskazania do zabiegu:
• skóra normalna pozbawiona witalności z pierwszymi
oznakami starzenia
• skóra z wyraźnym spowolnieniem wymiany komórkowej
naskórka

Przebieg zabiegu:
1.

Wykonać demakijaż całej twarzy preparatem Clean Make Up.
2.

Preparaty profesjonalne:
•
•
•
•
•
•
•

Clean Make Up
Clean 15
Glicolat
Neutralize
Rigena Fluid
Normal Mask
Normal Cream

3.

4.

5.

Faza bio- stymulująca, skórna
Po peelingu na obszar skóry objęty zabiegiem nałożyć preparat
Rigena Fluid i pozostawić do całkowitego wchłonięcia.
Faza dodatkowa wzbogacająca zabieg:
Faza bio- stymulacyjna
Nałożyć koncentrat G.F Matrix. Pozostawić do wchłonięcia, nie
zmywać. Preparat może być wprowadzany za pomocą urządzeń.
Faza antyoksydacyjna
Nałożyć koncentrat Redoxyl, pozostawić do wchłonięcia, nie zmywać. Preparat może być wprowadzany za pomocą urządzeń.

Od 6-8 zabiegów, co 15 dni
6.

Faza normalizująca
Nałożyć na cały obszar objęty zabiegiem grubą warstwę maski
Normal Mask. Nałożyć chłodne okłady i pozostawić na około 10
min, następnie usunąć okłady, spłukać skórę letnią wodą i dokładnie osuszyć chusteczką zabiegową.

Trądzik różowaty, stany zapalne skóry, grzybica, łuszczyca,
choroby wirusowe (opryszczka), okres stosowania
preparatów zawierających kwas retinowy, uszkodzona i
podrażniona skóra, ciąża, laktacja.

• Cleanser 8

Faza neutralizująca
Przerwać działanie Glicolat nakładając na cały obszar skóry objęty
zabiegiem Neutralize, zmyć letnią wodą i dokładnie osuszyć.

Częstotliwość zabiegów:

Kosmetyki do pielęgnacji domowej:

Faza peeling
Nanieść preparat Glicolat na cały obszar skóry objęty zabiegiem,
delikatnie masując okrężnymi ruchami ok. 2min. Pozostawić na
4-5min.

Zaleca się rozszerzenie zabiegu o produkty specjalistyczne:
• G.F Matrix • Redoxyl

Przeciwwskazania:

Faza przygotowująca
Na cały obszar skóry objęty zabiegiem nałożyć preparat Clean 15
masując około 1-2min. Następnie spłukać wodą i osuszyć skórę
chusteczką zabiegową. Wykonać tę czynność dwa razy.

Zalety zabiegu:
• redukuje oznaki suchej i starzejącej się skóry
• rozświetla, wygładza i ujędrnia skórę
• ułatwia przywrócenie fizjologicznej wymiany komórkowej

Faza demakijażu

7.

Faza antyoksydacyjna, regulująca procesy kataboliczne
Nałożyć Normal Cream i delikatnie wmasować do całkowitego
wchłonięcia.

Pierwsze 4-5 dni po zabiegu:
• Homeo Gen lub Hydra Gen
Od 5-6 dnia :
• Defend C 25
• Bio Rejuven lub Bio Proderm
• Bio-Eyes lub The Look
Pielęgnacja w domu ma zasadnicze znaczenie, ponieważ współdziała i optymalizuje efekty zabiegu profesjonalnego w gabinecie kosmetycznym.
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PREPARATY WYGŁADZAJĄCE, ANTYCELLULITOWE, WYSZCZUPLAJĄCE, DRENUJĄCE
Preparaty przeznaczone do zabiegów na ciało o działaniu wygładzającym, ujędrniającym, drenującym i antycellulitowym. Skład preparatów został opracowany, tak aby móc działać na zróżnicowane mechanizmy biochemiczne, które w sposób bezpośredni i pośredni
zaangażowane są w proces powstawania i ewolucji cellulitu. Poza oddziaływaniem na mechanizmy regulujące działanie adipocytów:
adipogenezy, lipogenezy, lipolizy zapewniają intensywne działanie drenująco –oczyszczające.

DYNAMIC PEEL

Peeling wygładzający,
regenerujący komórki

OSMODREN

Żel drenujący, oczyszczający

CRYOLYSIS

Żel kriogeniczny, lipolityczny,
antycellulitowy

INTERACTIVE BODY

Fluid o kompletnym działaniu
interaktywnym,
poprawiający metabolizm
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Preparat nadający natychmiastowy efekt wygładzenia skóry i intensywnej odbudowy komórkowej. Zawiera wysokie stężenie substancji aktywnych połączonych z mikrogranulkami o różnej średnicy. Formuła
preparatu została, tak opracowana aby “ rozbudować “ korzyści peelingu. Preparat poza natychmiastowym i przyjemnym wygładzeniem powierzchni skóry, wykorzystuje synergię biochemiczną AHAs z innymi substancjami aktywnymi wspomagając rewitalizację procesów regeneracyjnych komórek.
Zalety:
• nadaje natychmiastowy efekt wygładzenia powierzchni skóry • poprawia proliferację i dyferencjację keratynocytów • poprawia nawilżenie powierzchniowe • wzmacnia efekt bariery ochronnej skóry • stymuluje
produkcję kolagenu i elastyny • przywraca jędrność, elastyczność i nawilżenie
Substancje aktywne:
Kw. Glikolowy, Kw. Migdałowy, Kw. Mlekowy, Kw. Pirogronowy, Mikrogranulki, Aloe Vera, Oligopeptyd, Ceramidy- 2, Kw. Bosweliowy
200ml, kod C01

