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Przeznaczony dla cery z rozszerzonymi naczynkami, wrażliwej oraz skłonnej do podrażnień. 
Zabieg łagodzi podrażnienia oraz wzmacnia naczynia krwionośne.  

1. Przeprowadź wywiad z klientem/-ką i wyklucz ewentualne przeciwskazania.
2. Wykonaj dokładny demakijaż twarzy, szyi i dekoltu oczyszczającym płynem micelarnym. 
3. Przetrzyj skórę hydrożelowym tonikiem wygładzającym z kwasem hialuronowym.  
4. W kolejnym etapie wykonaj peeling enzymatyczny. Nałóż odpowiednią ilość na skórę i delikatnie 

przemasuj twarz. Po około 5 minutach peeling zmyj ze skóry letnią wodą.  
5. Następnie na oczyszczoną skórę nałóż maskę kremową dla cery z problemami naczynkowymi omijając okolice 

oczu i ust. Pozostaw ją na około 15 minut na skórze. Kolejno pozostałości maski zmyj letnią wodą. 
6. Na skórę nałóż koncentrat dla cery naczynkowej i wprowadź go sonoforezą. 
7. Przygotuj maskę algową z dziką różą i witaminą C i nałóż ją równomiernie na skórę. 
8. Po około 20 minutach zdejmij maskę w całości. Pozostałości maski zmyj tonikiem.
9. W kolejnym kroku nałóż serum dla cery naczynkowej. 

10. Na koniec zabiegu zaaplikuj krem dla cery wrażliwej. Delikatnie wmasuj w twarz, szyję i dekolt. 

Zalecana częstotliwość wykonywania zabiegu:
2 razy / msc.

Schemat zabiegu

Zalecany czas trwania zabiegu:
60 min.

1. Płyn do mycia i dezynfekcji rąk VELODES Soft 0,25L CN01604
2. Płyn micelarny do demakijażu 500 ml  CN02023
3. Hydrożelowy tonik z kwasem hialuronowym  CN02792
4. Ściereczka do demakijażu 30 x 40 cm 100 szt. karton  CN00809
5. Peeling enzymatyczny z bioenzymami 100 ml  CN00320
6. MINI DIGITAL Peeling Kawitacyjny Skin Scrubber  CN00464
7. Maska algowa dla cery naczynkowej 200g  CN00329
8. Maska dla cery naczynkowej 200 ml  CN00356
9. Koncentrat dla cery naczynkowej 30 ml  CN01376

10. Serum dla cery naczynkowej 100 ml  CN00372
11. Krem witaminowy dla cery wrażliwej 100 ml  CN00404

Preparaty i urządzenia

1. Krem wzmacniający dla cery naczynkowej 50 ml CN00647

Produkty do pielęgnacji domowej

Schemat zabiegu

Zabieg dla skóry z rozszerzonymi 
naczynkami

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/plyn-micelarny-do-demakijazu-500ml-52175/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/hydrozelowy-tonik-z-kwasem-hialuronow-53055/
https://www.cosnet.pl/sklep/akcesoria/akcesoria-jednorazowe/sciereczka-do-demakijazu-30cmx40cm-100szt-karton/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/peeling-enzymatyczny-z-bioenzymami-100ml-50085/
https://www.cosnet.pl/sklep/urzadzenia/peeling-kawitacyjny/mini-digital-skin-scrubber-peeling-kawitacyjny/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/maska-algowa-dla-cery-naczynkowej-250g-50165/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/maska-dla-cery-naczynkowej-200ml-50465/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/koncentrat-dla-cery-naczynkowej-30ml-51995/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/serum-dla-cery-naczynkowej-100ml-50555/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/krem-witaminowy-dla-cery-wrazliwej-100ml-50765/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/krem-wzmacniajacy-dla-cery-naczynkowej-50ml-51115/

