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Przeznaczony dla każdego rodzaju cery wymagającej ujędrnienia i rozświetlenia. Niweluje drobne 
zmarszczki mimiczne oraz pozostawia efekt rozświetlenia. Bez wątpienia stosowany jako zabieg 
bankietowy. Poprawia gęstość skóry, intensywnie nawilża oraz stymuluje produkcję kolagenu i 
elastyny.

1. Przeprowadź wywiad z klientem/-ką i wyklucz ewentualne przeciwskazania.
2. Wykonaj dokładny demakijaż okolicy zabiegowej satynowym mleczkiem do demakijażu. 
3. Następnie zrób relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu za pomocą krem do masażu kawiorowego.
4. Po wykonanym masażu usuń nadmiar produktu ciepłą wodą. 
5. Na oczyszczoną skórę nałóż, delikatnie wmasowując, serum z koloidowym złotem. Na powiekach umieść płatki 

nasączone satynową wodą różaną, jako kompres regenerujący. 
6. Kolejno nałóż na twarz i szyję maskę algową z koloidalnym złotem i pozostaw ją na 20 minut. Po tym czasie usuń 

maskę i przetrzyj skórę tonikiem. Następnie nałóż złotą maseczkę z koloidalnym złotem, pozostawiając ją 
do wchłonięcia, a ewentualny nadmiar usuń.

7. Na koniec zabiegu zaaplikuj krem regenerujący z koloidalnym złotem 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 enzymatyczny z papainą 150 g CN01492
4. Tonik ultranawilżający 500 ml CN01491
5. Ściereczka do demakijażu 30 x 40 cm 100 szt. karton CN00809
6. Serum ujędrniające z koloidalnym złotem 50 ml CN01036
7. Woda satynowa różana 500 ml CN00970
8. Maska ujędrniająca złota 175 ml CN01054 
9. Maska algowa z koloidalnym złotem 190 g CN01013

10. Krem do twarzy regenerujący ze złotem 100 ml CN01130
11. Krem do masażu twarzy kawiorowy 175 ml CN01071

Preparaty i urządzenia

1. Krem do twarzy regenerujący ze złotem 100 ml CN01130

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/mleczko-do-demakijazu-satynowe-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/akcesoria/akcesoria-jednorazowe/sciereczka-do-demakijazu-30cmx40cm-100szt-karton/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/serum-ujedrniajace-z-koloidalnym-zlotem-50ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/woda-satynowa-rozana-500ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/maska-ujedrniajaca-zlota-175ml-137251/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/maska-algowa-z-koloidalnym-zlotem-190g-137095/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/krem-do-twarzy-regenerujacy-ze-zlotem-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-do-twarzy-regenerujacy-ze-zlotem-100ml/