Specyficzny preparat stosowany do redukcji miejscowego nadmiaru masy. Wysokie stężenie substancji
aktywnych powoduje głębokie i intensywne działanie osmotyczne, ułatwia usuwanie toksyn oraz metabolitów lipolizy. Osmodren w sposób pośredni i bezpośredni korzystnie wpływa na drenaż, krążenie
peryferyczne oraz wymianę metaboliczną na poziomie podskórnym.
Zalety:
• ułatwia usuwanie odpadów metabolicznych • posiada intensywne działanie drenujące • działa przeciwzapalnie i oczyszczającą • zmniejsza obrzęki • pośrednio poprawia mikrokrążenie peryferyczne • ułatwia dotlenienie i usuwanie odpadów metabolicznych
Substancje aktywne:
Redulite, Escyna, Darutoside, Sole Morskie, Kw. Glicyretynowy
200ml, kod C004

Preparat o wysokiej aktywności biochemicznej, przeznaczony do intensywnych zabiegów miejscowychantycellulitowych. Zawiera mix 5 substancji aktywnych o wysokim stężeniu i najwyższej biodostępności.
Aktywuje i reguluje procesy metaboliczne, pozwalając na głęboką restrukturyzację tkanki podskórnej.
Zalety:
•posiada intensywne i wydłużone działanie kriogeniczne • poprawia jędrność i uszczelnia naczynia włosowate • stymuluje lipolizę i redukuje lipogenezę • redukuje przemianę preadipocytów w adipocyty dojrzałe• poprawia transport i wykorzystanie kwasów tłuszczowych • ułatwia usuwanie odpadów metabolicznych •intensywnie oddziałują na biologiczne mechanizmy leżące u podstaw PEFS
(Panikulopatia- obrzękowo- zwłóknieniowo- stwardnieniowa) inaczej zwaną cellulitem.
Substancje aktywne:
Karnityna, UC Peptyd, Lipoksyn, Thymosin Beta- 4
60ml, kod C008

Innowacyjny preparat podnoszący poziom energii biologicznej na poziomie skórnym i podskórnym.
Energia biologiczna stanowi kluczowy element do poprawy funkcjonowania mechanizmów metabolicznych. Fluid zawiera specyficzne substancje aktywne, które oddziałują równocześnie na: aktywność adipocytów, płyny zastoinowe i mikrocyrkulację. Jest pierwszym interaktywnym dynamizatorem bio- cząsteczkowym przeznaczonym do intensywnych zabiegów miejscowych na cellulit i jędrność skóry. Aplikacja
preparatu może być połączona z różnego rodzaju aparaturą estetyczną i medyczną.
Zalety:
• intensywny wzrost energii biologicznej • oddziaływanie na aktywność adipocytów: adipogenezę, lipogenezę, lipolizę • ułatwia usuwanie odpadów metabolicznych • poprawia mikrocyrkulację • skuteczne
działanie antycellulitowe
Substancje aktywne:
Kw. Glikolowy, Kofeina, Karnityna, Glaucyna
60ml, kod C010

LINIA PROFESJONALNA CIAŁO

VITAL MUD

Borowina drenująca,
antycellulitowa,
oczyszczająca, ujędrniająca

Preparat o dużej aktywności biologicznej osiągniętej dzięki wysokiej zawartości minerałów i oligoelementów połączonych z algami, escyną, kofeiną teofiliną oraz teobrominą. Borowina ułatwia usuwanie nadmiaru
płynów oraz toksyn, redukując obrzmienia i stymulując mikrokrążenie. Wspomaga wymianę komórkową
oraz aktywuje procesy metaboliczne, co pozwala na redukcję złogów tłuszczu oraz poprawę krążenia.
Zalety:
• działa drenująco i oczyszczająco • poprawia krążenia i układ limfatyczny • aktywuje procesy metaboliczne
na wielu poziomach • ułatwia redukcję cellulitu
Substancje aktywne:
Fucus Vesiculosus, Laminaria Digitata, Sól Morska, Escyna, Teofilina, Kofeina, Teobromina
1000ml, kod C09

PREPARATY POPRAWIAJĄCE KRĄŻENIE OBWODOWE KRWI, DOTLENIAJĄCE I DO MASAŻÓW
Ciężkość nóg jest zaburzeniem dotykającym głównie kobiety. Problem jest dosyć uciążliwy ; ciężko się poruszać , ma się odczucie napuchniętych i ciężkich nóg. To co przyczynia się do nagromadzenia rozpowszechnionego problemu cellulitu, żylaków, opuchniętych i
ciężkich nóg to głównie dysfunkcje krążenia. Dla danej typologii problemów zostały opracowane specjalne preparaty gwarantujące
poprawę mikrokrążenia obwodowego mającego na celu dotlenienie komórkowe i wymianę metaboliczną. Niektóre z produktów taki
jak: Soft Oil oraz krem Renestil są to produkty idealne do masażu ciała.

