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Zabieg przeznaczony dla cery tłustej, trądzikowej i mieszanej. Zalecany również dla skóry 
problematycznej z trądzikiem młodzieńczym. Głównym efektem jest zwężenie porów oraz 
znormalizowanie wydzielania sebum. Przeprowadzenie zabiegu sprzyja złagodzeniu stanów 
zapalnych, a także zmniejszeniu ilości zaskórników.

1. Przeprowadź wywiad z klientem/-ką i wyklucz ewentualne przeciwskazania.
2. Wykonaj dokładny demakijaż twarzy antybakteryjnym żelem do demakijażu. 
3. Przetrzyj skórę normalizującym tonikiem antybakteryjnym. 
4. W kolejnym kroku wykonaj delikatny peeling enzymatyczny. Pozostaw go na skórze przez 10 minut. 

Następnie zmyj go wodą i przetrzyj skórę tonikiem.
5. Na oczyszczoną skórę nałóż maskę rozpulchniającą oraz przystaw wapozon, aby lepiej rozpulchnić skórę. 

Po około 10-15 minutach zmyj maskę ciepłą wodą i zacznij oczyszczać manualnie twarz. 
6. Przetrzyj skórę tonikiem antybakteryjnym i wykonaj darsonwalizację.
7. Następnie nałóż maskę antybakteryjną z glinką zieloną. Po 10-15 minutach zmyj i nałóż serum normalizujące. 
8. Kolejno nałóż na twarz i szyję maskę algową z glinką Ghassoul i pozostaw ją na 20 minut. 

Po tym czasie usuń maskę i przetrzyj skórę tonikiem.
9. Na koniec zabiegu zaaplikuj krem normalizująco-matujący. Delikatnie wmasuj w twarz, szyję i dekolt. 

Zalecana częstotliwość wykonywania zabiegu:
1-2 razy / msc.

Schemat zabiegu

Zalecany czas trwania zabiegu:
90 min.

1. Płyn do mycia i dezynfekcji rąk VELODES Soft 0,25L CN01604
2. Żel do demakijażu antybakteryjny 500 ml CN00969
3. Peeling do twarzy enzymatyczny 175 g
4. Tonik antybakteryjny normalizujący 500 ml CN00974
5. Ściereczka do demakijażu 30 x 40 cm 100 szt. karton CN00809
6. Maska rozpulchniająca 200 ml CN00349
7. Maska antybakteryjna z glinką zieloną 150 g CN01050
8. Serum normalizujące 30 ml CN01033
9. Maska algowa z glinką Ghassoul 190 g CN01015

10. Krem normalizująco-matujący SPF 15 100 ml CN01128
11. BASIC Darsonval - High Frequency CN00526
12. BASIC 2w1 Wapozon i Lampa lupa CN00787

Preparaty i urządzenia

1. Krem normalizująco-matujący SPF 15 100 ml CN01128

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/zel-do-demakijazu-antybakteryjny-500ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/peeling-do-twarzy-enzymatyczny-175g/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/tonik-antybakteryjny-normalizujacy-500ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/akcesoria/akcesoria-jednorazowe/sciereczka-do-demakijazu-30cmx40cm-100szt-karton/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/maska-rozpulchniajaca-200ml-50385/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/maska-antybakteryjna-z-glinka-zielona-150g/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/serum-normalizujace-30ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/maska-algowa-z-glinka-ghassoul-190g-137119/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/krem-normalizujaco-matujacy-spf-15-100ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/urzadzenia/darsonval/basic-darsonval-high-frequency/
https://www.cosnet.pl/sklep/urzadzenia/lampy-i-lampy-lupy/basic-2w1-wapozon-i-lampa-lupa/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/krem-normalizujaco-matujacy-spf-15-100ml/

