Podstawowe

KOMPUTEROWE BADANIE SKÓRY - INDYWIDUALNY DOBÓR PIELĘGNACJI.
Jeśli Twoja skóra:
- świeci się
- ma coraz więcej widocznych zmarszczek
- ma widoczne rozszerzone pory
- jest wrażliwa i szybko ulega zaczerwienieniu
- łuszczy się
Może to oznaczać, że kosmetyki jakie stosujesz, nie są odpowiednie dla Twojej skóry.
Większość problemów z naszą skórą to błędy w jej pielęgnacji.
Dzięki komputerowej analizie skóry w ciągu 5 minut dowiesz się:
- jaki jest stan Twojej skóry
- jakie kosmetyki są najlepsze dla Ciebie
- które zabiegi pomogą pozbyć się szybko i skutecznie niedoskonałości.
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MASAŻ TWARZY

Informacja wkrótce...

OCZYSZCZANIE MANUALNE CERY

Informacja wkrótce..

PEELINGI CHEMICZNE

KWAS GLIKOLOWY

- usuwa martwe komórki warstwy rogowej naskórka, reguluje odnowę komórkową, poprawia
nawilżenie, intensywnie wygładza powierzchnie naskórka. Dzięki temu następuje :

- głębokie oczyszczenie i odblokowanie porów skóry,

- zwężenie porów,
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- zmniejszenie blizn i przebarwień potrądzikowych,

- rozjaśnienie plam i przebarwień,

- rewitalizacja i poprawę nawilżenia.

KWAS MIGDAŁOWY

PEELINGI MECHANICZNE - DERMABRAZJA

czytaj artykuł&gt;&gt;

PEELINGI ZIOŁOWE

- DR SCHNEIDER

- NEODERMA
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Po wielu latach badań naukowych, Neoderma opracowała rewolucyjny, skuteczny zabieg na
twarz i ciało znany jako Neoderma Bio-Peeling. Jest to profesjonalny zabieg oparty wyłącznie
na czystych, naturalnych ek straktach roślinnych, które odpowiednio połączone ze sobą
usprawniają krążenie krwi, stymulują odbudowę komórkową i odmładzają skórę.
Bio-Peeling stymuluje witalne funkcje skóry, co czyni go niepowtarzalnym środkiem
zapobiegawczym i leczniczym dla skóry.

ZALETY:
- 1 zabieg Bio-Peelingu odpowiada 5-6 zabiegom mikrodermabrazji
- Można stosować już u nastolatków.
- 100 % naturalny, bezkwasowy.
- Można stosować na obszarze całego ciała.
- Można wykonywać przez cały rok
REZULTATY:
- Redukuje trądzik i blizny potrądzikowe.
- Redukuje bakterie i sebum.
- Usuwa martwe komórki keratyny.
- Redukuje plamy pigmentacyjne i starcze.
- Dogłębnie oczyszcza skórę.
- Pobudza procesy powstawania kolagenu i elastyny.
- Stymuluje produkcję nowych komórek.
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- Zwiększa gęstość naskórka.
- Zmniejsza drobne i głębokie zmarszczki.
- Poprawia krążenie krwi.
- Odmładza skórę.

KAWITACJA

peeling kawitacyjny jest bezbolesną metodą oczyszczania skóry. Dzięki temu zyskujemy:

- szybkie i bez podrażnień oczyszczenie skóry,

- normalizacja pracy gruczołów łojowych,

- dotlenienie i odżywienie komórek skóry.

MEZOTERAPIA

wykorzystane jest zjawisko elektroporacji, które umożliwia wnikanie produktów
kosmetycznych do głębokich warstw skóry i stopniowe ich uwalnianie. Dzięki temu zyskujemy :

5/6

Podstawowe

- silne działanie przeciwzmarszczkowe,

- poprawa struktury skóry,

- nawilżenie, dotlenienie i odżywienie tkanek.

SONOFOREZA

Informacja wkrótce..
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