SOFT OIL

Olej nawilżający, relaksujący
twarz-ciało

Mieszanka wysokogatunkowych olejków o licznych właściwościach wpływających pozytywnie na skórę.
Został opracowany, tak aby zapewnić optymalny poślizg podczas masażu, nie pozostawiając odczucia
lepkości. Nie wywołuje ryzyka podrażnień i reakcji alergicznych.
Zalety:
• sprawia, że skóra staje się gładka i nawilżona
Substancje aktywne:
Olej Z Kiełków Pszenicy, Olej Jojoba, Olej Z Ogórecznika, Olej Z Awokado
500ml, kodC05

OZONE VITAL

Preparat o zróżnicowanym zastosowaniu z możliwością włączenia do zabiegów na twarz jak i ciało. Dzięki specyficznej synergii substancji aktywnych wspomaga biologiczne mechanizmy takie jak: regeneracja
nowej tkanki skórnej oraz mechanizmy naprawcze.
Zalety:
• działa antybakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, przeciwbólowo • poprawia krążenie • wspomaga dostarczanie tlenu do tkanek • wspomaga metabolizm na poziomie czerwonych krwinek w celu zwiększenia wykorzystania glukozy, również na poziomie podziału kwasów
tłuszczowych w celu aktywacji enzymów blokujących nadtlenki i wolne rodniki • ułatwia gojenie się ran •
posiada bezpośrednie działanie neurotroficzne • działa immunomodulująco
Substancje aktywne:
Ozonidy, Kw. Liponowy, Kw. Glicyretynowy
100ml, kod C11

LEGANCIL

Ciężkość nóg jest zaburzeniem dotykającym głównie kobiety, utrudnia poruszanie się, daje poczucie napuchniętych nóg. Z estetycznego punktu widzenia pojawia się wyraźna retencja płynów, brak jędrności, cellulit w różnych stadiach, kruchość naczyń włosowatych, często występują również żylaki. Główną przyczyną
problemów związanych z cellulitem, żylakami oraz ociężałymi i obrzmiałymi nogami są zaburzenia krążenia.
Zalety:
• eliminuje ciężkość i obrzmienia nóg • poprawa dotlenienia komórek • poprawa krążenia krwi •oddziałuje
pozytywnie na mechanizmy metaboliczne tkanki tłuszczowej
Substancje aktywne:
V-Tonic, Phytotonina, Legance
200ml, kod C002

Spray wyciszający, energizujący

Żel do kompletnej rewitalizacji nóg

VIGORSTIL

Żel rewitalizujący, ujędrniający

Preparat bioceutyczny o wysokim stężeniu substancji aktywnych, przeznaczony do kompletnej odnowy
skóry. Formuła preparatu zawiera cztery specyficzne substancje bio- funkcjonalne ułatwiające regenerację składników błony podstawnej- DEJ oraz stymulujące produkcję nowych włókien kolagenowych,
elastynowych oraz GAGs. Preparat przywraca wszystkie parametry estetyczne występujące przy skórze
biologicznie młodej i zdrowej.
Zalety:
• wspomaga odbudowę błony podstawnej- DEJ • stymuluje produkcję nowych włókien kolagenowych,
elastynowych oraz GAGs • poprawia nawilżenie głębokie • poprawia jędrność i elastyczność naczyń włosowatych • poprawia jędrność i elastyczność skóry.
Substancje aktywne:
PAL-GHK, PALl-VGVAPG
200ml, kod C006
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RENESTIL

Krem do masażu ujędrniający,
antycellulitowy, nawilżający

Preparat stanowiący doskonałe uzupełnienie różnego rodzaju krótkotrwałych masaży antycellulitowych.
Jego formuła została opracowana w sposób umożliwiający skuteczne oddziaływanie na adypocyty oraz
cellulit na wielu poziomach. Krem optymalizuje procesy regeneracyjne zwiększając ilość energii biologicznej- istotny element odpowiadający za prawidłowy metabolizm komórkowy. W celu wykonania masażu długotrwałego zaleca się połączenie kremu z olejkiem profesjonalnym Soft Oil.
Zalety:
• zwiększa energię biologiczną komórek • oddziałuje na mechanizmy bio-chemiczne, które regulują działanie
adypocytów blokując lipogenezę i stymulując lipolizę • poprawia jędrność, gładkość i nawilżenie skóry.
Substancje aktywne:
Kofeina, Rhodofiltrat Palmaria, UCP Peptyd Liporeductyl, Umectol Faktor (NMF), Iodotrat
200 ml, kod C007

PREPARATY WYGŁADZAJĄCE, ANTYCELLULITOWE, STYMULUJĄCE METABOLIZM LIPIDOWY
Problem cellulitu jest bardzo rozpowszechniony wśród kobiet, powiązany jest z zastojem płynów oraz zaburzeniami mikrocylkulacji
obwodowej. Kolejną niedoskonałością bardzo często spotykaną jest nadmierna suchość, która poza uszkodzeniem estetycznym powoduje również zmniejszoną zdolność przenikania substancji przez skórę. Po dokładnym zbadaniu tych problemów skórnych Natinuel
opracował specyficzne produkty, które łączą w sobie działanie wygładzające i regenerujące naskórek oddziałując kompletnie zarówno
na metabolizm lipidowy, jaki i mikrokrążenie obwodowe. Regularna aplikacja zróżnicowanych produktów gwarantuje progresywną
poprawę problemów estetycznych, jak i funkcjonalnych.

