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Skuteczny zabieg bankietowy, idealny dla skóry dojrzałej zapobiegający utracie jędrności 
i sprężystości. Zalecany szczególnie do skóry z widocznymi zmarszczkami mimicznymi, 
wymagającej regeneracji. Oprócz spłycenia zmarszczek, liftingu i ujędrnienia, zabieg wpływa 
również na nawilżenie oraz redukcję objawów zmęczenia. Modeluje kontur twarzy.

1. Przeprowadź wywiad z klientem/-ką i wyklucz ewentualne przeciwskazania.
2. Wykonaj dokładny demakijaż okolicy zabiegowej satynowym mleczkiem do demakijażu. 
3. Następnie zrób delikatny peeling do twarzy z perełkami jojoba, aby lepiej oczyścić skórę.
4. Wykonaj relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu za pomocą kremu do masażu kawiorowego.
5. Po wykonanym masażu usuń nadmiar produktu ciepłą wodą. 
6. Na oczyszczoną skórę nałóż diamentowe serum liftingujące. Serum delikatnie wmasuj w skórę. Nałóż na powieki 

płatki nasączone satynową wodą różaną, jako kompres na zmęczone powieki. 
7. Kolejno rozprowadź na twarz i szyję maskę algową diamentową i pozostaw ją na 20 minut. Po tym czasie usuń 

maskę i przetrzyj skórę tonikiem.  Następnie nałóż diamentową maseczkę liftingującą, pozostawiając ją  
do wchłonięcia . Ewentualny nadmiar usuń.

8. Na koniec zabiegu zaaplikuj diamentowy krem liftingujący 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. Mleczko do demakijażu satynowe 500 ml CN00971
3. Peeling do twarzy z perełkami Jojoba 175 ml CN00977
4. Tonik ultranawilżający 500 ml CN01491
5. Ściereczka do demakijażu 30 x 40 cm 100 szt. karton CN00809
6. Serum liftingujące diamentowe 50 ml CN01038
7. Woda satynowa różana 500 ml CN00970
8. Maska liftingująca diamentowa 175 ml CN01056
9. Maska algowa diamentowa 190 g CN01022

10. Krem liftingujący diamentowy SPF 15 100 ml CN01133
11. Krem do masażu twarzy kawiorowy 175 ml CN01071

Preparaty i urządzenia

1. Krem liftingujący diamentowy SPF 15 100 ml CN01133

Produkty do pielęgnacji domowej

Zabieg liftingujący dla cery dojrzałej

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/mleczko-do-demakijazu-satynowe-500ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/peeling-do-twarzy-z-perelkami-jojoba-175ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/tonik-ultranawilzajacy-500-ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/akcesoria/akcesoria-jednorazowe/sciereczka-do-demakijazu-30cmx40cm-100szt-karton/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/serum-liftingujace-diamentowe-50ml-137215/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/woda-satynowa-rozana-500ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/maska-liftingujaca-diamentowa-175ml-137253/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/maska-algowa-diamentowa-190g-137199/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/krem-liftingujacy-diamentowy-spf-15-100ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/krem-do-masazu-twarzy-kawiorowy-175ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/krem-liftingujacy-diamentowy-spf-15-100ml/

