
MINUS 10
PEEL

ZABIEG MINUS 10 LAT

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE W ZABIEGU: CECHY ZABIEGU:
FOTOTYP: I-VI
INTENSYWNOŚĆ: średniogłęboki
UWAGI: złuszczanie płatowe, 
regeneracja skóry od 10 do 14 dni. 

PROCEDURA ZABIEGOWA:
1. PRZYGOTOWANIE SKÓRY: 
Oczyszczamy i wygładzamy skórę przy użyciu Gentle Peptide Cleanse. Masując doprowadzamy do spienienia się preparatu. Zmywamy 
letnią wodą. Zabieg powtarzamy używając tym razem Maui Cleanser. Masujemy okrężnymi ruchami, pobudzając cyrkulację krwi i limfy, 
jednocześnie oczyszczamy skórę. Zmywamy ciepłą wodą i osuszamy.

2. ODTŁUSZCZANIE: 
Nasączonymi gazikami aplikujemy Fruit Acid Tonic. Nanosimy równomiernie na całość obszaru zabiegowoego, delikatnie uciskając. W 
ttrakcie aplikacji może być odczuwalne pieczenie, które z czasem się wyciszy. Może pojawić się delikatny frost.

3. PRE PEEL: 
Mieszamy Cherry Jubile Enzyme z Papaya Tangerine Enzyme w stosunku 1:1, dodajemy dwie pipety Mandelic Arginine Peel. Powstałą 
mieszankę nakładamy równomiernie na całą twarz. Po 10 min. zmywamy maskę chłodną wodą.

4. APLIKACJA PEELINGU: 
Nasączonymi gazikami aplikujemy Hibiscus Peel równomiernie na całość obszaru zabiegowego, delikatnie uciskając. Pozostawiamy do 
wchłonięcia. Nie zmywamy.

55. APLIKACJA MASKI: 
ChronoPeptide A wmasowujemy w twarz, następnie mieszamy ChronoPeptide A z  DNAge Reversal i równomiernie nakładamy.
Przemasowujemy, aż do wchłonięcia. Nakładamy ciepły kompres na ok. 2 minuty. Zdejmujemy kompres i aplikujemy Amino Peptide 
Serum.

6. APLIKACJA PEELINGU: 
Gazikiem nasączonym Apple Wine Peel metodą tamponady aplikujemy 1 warstwę peelingu, pozostawiamy do wchłonięcia. Nie zmywamy.

7. ZAKOŃCZENIE ZABIEGU: 
Mieszamy Mieszamy Milk Mask z Grape Seed Antiox Mask w stosunku 1:1 i rozprowadzamy równomierną warstwę na całej powierzchni zabiegowej. 
Nakładamy ciepły kompres na około 10 min. aby zwiększyć penetrację. Po tym czasie zmywamy maskę i stosujemy serum AGE Less oraz 
krem Daytime Defense SPF 30.

PRODUKTY UŻYTE W ZABIEGU:
Gentle Peptide Cleanse - bezzapachowy naturalny priobiotyczny preparat oczyszczający na bazie mleka.

Maui Cleanser - enzymatyczny żel myjący połączony z 15% kwasem mlekowym.

Fruit Acid Tonic - odtłuszczacz w formie lotionu oparty na alfa i beta hydroksykwasach.

Cherry Enzyme - łagodny peeling regenerujący naskórek. Działa keratolitycznie, przeciwzapalnie.

Papaya Tangerine Enzyme - delikatna mikstura białek, enzymów i antyoksydantów, stworzona by wygładzać i zmiękczać skórę.

Mandelic Arginine Peel - peeling chemiczny do zabiegu anti-age, delikatnie złuszcza skórę, zapewnia ochronę antybakteryjną.

Hibiscus Hibiscus Peel -  mieszanina kwasów AHA i kwasów kwiatowych trzeciej generacji. 

DNAge Reversal - kompleks czynników wzrostu komórkowego i komórek macierzystych z jabłoni.

ChronoPeptide A - enkapsulowana, stabilna forma retinolu w formie aldehydu retinowego.

Amino Peptide Serum - przeznaczony do każdego rodzaju cery, a w szczególności do cery dojrzałej z widocznymi zmarszczakmi.

Apple Wine Peel - to peeling, którego formuła intensywnie pobudza skórę w wyniku synergicznego działania składników aktywnych.

Milk Mask - maska do stosowania po peelingach chemicznych, mikrodermabrazji oraz po zabiegach laserowych. 

AAGE Less - idealny do wszystkich rodzajów skóry. Pobudza regenerację skóry, minimalizuje zaczerwienienie. 

Grape Seed Antiox Mask - antyoksydacyjna maska z ekstraktem z winogron. 

priobiotyki, kwas mlekowy, kwas glikolowy, kwas
salicylowy, resweratrol, ekstrakt z wiśni, enzym z papai,
kwas migdałowy, l-arginina, kwas fitowy, EGF, aldehyd
retinowy, peptydy, ekstrakt z winogrona.
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