BODY PLUS 25

Emulsja wygładzająca,
ujędrniająca, bio- stymulująca

BODY PRIME

Krem antycelulitowy
o kompleksowym działaniu

BODY SLIM 20

Krem antycellulitowy,
wyszczuplający, ujędrniający
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Emulsja przeznaczona do codziennej pielęgnacji skóry hipotonicznej, z zaburzeniami rogowacenia.
W formule preparatu znajdują się substancje o wysokiej aktywności bio- chemicznej oddziałujące w sposób
kompleksowy na różne aspekty niedoskonałości skórnych. Zróżnicowane AHAs w wolnej formie zostały połączone ze specyficznym peptydem odpowiadającym za intensywną bio- stymulację fibroblastów.
Zalety:
• wygładza skórę • stymuluje wymianę komórkową • stymuluje fibroblasty • wspomaga produkcję kolagenu, elastyny oraz GAGs • regeneruje składniki DEJ oraz ECM • poprawia jędrność, elastyczność i gęstość
skóry
Substancje aktywne:
Kw. Glikolowy Glukonolakton, Kw. Jabłkowy, Dermaxyl, Ascorbil Palmitate, Kw. Migdałowy
150 ml, kod CD02

Krem o szczególnie intensywnym i szerokim zakresie działania. Przeznaczony do pielęgnacji skóry przy zaawansowanych fazach cellulitu i wymagającej wyszczuplenia sylwetki. Formuła preparatu zawiera specyficzne substancje aktywne o skutecznym działaniu antycellulitowym. W sposób całkowicie nowy oddziałuje na
problem celulitu działając już u jego korzeni, wspomagając odbudowę tkanki skórnej poprzez rewizję tkanki
tłuszczowej – przekształca obszar skóry objętej problemem cellulitu w jędrną i zwartą tkankę.
Zalety:
• redukuje nierówności i grudki • oddziałuje na biochemię adipocytów • stymuluje lipolizę, hamuje proces
adypogenezy i redukuje lipogenezę • poprawia drenaż płynów zastoinowych oraz usuwanie zbędnych
produktów przemiany materii • poprawia krążenie
Substancje aktywne:
Glaucyna, Unislim, Peptyd Biomimetyczny, Związek Flawonoidów, IGF-1
150ml, kod CD04

Biwalentny produkt skuteczny zarówno w działaniu strukturalnym antycellulitowym, jak i w poprawie
jędrności, elastyczności oraz wygładzający skórę. Dzięki połączeniu kofeiny z algami oraz specyficznym
peptydem wzrasta lipoliza i umożliwia wykorzystanie kwasów tłuszczowych jako paliwa –energii. Ponadto posiada dwa istotne działania miejscowe: ułatwia walkę z cellulitem oraz nagromadzonym tłuszczem.
Zalety:
• stymuluje lipolizę • wspomaga wykorzystanie kwasów tłuszczowych w formie paliwa – energii • rewitalizuje procesy metaboliczne • poprawia jędrność, elastyczność i nawilżenie skóry • przyśpiesza wymianę
komórek naskórka • wygładza skórę
Substancje aktywne:
Fucus Vesiculosus, Kofeina, Kw. Glikolowy, Kw. Migdałowy, ATP Peptyd
150 ml, kod CD03

LINIA PIELĘGNACYJNA CIAŁO

BODY LEGANS

Żel do kompletnej rewitalizacji nóg

Ciężkość nóg jest zaburzeniem dotykającym głównie kobiety, utrudnia poruszanie się, daje poczucie napuchniętych nóg. Z estetycznego punktu widzenia pojawia się wyraźna retencja płynów, brak jędrności, cellulit w różnych stadiach, kruchość naczyń włosowatych, często występują również żylaki. Główną przyczyną
problemów związanych z cellulitem, żylakami oraz ociężałymi i obrzmiałymi nogami są zaburzenia krążenia.
Zalety:
• eliminuje ciężkość i obrzmienia nóg • poprawa dotlenienia komórek • poprawa krążenia krwi •oddziałuje
pozytywnie na mechanizmy metaboliczne tkanki tłuszczowej
Substancje aktywne:
V-Tonic, Phytotonina, Legance
150ml, kod CD06

PREPARATY NAWILŻAJĄCE, PRZECIW ROZSTĘPOM
Zawartość wody w skórze ma zasadnicze znaczenie dla jej zdrowia i wyglądu. Niestety częste stosowanie preparatów oczyszczających
niskiej jakości, zbyt agresywnych, czy spowolnienie wymiany komórkowej, nadmierna ekspozycja słoneczna i szkodliwe czynniki atmosferyczne przyczyniają się do zmiany w nawilżeniu skóry, których konsekwencją jest jej suchość . Natinuel stworzył produkty przeznaczone do fizjologicznego oczyszczania ciała powiązane z działaniem wygładzającym i nawilżającym w sposób powierzchniowy i głęboki.
Bezpośrednio po zastosowaniu można odczuć przyjemne odczucie komfortu i relaksu. Kolejny produkt BODY VIBEX przeznaczony jest
do zapobiegania i leczenia rozstępów. Zawiera mix substancji aktywnych o skutecznej i zróżnicowanej funkcjonalności biochemicznej,
oddziałując na trzy główne aspekty problemu.

BODY SHOWER

Żel do ciała wygładzający,
nawilżający, rewitalizujący

BODY VITAL

Emulsja nawilżająca,
rewitalizująca, energizująca

BODY VIBEX

Krem na rozstępy
bio- stymulujący, regenerujący

Fizjologiczny żel do codziennego mycia ciała. Preparat dokładnie oczyszcza skórę nie naruszając płaszcza
hydrolipidowego. Jego uszkodzenie jest główną przyczyną suchości i szorstkości powierzchniowej skóry.
Zalety:
• oczyszcza skórę bez naruszenia płaszcza hydolipidowego • pozwala zabezpieczyć i przywrócić fizjologiczne nawilżenie skóry • sprawia, że skóra staje się elastyczna • daje przyjemne i natychmiastowe odczucie odprężenia • pozostawia skórę gładką i jedwabistą w dotyku
Substancje aktywne:
Kokoamfodioctan Disodowy, Citrus Aurantium Amara, Citrus Medica Limonum, Citrus Grandis
200ml, kod CD07

