ZABIEG OCZYSZCZAJĄCO-NORMALIZUJĄCY
Zabieg dla cery tłustej i mieszanej, z rozszerzonymi porami, skłonnej do
powstawania zaskórników, łojotoku. Preparaty stosowane podczas zabiegu są
bogatym źródłem substancji aktywnie uczestniczących w procesach regulacji pracy
gruczołów łojowych. W efekcie czego, następuje poprawa stanu i wyglądu skóry,
pory zostają zwężone, cera jest wygładzona i zmatowiona.
Zalecana liczba zabiegów: jednorazowo lub w serii 6 zabiegów 1-2 razy w
tygodniu.

ZABIEG KOJĄCO-ŁAGODZĄCY
Zabieg dla cery wrażliwej, suchej, nadmiernie łuszczącej się, zaczerwienionej, z
rozszerzonymi naczynkami krwionośnymi. Dzięki odpowiednio dobranym
składnikom przynosi skórze natychmiastową ulgę, koi, uszczelnia naczynia
krwionośne oraz zapobiega powstaniu stanów zapalnych skóry. Przywraca
harmonię i poczucie komfortu.
Zalecana liczba zabiegów: jednorazowy zabieg „S.O.S. dla skóry”, w celu
zwiększenia odporności skóry wrażliwej seria min. 6 zabiegów 2 razy w tygodniu.

ZABIEG NAWILŻAJĄCY Z KWASEM HIALURONAWYM I
MOCZNIKEIM
Zabieg dla cery suchej, która potrzebuje natychmiastowego nawilżenia i
regeneracji oraz dla osób z pierwszymi oznakami starzenia. Połączenie kwasu
hialuronowego i mocznika długotrwale i głęboko nawilża redukując szorstkość,
łuszczenie i uczucie ściągania. Następuje opóźnienie procesów starzenia skóry,
zostaje przywrócona jędrność i witalność.
Zalecana liczba zabiegów: 1 raz w miesiącu lub seria 10 zabiegów 2 razy w
tygodniu.

ZABIEG DLA SKÓRY SUCHEJ I ODWODNIONEJ
Ekskluzywny zabieg z masażem twarzy dla każdego rodzaju cery, a w
szczególności cery suchej po 25 roku życia, dla skóry odwodnionej i skłonnej do
łuszczenia. Oprócz relaksu podczas masażu, zabieg pomaga utrzymać prawidłowe
nawilżenie, elastyczność i blask.
Zalecana liczba zabiegów: 1-2 zabiegi w miesiącu lub intensywna kuracja: 1-2
zabiegi przez 4-6 tygodni.

ZABIEG REGENERUJĄCO-ROZŚWIETLAJĄCY
Zabieg dla cery dojrzałej, skłonnej do przebarwień, szarej „cery palacza”, dla osób
po 35 roku życia, których skóra wymaga regeneracji. Podczas zabiegu oprócz
rozświetlającego serum, stosowane są dwie maski: algowa – przywracająca zdrowy
koloryt i blask skóry oraz maska kremowa – silnie odżywcza, stymulująca odnowę
komórkową skóry właściwej i naskórka.
Zalecana liczba zabiegów: 1-2 zabiegi w miesiącu lub intensywna kuracja: 2
zabiegi przez 6 tygodni.

ZABIEG MODLEUJĄCY OWAL TWARZY Z MASKĄ PIANKOWOGIPSOWĄ
Zabieg przeznaczony dla cery zwiotczałej, pozbawionej kolorytu, także tzw. „skóry
palacza” oraz wszystkich cer wymagających szybkiej i widocznej poprawy stanu
skóry. Działa detoksy kująco oraz dotleniająco a także uelastyczniająco na ścianki
naczyń krwionośnych. Preparaty wchodzące w skład zabiegu zawierają m.in.
wyciąg z nagietka lekarskiego, działający dotleniająco wyciąg z lilii, zawierający
bardzo dużo biominerałów ekstrakt z pancerzyków skorupiaków morskich, płynna
masę perłową, drobiny złotej miki.
Zalecana liczba zabiegów: jednorazowo lub 1 raz w miesiącu.

ZABIEG NAWILŻAJĄCO-PRZECIWZMARSZCZKOWY
Zabieg przeznaczony dla cery suchej, tracącej jędrność i elastyczność, dla osób po
25 roku życia. Podczas zabiegu stosowana jest maska w formie płatu
kolagenowego, która silnie nawilża oraz wygładza skórę. Oprócz spowalniania
procesów starzenia skóry, składniki aktywne

także neutralizują negatywne

działanie wolnych rodników.
Zalecana liczba zabiegów: jednorazowo lub w serii 5 zabiegów raz w tygodniu.

ZABIEG LIFTINGUJĄCO-ODMŁADZAJĄCY
Zabieg przeznaczony dla skóry dojrzałej, szarej, szorstkiej, o nierównomiernym
kolorycie, z utratą jędrności i gęstości skóry. Znakomicie dobrane składniki
aktywne napinają, odżywiają i rozświetlają skórę. Owal twarzy staje się
wyraźniejszy, a zmarszczki spłycone. Dzięki zawartości protein pszenicy skóra
nabiera blasku, staje się aksamitna w dotyku, odżywiona i nawilżona.
Zalecana liczba zabiegów: jednorazowo lub w serii 7-10 zabiegów raz na 7-10 dni.

