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Głęboko nawilżający i odmładzający zabieg dla skóry suchej z widocznymi oznakami starzenia się. 
Może być wykonywany przez cały rok. Po zabiegu skóra staje się gładka, napięta, rozjaśniona i 
mocno nawilżona.

1. Przeprowadź wywiad i wyklucz przeciwskazania.
2. W pierwszej kolejności oczyść okolice zabiegu przy użyciu pianki do demakijażu.
3. Oceń stan skóry za pomocą analizatora.
4. Wykonaj delikatny peeling jojoba, aby oczyścić skórę.
5. Kolejno zrób mikrodermabrazję, wykorzystując jednorazowe głowice – odpowiednie do zabiegu.
6. Wykonaj Infuzję tlenową za pomocą aerografu i ampułki dobranej do skóry przez ok. 20 minut nanosząc i 

wtłaczając ampułkę za pomocą tlenu. Resztę niewchłoniętej ampułki wmasuj w skórę.
7. Nałóż emulsję do RF i przeprowadź zabieg radiofrekwencji przez około 15 minut. Pamiętaj, aby dobierać 

parametry do odczuć klienta.
8. Nadmiar emulsji usuń ze skóry ciepłą wodą.
9. Nałóż cienką warstwę maski żelowej z ciekłymi kryształami za pomocą pędzelka lub szpatułki.

10. Nasuń na całą twarz maskę świetlną Led i włącz na około 15 minut.
11. Na koniec zmyj maskę i nałóż krem końcowy, wklepując go delikatnie w skórę.

Zalecana częstotliwość wykonywania zabiegu:
2 razy / msc.

Schemat zabiegu

Zalecany czas trwania zabiegu:
90 min.

1. Płyn do mycia i dezynfekcji rąk VELODES Soft 0,25 L CN01604

2. Pianka do oczyszczania twarzy i ciała 150 ml CN04719

3. MINI CLASSIC Analizator skóry CN01984

4. Peeling do twarzy i ciała z jojoba 250 ml CN01407

5. Ampułki oxygen z tripeptydami 10 x 10 ml CN01424

6. Urządzenie infuzja tlenowa RF mikro maska CN01637

7. Emulsja przeciwstarzeniowa do RF / elektrostym 250 ml CN01425

8. Ściereczka do demakijażu 30 cm x 40 cm, 100 szt. karton CN00809

9. Maska żelowa nawilżająco-łagodząca 250 ml CN01419

10. Krem nawilżający do cery wrażliwej 250 ml CN01411

Preparaty i urządzenia

1. Krem nawilżający do cery wrażliwej 50 ml CN01412

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/pianka-do-oczyszczania-twarzy-i-ciala-150ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/urzadzenia/rozne-urzadzenia/mini-classic-analizator-skory/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-ciala/peeling-do-twarzy-i-ciala-z-jojoba-250ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/ampulki-oxygen-z-tripeptydami-10x10ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/urzadzenia/mikrodermabrazja/urzadzenie-infuzja-tlenowa-rf-mikro-maska/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/emulsja-przeciwstarzeniowa-do-rf-elektrostym-250ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/akcesoria/akcesoria-jednorazowe/sciereczka-do-demakijazu-30cmx40cm-100szt-karton/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/maska-zelowa-nawilzajaco-lagodzaca-250ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/krem-nawilzajacy-do-cery-wrazliwej-250ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/krem-nawilzajacy-do-cery-wrazliwej-50ml/