Emulsja przeznaczona do pielęgnacji skóry suchej i odwodnionej. Zawiera mix substancji bio- funkcjonalnych: lipomoist będących w stanie natychmiastowo przywrócić optymalny i długotrwały poziom
nawilżenia. Działanie emulsji zostało wzmocnione poprzez chronodyn - nową substancję o działaniu
rewitalizującym i przyśpieszającym procesy metaboliczne komórek.
Zalety:
• poprawia poziom nawilżenia• poprawia koloryt opalenizny i rozświetla skórę • sprawia, że skóra staje się
miękka i gładka • nadaje skórze natychmiastowe odczucie komfortu
Substancje aktywne:
Lipomoists, Chronodyn, Wit.E, Ascorbyl Palmitate, Polifenole, Masło Karite
150ml, kodCD01

Specyficzny krem zapobiegający powstawaniu rozstępom. Zawiera mix aktywnych substancji o wysokim
i zróżnicowanym działaniu bio- chemicznym, oddziałującym na trzy główne aspekty problemu. Formuła
preparatu zawiera w sobie również związek wspomagający ujednolicenie kosmetyczne koloru rozstępów.
Zalety:
• hamuje procesy zapalne• blokuje elastazę i kolagenozę • stabilizuje mastocyty • regeneruje ECM i odbudowuje DEJ • przyśpiesza wymianę komórkową • wygładza powierzchnię skóry • wyrównuje koloryt skóry
Substancje aktywne:
Tetrapeptyd- 7, Dipeptyd-5,6, Perfection Peptyd P3, Regestryl, Masło Karite
60ml, kod CD05
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LINIA PIELĘGNACYJNA WŁOSY

PREPARATY WZMACNIAJĄCE WŁOSY, ZAPOBIEGAJĄCE WYPADANIU, OCZYSZCZAJĄCE,
PRZECIWŁUPIEŻOWE
Functional Tricoceutic to profesjonalna linia preparatów przeznaczonych do intensywnej pielęgnacji skóry głowy i włosów. Zabieg wyraźnie wzmacnia włosy, skutecznie zapobiega ich wypadaniu, dokładnie oczyszcza skórę głowy, działa przeciwłupieżowo.

PHYSIOLOGY
SHAMPOO

Fizjologiczny szampon do częstego
mycia włosów, odżywczy,
poprawiający kondycję włosów

THERAPEUTIC
FLUID

Fluid antyoksydacyjny, oczyszczający,
regenerujący skórę głowy

TRICO LOTION

Lotion bio-stymulujący, odbudwujący
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Fizjologiczny szampon przeznaczony do delikatnego oczyszczania skóry głowy i włosów za pomocą
miękkiej i kremowej piany. Formuła preparatu została opracowana na bazie delikatnych surfaktantów
pozbawionych SLES i SLS, co pozwala na dokładne oczyszczanie skóry bez naruszania filmu hydrolipidowego. Obecność substancji odżywczych sprawia, że włosy stają się błyszczące i łatwo rozczesują się, a
proteiny pszenicy dostarczają włosom substancji odżywczych, prze co stają się silne, zdrowe i odporne.
Zalety:
• działa antyseptycznie • eliminuje rozdwojone końcówki • przywraca włosom elastyczność • nadaje włosom miękkość, gładkość i objętość
Substancje aktywne:
Hydrolyzed Wheat Protein, Cocamidopropyl Betaina (CAPB), Kokoamfodioctan Dwusodowy, Hydrogenated Castor Oil
250ml, kod COM2

Innowacyjny kompleks bio- aktywny o szerokim spektrum skuteczności. Preparat przeznaczony jest do
całkowitego oczyszczania skóry głowy. Regularna aplikacja fluidu przyczynia się do przywrócenia prawidłowej wymiany komórkowej skóry głowy, stwarzają optymalne warunki do zdrowego wzrostu włosów.
Zalety:
• w krótkim czasie redukuje łupież tłusty i słuchy • normalizuje podrażnienia skóry głowy • przyśpiesza fizjologiczną wymianę komórkową • poprawia mikrocyrkulację i dotlenienie skóry głowy • wzmacnia skórę
głowy przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych
Substancje aktywne:
Kwas Migdałowy, Kwas Ferulowy, Kawas Fitowy
100ml, kod COM3

Lotion o wysokiej bio-aktywności, zawierający mix czynników wzrostu oraz peptydy miedzi które oddziałując synergicznie rewitalizują cebulki włosowe, regulują cykl biologiczny włosów i przeciw działają ich
wypadaniu , wspomagają również ich porost.
Zalety:
• poprawia krążenie krwi w skórze głowy, rewitalizuje mieszki włosowe • blokuje DHT przeciwdziałając
wypadaniu włosów • odżywia i poprawia stan włosów i skóry głowy • normalizuje cykl wzrostu włosów
Substancje aktywne:
Peptyd Miedzi, Mix Czynników Wzrostu
30ml, COM1

ZABIEGI CIAŁO

Zabieg regenerujący, wygładzający, optymalizujący koloryt opalenizny

Wskazania do zabiegu:
• skóra wymagająca regeneracji i wygładzenia

Przebieg zabiegu:
1.

Zmyć cały obszar skóry objęty zabiegiem preparatem oczyszczającym Clean10, energicznie masując około 1-2 min. Następnie dokładnie spłukać wodą i osuszyć skórę.

