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Zabieg jest przeznaczony dla każdego rodzaju cery, ze szczególnym wskazaniem dla skóry suchej, 
szarej, odwodnionej i niedotlenionej. Również po nadmiernej ekspozycji na słońce 
oraz po zabiegach mikrodermabrazji i kwasach. Zabieg wzmacnia i regeneruje skórę. Nadaje 
miękkość i jedwabistą gładkość. Dodatkowo intensywnie nawilża, koi i łagodzi podrażnienia. 

1. Przeprowadź wywiad z klientem/-ką i wyklucz ewentualne przeciwskazania.
2. Wykonaj dokładny demakijaż okolicy zabiegowej ultranawilżającym kremem do demakijażu. 
3. Następnie przetrzyj skórę ultranawilżającym tonikiem. 
4. Nanieś na skórę enzymatyczny peeling drobnoziarnisty z papainą i bromelainą. Kolejno wykonaj peeling twarzy, 

szyi i dekoltu przez około 5-10 minut. Po upływie tego czasu zmyj peeling letnią wodą i osusz skórę,
a następnie przetrzyj tonikiem. 

5. Na oczyszczoną skórę nałóż serum ultranawilżające. Serum delikatnie wmasuj w skórę i wprowadź za pomocą 
urządzenia do ultradźwięków (czas trwania 10-15 minut), przy użyciu kontakt-żelu.

6. Wykonaj masaż relaksujący, używając do tego ultranawilżającego musu do twarzy. 
7. Kolejno nałóż na twarz i szyję maskę algową ultranawilżającą i pozostaw ją na 20 minut. Po tym czasie 

usuń ją i przetrzyj skórę tonikiem.
8. Na koniec zabiegu zaaplikuj krem ultranawilżający do twarzy. Delikatnie wmasuj w twarz, szyję i dekolt. 

Zalecana częstotliwość wykonywania zabiegu:
1 raz / tyg.

Schemat zabiegu

Zalecany czas trwania zabiegu:
60 min.

1. Płyn do mycia i dezynfekcji rąk VELODES Soft 0,25L CN01604
2. Krem do demakijażu twarzy ultranawilżający 500 ml CN01490
3. Peeling do twarzy enzymatyczny z papainą 150 g CN01492
4. Tonik ultranawilżający 500 ml CN01491
5. Kontakt-żel do zabiegów z ultradźwiękami 500 g CN01733
6. Ściereczka do demakijażu 30 x 40 cm 100 szt. karton CN00809
7. Serum ultranawilżające 30 ml CN01493
8. Mus do twarzy ultranawilżający 150 ml CN01494
9. Maska algowa ultranawilżająca 170 g CN01495

10. Krem do twarzy ultranawilżający SPF15 100 ml CN01496
11. BASIC Ultradźwięki – Ultrasound CN00524

Preparaty i urządzenia

1. Krem do twarzy ultranawilżający SPF15 100 ml CN01496

Produkty do pielęgnacji domowej

https://www.cosnet.pl/sklep/dezynfekcja/preparaty-do-dezynfekcji/plyn-do-mycia-i-dezynfekcji-rak-velodes-025l/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/krem-do-demakijazu-twarzy-ultranawilzajacy-500ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/2w1-peeling-do-twarzy-enzymatyczny-z-papaina-150g/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/tonik-ultranawilzajacy-500-ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-ciala/kontakt-zel-do-zabiegow-z-ultradzwiekami-500g/
https://www.cosnet.pl/sklep/akcesoria/akcesoria-jednorazowe/sciereczka-do-demakijazu-30cmx40cm-100szt-karton/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/serum-ultranawilzajace-30ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/mus-do-twarzy-ultranawilzajacy-150-ml-137323/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/maska-algowa-ultranawilzajaca-170g-137324/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/krem-do-twarzy-ultranawilzajacy-spf15-100ml-137325/
https://www.cosnet.pl/sklep/urzadzenia/ultradzwieki/basic-ultradzwieki-ultrasound/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/krem-do-twarzy-ultranawilzajacy-spf15-100ml-137325/

