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Przeznaczony dla każdego rodzaju cery dojrzałej wymagającej szybkiego liftingu. Niweluje drobne 
zmarszczki mimiczne. Stosowany jako zabieg ,,bankietowy”. 

1. Przeprowadź wywiad z klientem/-ką i wyklucz ewentualne przeciwskazania.
2. Wykonaj dokładny demakijaż twarzy, szyi i dekoltu nawilżającym mleczkiem do demakijażu.
3. Przetrzyj skórę nawilżającym tonikiem. 
4. W kolejnym etapie wykonaj peeling kokosowy. Delikatnie masuj twarz przez kilka minut. 

Następnie zmyj pozostałości peelingu letnią wodą.   
5. Wykonaj 15-minutowy relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu za pomocą masła shea. 
6. Po wykonanym masażu usuń nadmiar produktu ciepłą wodą. 
7. Kolejno na oczyszczoną skórę nałóż maskę intensywnie napinającą omijając okolice oczu i ust. 

Maskę pozostaw na około 15 minut na skórze. Po upływie wskazanego czasu zmyj ją letnią wodą.
8. Na skórę nałóż serum intensywnie napinające delikatnie wklepując.
9. Przygotuj maskę algową intensywnie napinającą i nałóż ją równomiernie na skórę. 

10. Po około 20 minutach zdejmij maskę w całości. Pozostałości maski zmyj tonikiem.
11. W kolejnym kroku nałóż serum rozświetlające i wypełniające zmarszczki pod oczy. 
12. Na koniec zabiegu zaaplikuj krem intensywnie napinający 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 nawilżające 500 ml  CN00316
3. Peeling do twarzy  kokosowy 200 ml CN00323
4. Tonik nawilżający z algami morskimi 500 ml CN00313
5. Ściereczka do demakijażu 30 x 40 cm 100 szt. karton  CN00809
6. Serum intensywnie napinające 100 ml CN01224
7. Maska intensywnie napinająca 200 ml CN01220
8. Maska algowa napinająca TENS UP 100g CN04459
9. Krem intensywnie napinający 100 ml CN01223

10. Serum pod oczy wypełniające zmarszczki 50 ml CN01235
11. Masło do masażu twarzy shea 100g CN00425

Preparaty i urządzenia

1. Krem intensywnie napinający 100 ml  CN01223

Produkty do pielęgnacji domowej

Schemat zabiegu

Zabieg liftingująco-napinający 
na twarz

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-nawilzajace-500ml-50045/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/peeling-do-twarzy-kokosowy-200ml-51255/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/tonik-nawilzajacy-z-algami-morskimi-500ml-50015/
https://www.cosnet.pl/sklep/akcesoria/akcesoria-jednorazowe/sciereczka-do-demakijazu-30cmx40cm-100szt-karton/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/serum-intensywnie-napinajace-100ml-51785/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/maska-intensywnie-napinajaca-200ml-51725/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/maska-algowa-napinajaca-tens-up-100g-51675h/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/krem-intensywnie-napinajacy-100ml-51915/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/serum-pod-oczy-wypelniajace-zmarszczki-50ml-51825/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/maslo-do-masazu-twarzy-shea-100g-51525/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/krem-intensywnie-napinajacy-100ml-51915/

