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ZABIEG ANTI-AGE
SKÓRY POROWATE

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

PROCEDURA ZABIEGOWA:
1. PRZYGOTOWANIE SKÓRY: 
Oczyszczamy i wygładzamy skórę przy użyciu Antioxidant Beta Cleanse. Masujemy okrężnymi ruchami, pobudzając 
cyrkulację krwi i limfy, jednocześnie oczyszczamy skórę. Zmywamy ciepłą wodą.

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

33. PRE PEEL: 
Nasączonymi gazikami aplikujemy Cell Conditioner. Nanosimy równomiernie na całość obszaru zabiegowego, delikatnie 
uciskając. Zostawiamy do wchłonięcia, nie zmywamy.

4. APLIKACJA KWASU: 
Przy cerze tłustej nakładamy równomierną warstwę Tomato Enzyme na 10 min., a przy skórze suchej nakładamy 
Mandelic Arginine Peel, również na 10 min. Po tym czasie zmywamy enzym przy użyciu HA Hydra Mist.

5. APLIKACJA KWASU: 
Nasączonymi gaziNasączonymi gazikami aplikujemy TCA Sake Peel. Nanosimy równomiernie na całość obszaru zabiegowego, delikatnie 
uciskając. Zostawiamy do wchłonięcia, nie zmywamy. Można stosować do 3 warstw, metodą criss-cross.

6. ZAKOŃCZENIE ZABIEGU: 
Rozprowadzamy ChronoPeptide A równomiernie na całości oraz kolejnych kilka kropli ChronoPeptide A wymieszamy z 
serum DNAge Reversal i wmasowujemy w twarz klienta do wchłonięcia.

7. PIELĘGNACJA PO ZABIEGU: 
W okresie złuszczania, do codziennego mycia należy stosować Antioxidant Beta Cleanse. W momencie rozpoczęcia 
żłuszczania należy stosować żłuszczania należy stosować EGF Relief Gel dwa razy dziennie oraz Daytime Defense SPF30.

PRODUKTY UŻYTE W ZABIEGU:
Antioxidant Beta Cleanse - żel do mycia twarzy oparty na zbilansowanym połączeniu kwasu salicylowego i ekstraktu z 
zielonej herbaty o silnym działaniu antybakteryjnym. 

Fruit Acid Tonic - odłuszczacz w formie lotionu oparty na alfa i beta hydroksy kwasach, tj. glikolowym i salicylowym z 
dodatkiem ekstraktów rozmarynu, oregano i geranium.

Cell Conditioner - mieszanina kwasu l-mlekowego 20%, kwasu salicylowego 4%, kwasu ursulowego 4% i ekstraktu z 
brzozy białej wspomaga odbudowę kolagenu i zapobiega degradacji. Poprawia strukturę skóry i zapobiega chorobom skóry. 

TTomato Enzyme - mieszanina kwasu azelainowego 10%, kwasu salicylowego 3%. ekstrakt z owocu/liścia/łodygi 
pomidora. Ma właściwości depigmentacyjne. 

Mandelic Arginine Peel - mieszanina l-argininy, kwasu migdałowego 5%, kwasu fitowego, kwasu pirogronowego. Peeling 
chemiczny dla zabiegu anti-age, delikatnie złuszcza skórę, zapewnia ochronę antybakteryjną oraz działa antyoksydacyjnie. 

HA Hydra Mist - wszechstronny lotion, który w naturalny sposób intensywnie nawilża.

TCA Sake Peel - intensywna mieszanina kwasów, w strukturze liposomalnej pochodzących ze sfermentowanego ryżu i TCA. 
ZZawierająca dodatkowo kwas pirogronowy, kwas TCA, kwas salicylowy, sfermentowany japoński ryż, kwas fitowy p pH 2.5. 

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

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

kwas salicylowy, ekstrakty z zielonej herbaty, 
rozmarynu, oregano, kwas glikolowy, kwas glikolowy, 
kwas ursulowy,ekstrakt z brzozy białej, kwas azelainowy, 
l-arginina, kwas fitowy, kwas migdałowy, kwas pirogronowy, 
kwas TCA, EGF, aldehyd retinowy.
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