Zalety zabiegu:
• ujędrnia, wygładza skórę
• ujednolica i rozświetla skórę
• skraca czas osiągnięcia opalenizny
Preparaty profesjonalne:
•
•
•
•
•
•
•

Clean 10
Dynamic Peel
Mando Complex 40 lub Mando Ferul 45
Neutralize
Top Gel
Vigorstil
Renestil

Częstotliwość zabiegów:
Jeden zabieg w tygodniu. Zabieg może być wykonany
niezależnie od pory roku.

2.

3.

Pielęgnacja w domu ma zasadnicze znaczenie, ponieważ współdziała i optymalizuje efekty zabiegu profesjonalnego w gabinecie kosmetycznym.

Faza wyrównująca, eksfoliująca
Nanieść równomiernie odpowiednią ilość wybranego preparatu
Mando Complex 40 lub Mando Ferul 45 (można lekko wmasować).
Pozostawić na około 10-15 min, następnie zneutralizować i zmyć.

4.

Faza neutralizująca
Nałożyć na cały obszar zabiegiem Neutralize (neutralizator, preparat wskazany do neutralizacji działania peelingów), zmyć letnią
wodą i osuszyć skórę.

5.

Faza aktywna, bio-ochronna
Na cały obszar objęty zabiegiem nałożyć odpowiednią ilość Top
Gel, następnie owinąć ciało folią kosmetyczną i pozostawić na 10
min. Po upływie tego czasu usunąć folię, wmasować resztę niewchłoniętego żelu, nie zmywać.

6.

Faza rewitalizująca, ujędrniająca
Nałożyć koncentrat Vigorstil i wmasować do całkowitego wchłonięcia, nie zmywać.

Kosmetyki do pielęgnacji domowej:
• Body Vital

Peeling
Na cały obszar skóry objęty zabiegiem nałożyć preparat Dynamic
Peel, masując około 3 min. Następnie spłukać wodą i osuszyć skórę.

Przeciwwskazania:
Ciąża, okres laktacji, zakażenia wirusowe i bakteryjne,
patologie dermatologiczne.

Faza przygotowująca

7.

Faza nawilżająca, ujędrniająca
Nałożyć grubą warstwę Renestil i intensywnie wmasować do
wchłonięcia. W przypadku dłuższego masażu zaleca się połączenie
kremu Renestil z olejem Soft Oil.
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ZABIEGI CIAŁO

Zabieg ujędrniający, wygładzający, antycellulitowy

Wskazania do zabiegu:
•
•
•
•

utrata jędrności i elastyczności
problem z mikrokrążeniem peryferyjnym
zmniejszona lipoliza
cellulit

Zalety zabiegu:
•
•
•
•

poprawia mikrokrążenie
poprawia jędrność i elastyczność skóry
wspomaga zabiegi remodelujące sylwetkę
wspomaga zabiegi na cellulit

Przebieg zabiegu:
1.

Zmyć cały obszar skóry objęty zabiegiem preparatem oczyszczającym Clean15, energicznie masując około 1-2 min. Następnie dokładnie spłukać wodą i osuszyć skórę.
2.

Clean 15
Dynamic Peel
Cryolysis
Vigorstil
Renestil

Częstotliwość zabiegów:
Od 6 do 10 zabiegów, raz w tygodniu
Przeciwwskazania:
Ciąża, okres laktacji, zakażenia wirusowe i bakteryjne,
patologie dermatologiczne.
Kosmetyki do pielęgnacji domowej:
• Body Plus 25
• Body Prime
Pielęgnacja w domu ma zasadnicze znaczenie, ponieważ współdziała i optymalizuje efekty zabiegu profesjonalnego w gabinecie kosmetycznym.
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Peeling
Na cały obszar skóry objęty zabiegiem nałożyć preparat Dynamic
Peel, masując około 3 min. Następnie spłukać wodą i osuszyć skórę.

3.

Faza kriogeniczna, lipolityczna
Nałożyć koncentrat Cryolysis zaleca się aplikację schłodzonego
preparatu na obszary skóry z cellulitem lub miejscową tkankę
tłuszczową. Następnie wmasować do całkowitego wchłonięcia.

Preparaty Profesjonalne:
•
•
•
•
•

Faza przygotowująca

4.

Faza rewitalizująca, ujędrniająca
Nanieść Vigorstil na skórę i wmasować do całkowitego wchłonięcia, nie zmywać.

5.

Faza nawilżająca, ujędrniająca
Nałożyć grubą warstwę Renestil i intensywnie wmasować do
wchłonięcia. W przypadku dłuższego masażu zaleca się połączenie
kremu Renestil z olejem Soft Oil.

ZABIEGI CIAŁO

Zabieg na biust - ujędrniający, oczyszczający

Wskazania do zabiegu:
• skóra hipotoniczna, brak elastyczności
• po zakończeniu okresu karmienia piersią
• podczas diety odchudzającej
Zalety zabiegu:

Przebieg zabiegu:
1.

Zmyć cały obszar skóry objęty zabiegiem preparatem oczyszczającym Clean10, energicznie masując około 1-2 min. Następnie dokładnie spłukać wodą i osuszyć skórę.
2.

Preparaty profesjonalne:
Clean 10
Legancil
Vital Mud
Vigorstil
Renestil

3.

4.

Kosmetyki do pielęgnacji domowej:

Faza rewitalizująca, ujędrniająca
Nanieść Vigorstil na biust omijając otoczki brodawek i wmasować
do całkowitego wchłonięcia, nie zmywać.

Przeciwwskazania:
Ciąża, okres laktacji, zakażenia wirusowe i bakteryjne,
patologie dermatologiczne.

