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ZABIEG NA TRĄDZIK
MŁODZIEŃCZY

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

PROCEDURA ZABIEGOWA:
1. PRZYGOTOWANIE SKÓRY: 
Oczyszczamy i wygładzamy skóry przy użyciu Cucumber Tea Cleanse. 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 zabiegowego, delikatnie 
uciskając. W trakcie aplikacji może być odczuwalne pieczenie, które z czasem się wyciszy. Może pojawić się delikatny frost.

33. APLIKACJA PEELINGU: 
Mieszamy 2 miarki Mint Papaya Enzyme z 1 pipetą 20% Glycolic Acid. Mieszaninę rozprowadzamy równomiernie 
na całości twarzy, szyi i dekoltu. Przemasowujemy skórę przez 5-7 min.. Po upływie tego czasu maskę zmywamy chłodną 
wodą.

4. APLIKACJA MASKI I SERUM: 
Kilka kropli Pure Grape Seed Elixir rozprowadzamy równomiernie na całości twarzy, delikatnie masujemy i pozostawiamy 
do całkowitego wchłonięcia. Następnie na całość obszaru zabiegowego nanosimy Rosemary Basil Mask. na 10 min.. 
PPo tym czasie zmywamy letnią wodą.

5. ZAKOŃCZENIE ZABIEGU: 
Kilka kropli Mandelic Repair Serum rozprowadzamy równomiernie na całości skóry. Delikatnie przemasowujemy i 
pozostawiamy do wchłonięcia. Stosujemy krem z filtrem eZinc Protection Cream.

6. PIELĘGNACJA PO ZABIEGU: 
W domu klient powinien codziennie stosować Cucumber Tea Cleanse oraz Green Tea Tonic do oczyszczania twarzy. 
Jako krem do codziennej pielęgnacji zastosować Aloe Matte Moisture Cream.

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

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

20% Glycolic Acid - kwas glikolowy z grupy kwasów AHA eliminuje zaskórniki, usuwa i zapobiega powstawaniu mas 
rogowych tworzących zaskórniki, hamując w ten sposób rozwój trądziku.

Mint Mint Papaya Enzyme - mieszanina enzymów papainy, bromelainy, pepsyny. Dodatkowo zawiera ekstrakt i olej ze strzęśli 
rozesłanej oraz glikozyd fenolowy, arbutynę, glikozyd salicylowy. Zmniejsza dolegliwości bólowe i działa przeciwzapalnie. 
Posiada silne właściwości fungistatyczne, bakteriobójcze i bakteriostatyczne, przeciwroztoczowe i antypierwotniakowe.

Pure Grape Seed Elixir - bogaty w przeciwutleniacze, rafinowany naturalny olej, który zapewnia głębokie nawilżenie i 
kojący komfort suchej, zubożonej skórze z zachwianą barierą hydrolipidową. 

Rosemary Basil Mask - maska ujędrnia, uspokaja, nawilża. Ekstrakt z bazylii redukuje stany zapalne, ma właściwości 
przeciwbakteryjne i stymulująceprzeciwbakteryjne i stymulujące. 

Mandelic Repair Serum - mieszanina kwasu migdałowego o pH 3.14 oraz l-argininy i innych aminokwasów powoduje 
powolną, lecz regularną odnowę komórkową zalecaną do każdego rodzaju skóry.

kwas glikolowy, ekstrakt z ogórka, papaina, bromelanina
pepsyna, kwas salicylowy, ekstrakt z zielonej herbaty,
ekstrakt z winogrona, kwas migdałowy, l-arginina.
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