Programy zabiegowe

MEDYCZNE OCZYSZCZANIE
_______________________________________________________________________________________________

Przeznaczenie :
Program dedykowany dla osób ze skórą
młodzieńczą ( począwszy od 12 rok życia ),
problematyczną, tłustą, mieszaną i trądzikową.

Cel:









Oczyszczenie z zalegającej warstwy
rogowej naskórka
Odblokowanie i dogłębne oczyszczenie
porów
Usunięcie/ redukcja zaskórników
Zwężenie porów skóry
Regulacja wydzielania sebum
Spłycenie blizn
Nawilżenie i dostarczenie witamin
Poprawa mikrokrążenia – dotlenienie
skóry
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LETNIE OCZYSZCZANIE
_______________________________________________________________________________________________

Przeznaczenie:

Program dedykowany jest dla osób ze skórą
wrażliwą, normalną i mieszaną.
Stosowany przez cały rok.
Letnie Oczyszczanie jest alternatywa dla
Oczyszczania Medycznego. Jest to delikatniejsza
forma oczyszczania, z użyciem kwasu HydraFacial
o najniższym stężeniu .
Cel:









Oczyszczenie skóry z zalegającej warstwy
rogowej naskórka
Oczyszczenie i odblokowanie porów
Redukcja zaskórników
Zwężenie porów skóry
Regulacja wydzielania sebum
Spłycenie blizn
Nawilżanie i dostarczenie witamin
Poprawa mikrokrążenia – dotlenienie
skóry

HOLLYWOODZKIE ODŚWIEŻENIE
_______________________________________________________________________________________________

Przeznaczenie :
Program dedykowany jest dla wszystkich rodzajów
skóry. Przeznaczony również dla kobiet w okresie
ciąży i laktacji.
Program oczyszczająconawilżający.

Cel:



Oczyszczenie skóry z zalegającej warstwy
rogowej naskórka
Nawilżenie i rewitalizacja ( dostarczenie
skórze kwasu hialuronowego i witamin )
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NEW LIFE FOR SKIN ( ANTI-AGE )
_______________________________________________________________________________________________

Przeznaczenie:
Program dedykowany jest dla osób z widocznymi
oznakami starzenia, skórą dojrzałą, wiotką,
odwodnioną.

Cel:









Oczyszczenie z zalegającej warstwy
rogowej naskórka
Oczyszczenie porów skóry
Rozluźnienie mięśni mimicznych twarzy
Napięcie i ujędrnienie skóry
Spłycenie delikatnych zmarszczek
Nawilżenie i rewitalizacja
Poprawa mikrokrążenie – dotlenienie
skóry
Lifting

ANTI – SPOT
_______________________________________________________________________________________________

Przeznaczenie:
Program dedykowany jest dla osób z
problemami pigmentacyjnymi ( przebarwienia),
cerą naczynkową, poszarzałą.

Cel:








Oczyszczenie z zalegającej warstwy
rogowej naskórka
Oczyszczenie porów skóry
Rozjaśnienie zmian pigmentacyjnych
Uszczelnienie naczynek i rozświetlenie
skóry
Nawilżenie
Antyoksydacyjna skóry
Poprawa mikrokrążenie – dotlenienie
skóry
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EKSPRESOWY ZABIEG - RED CARPET
_______________________________________________________________________________________________

Przeznaczenie:
Program dedykowany jest dla wszystkich rodzajów
skóry. Szybki zabieg oczyszczająco – odświeżający.
Cel:







Oczyszczenie z zalegającej warstwy
rogowej naskórka
Dogłębne oczyszczenie porów skóry
Redukcja zaskórników
Zwężenie porów i spłycenie drobnych
blizn
Nawilżenie i dostarczenie witamin
Poprawa mikrokrążenie
- dotlenienie
skóry

PERFECT BODY – OCZYSZCZANIE CIAŁA
_______________________________________________________________________________________________

Przeznaczenie :
Program dedykowany jest dla osób ze skórą
problematyczną, trądzikową, z widocznymi
zmianami
skórnymi
i
zaburzeniami
rogowacenia. Głównie kierowany jest do
nastolatków
( począwszy od 12 roku życia) , osób
aktywnych fizycznie, sportowców.
Obszar dekoltu, ramion i pleców.
Cel:








Oczyszczenie skóry z zalegającej
warstwy rogowej naskórka
Dogłębne
oczyszczenie
,odblokowanie i zwężenie porów
skóry
Redukcja/ usunięcie zaskórników
Spłycenie blizn
Regulacja sebum
Nawilżenie i dostarczenie witamin
Poprawa mikrokrążenie i dotlenienie
skóry
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PROGRAM DŁONIE BEZ PRZEBARWIEŃ
_______________________________________________________________________________________________

Przeznaczenie:
Program dedykowany dla osób z zaburzeniami
pigmentacyjnymi ( przebarwienia) w obrębie
dłoni, plamami starczymi, ze skórą suchą i
poszarzałą.
Cel:






Oczyszczenie z zalegającej warstwy
rogowej naskórka
Rozjaśnienie skóry i redukcja
przebarwień
Nawilżenie
Antyoksydacja
Poprawa mikrokrążenia – dotlenienie

PROGRAM AKSAMITNE DŁONIE
_______________________________________________________________________________________________

Przeznaczenie :

Program dedykowany dla każdego rodzaju
skóry;
( normalna, sucha ,odwodniona). Program
stanowi podstawę w pielęgnacji dłoni.
Cel:




Oczyszczenie z zalegającej warstwy
rogowej naskórka
Nawilżenie i rewitalizacja skóry
Poprawa mikrokrążenia – dotlenienie
skóry
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PROGRAM PERFECT MAN
_______________________________________________________________________________________________

Przeznaczenie :
Program dedykowany dla mężczyzn z cerą
normalna,
mieszaną,
tłustą
i
problematyczną.
Indywidualny
dobór
stężenia kwasu w stosunku do problemu
skórnego.

Cel:









Oczyszczenie z warstwy rogowej
naskórka
Oczyszczenie porów skóry
Redukcja/ usunięcie zaskórników
Zwężenie porów
Regulacja wydzielania sebum
Spłycenie blizn
Nawilżenie i dostarczenie witamin
Poprawa
mikrokrążenia
–
dotlenienie skóry
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