Faza drenująca
Nanieść Vital Mud w ilości wystarczającej do utworzenia równomiernej warstwy na powierzchni skóry poddanej zabiegowi, omijając otoczki brodawek (należy zabezpieczyć otoczki bawełnianymi płatkami kosmetycznymi) i dokładnie owinąć folią kosmetyczną. Następnie przykryć klientkę kocem i pozostawić na około 30-45
min. Po upływie tego czasu usunąć folię, zmyć i osuszyć skórę.

Częstotliwość zabiegów:
Od 8 do 12 zabiegów, 2 razy w tygodniu

Faza ujędrniająca, wspomagająca mikrokrążenie
Nanieść Legancil na biust omijając otoczki brodawek (należy zabezpieczyć otoczki bawełnianymi płatkami kosmetycznymi) i dokładnie przykryć folią kosmetyczną. Pozostawić na około 10 min.
Następnie usunąć folię i wmasować pozostałości preparatu do
całkowitego wchłonięcia, nie zmywać.

• obkurcza naczynia krwionośne
• poprawia drenaż limfatyczny
• działa ujędrniająco, wygładzająco

•
•
•
•
•

Faza przygotowująca

5.

Faza nawilżająca, ujędrniająca
Nałożyć grubą warstwę Renestil i intensywnie wmasować do
wchłonięcia. W przypadku dłuższego masażu zaleca się połączenie
kremu Renestil z olejem Soft Oil.

• Body Vibex
• Body Legans
Pielęgnacja w domu ma zasadnicze znaczenie, ponieważ współdziała i optymalizuje efekty zabiegu profesjonalnego w gabinecie kosmetycznym.
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ZABIEGI CIAŁO

Zabieg rewitalizujący, drenujący, antycellulitowy

Wskazania do zabiegu:
• objawy ciężkich opuchniętych nóg z niewydolnością
krążenia
• cellulit
Zalety zabiegu:
•
•
•
•

działa drenująco,oczyszczająco
poprawia mikrocyrkulację peryferyczną
stymuluje metabolizm tkanki tłuszczowej
działa wspomagająco przy zabiegach na cellulit

Przebieg zabiegu:
1.

Zmyć cały obszar skóry objęty zabiegiem preparatem oczyszczającym Clean15, energicznie masując około 1-2 min. Następnie dokładnie spłukać wodą i osuszyć skórę.
2.

Clean 15
Interactive Body
Osmodren
Vital Mud
Legancil
Renestil

3.

4.

5.

Pielęgnacja w domu ma zasadnicze znaczenie, ponieważ współdziała i optymalizuje efekty zabiegu profesjonalnego w gabinecie kosmetycznym.
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Faza rewitalizująca
Nanieść równomierną warstwę Legancil i wmasować do całkowitego wchłonięcia, nie zmywać.

Ciąża, okres laktacji, zakażenia wirusowe i bakteryjne,
patologie dermatologiczne.

• Body Legans
• Body Prime

Faza drenująca
Nałożyć Vital Mud w ilości wystarczającej do utworzenia równomiernej warstwy. Następnie owinąć folią kosmetyczną, przykryć
klientkę kocem i pozostawić na około 30-45 min. Po upływie tego
czasu zaleca się klientce odczekać kilka minut w pozycji siedzącej
w celu uniknięcia wahań ciśnienia. Zaleca się wypicie wody lub
naparu z ziół oczyszczających. Następnie należy dokładnie zmyć
i osuszyć skórę.

Od 6 do 10 zabiegów, 2 razy w tygodniu.

Kosmetyki do pielęgnacji domowej:

Faza drenująca, oczyszczająca
Nanieść na obszar skóry objęty zabiegiem równomierną warstwę
Osmodren, po czym owinąć ciało folią kosmetyczną. Pozostawić
na około 10 min. Po upływie tego czasu usunąć folię, wmasować
resztę niewchłoniętego żelu, nie zmywać.

Częstotliwość zabiegów:

Przeciwwskazania:

Faza wspomagająca metabolizm
Nałożyć fluid Interactive Body i wmasować do całkowitego wchłonięcia. Następnie pozostawić na około 10 min, nie zmywać.

Preparaty profesjonalne:
•
•
•
•
•
•

Faza przygotowująca

6.

Faza nawilżająca, ujędrniająca
Nałożyć grubą warstwę Renestil i intensywnie wmasować do
wchłonięcia. W przypadku dłuższego masażu zaleca się połączenie
kremu Renestil z olejem Soft Oil.

ZABIEGI CIAŁO

Zabieg intensywnie ujędrniający, wygładzający

Wskazania do zabiegu:
• skóra sucha, hipotoniczna z wyraźnymi oznakami
fotostarzenia
• otyłość miejscowa

Przebieg zabiegu:
1.

Zmyć cały obszar skóry objęty zabiegiem preparatem oczyszczającym Clean15, energicznie masując około 1-2 min. Następnie dokładnie spłukać wodą i osuszyć skórę.

Zalety zabiegu:
• poprawia jędrność i elastyczność skóry
• działa wspomagająco przy zabiegach na otyłość
miejscową
Preparaty profesjonalne:
•
•
•
•
•
•

Clean 15
Dynamic Peel
Interactive Body
Vigorstil
Legancil
Renestil

Częstotliwość zabiegów:

2.

Ciąża, okres laktacji, zakażenia wirusowe i bakteryjne,
patologie dermatologiczne.

Peeling
Na cały obszar skóry objęty zabiegiem nałożyć Dynamic Peel, masując około 3 min. Następnie spłukać wodą i osuszyć skórę.

3.

Faza wspomagająca metabolizm
Nałożyć fluid Interactive Body i wmasować do całkowitego wchłonięcia. Następnie pozostawić na około 10 min, nie zmywać.

4.

Faza rewitalizująca, ujędrniająca
Nałożyć Vigorstil i wmasować do całkowitego wchłonięcia, nie
zmywać.

5.

Faza ujędrniająca, wspomagająca mikrokrążenie
Nanieść Legancil i wmasować do całkowitego wchłonięcia, nie
zmywać.

Od 8 do 12 zabiegów, 1 raz w tygodniu.
Przeciwwskazania:

Faza przygotowująca

6.

Faza nawilżająca, ujędrniająca
Nałożyć grubą warstwę Renestil i intensywnie wmasować do
wchłonięcia. W przypadku dłuższego masażu zaleca się połączenie
kremu Renestil z olejem Soft Oil.

Kosmetyki do pielęgnacji domowej:
• Body Plus 25
• Body Prime
Pielęgnacja w domu ma zasadnicze znaczenie, ponieważ współdziała i optymalizuje efekty zabiegu profesjonalnego w gabinecie kosmetycznym.
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ZABIEGI CIAŁO

Intensywny zabieg na rozstępy

Wskazania do zabiegu:
• skóra z rozstępami różnego pochodzenia

Przebieg zabiegu:
1.

Zmyć cały obszar skóry objęty zabiegiem preparatem oczyszczającym Clean15, energicznie masując około 1-2 min. Następnie dokładnie spłukać wodą i osuszyć skórę.

Zalety zabiegu:
• ułatwia regenerację i reorganizację wszystkich elementów
wchodzących w skład Macierzy Zewnątrzkomórkowej

2.

Clean 15
Glicolat
Neutralize
Interactive Plus
Redoxyl lub Extra Tone
Renestil

Częstotliwość zabiegów:

3.

4.

5.
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Faza antyoksydacyjna / zagęszczająca
W celu wzbogacenia wykonywanego zabiegu można nałożyć odpowiednio dobrany preparat Redoxyl i / lub Extra Tone (preparaty
mogą być wprowadzone za pomocą urządzeń), nie zmywać.

Kosmetyki do pielęgnacji domowej:

Pielęgnacja w domu ma zasadnicze znaczenie, ponieważ współdziała i optymalizuje efekty zabiegu profesjonalnego w gabinecie kosmetycznym.

Faza interaktywna
Nałożyć preparat Interactive Plus i intensywnie wmasować przez
około 2-4 min. Następnie pozostawić na kilka minut (preparat
może być wprowadzany za pomocą urządzeń). Nie neutralizować,
nie zmywać.

Przeciwwskazania:

• Body Vibex

Faza neutralizująca
Nałożyć na cały obszar objęty zabiegiem Neutralize (preparat
wskazany do neutralizacji działania peelingów), następnie zmyć i
osuszyć skórę.

Od 10 do 15 zabiegów, co 15 dni

Ciąża, okres laktacji, zakażenia wirusowe i bakteryjne,
patologie dermatologiczne.

Peeling
Nałożyć preparat Glicolat w miejsca gdzie występuję rozstępy.
Owinąć folią kosmetyczną i pozostawić na 10min (możliwe jest
odczuwanie delikatnego pieczenia). Następnie zneutralizować,
zmyć i osuszyć skórę.

Preparaty profesjonalne:
•
•
•
•
•
•

Faza przygotowująca

6.

Faza nawilżająca, ujędrniająca
Nałożyć grubą warstwę Renestil i intensywnie wmasować do
wchłonięcia. W przypadku dłuższego masażu zaleca się połączenie
kremu Renestil z olejem Soft Oil.

ZABIEG WŁOSY

Zabieg wzmacniający, zapobiegający wypadaniu, oczyszczający, przeciwłupieżowy

Wskazania do zabiegu:
• włosy osłabione
• włosy z tendencją do wypadania
• występowanie łupieżu suchego i tłustego
Zalety zabiegu:
•
•
•
•
•
•

rewitalizuje mieszki włosowe
blokuje DHT przeciwdziałając wypadaniu włosów
normalizuje cykl wzrostu włosów
poprawia mikrocylkulację i dotlenie skóry głowy
oczyszcza skórę głowy
eliminuje świąd i łupież

Preparaty profesjonalne:

Przebieg zabiegu:
1.

Faza przygotowująca, oczyszczająca
Dokładnie umyć skórę głowy i włosy szamponem fizjoloficznym –
Physiology Shampoo, wysuszyć.

2.

Faza przeciwbakteryjna, przeciwłupieżowa, przeciwświądowa
Nałożyć na skórę głowy odpowiednią ilość Terapeutic Fluid i delikatnie wmasować. Pozostawić na około 5-7 min. Następnie spłukać wodą i ponownie umyć szamponem - Physiology Shampoo.

3.

Faza zapobiegająca wypadaniu włosów, odbudowująca, biostymulująca
Nałożyć na skórę głowy odpowiednią ilość Trico Lotion i delikatnie
wmasować do wchłonięcia, nie zmywać.

• Physiology Shampoo
• Therapeutic Fluid
• Trico Lotion
Częstotliwość zabiegów:
1 zabieg, co 7- 10 dni
Przeciwwskazania:
Podrażniona i uszkodzona skóra, zmiany dermatologiczne
Kosmetyki do pielęgnacji w domu:
• Physiology Shampoo
• Trico Lotion
Pielęgnacja w domu ma zasadnicze znaczenie, ponieważ współdziała
i optymalizuje efekty zabiegu profesjonalnego w salonie fryzjerskim.
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