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www.cosnet.pl

Głęboko oczyszczający, przeciwtrądzikowy zabieg przeznaczony do skóry tłustej i mieszanej. 
Zabieg oczyszcza pory oraz normalizuje wydzielanie sebum. Po wykonaniu zabiegu zmiany 
trądzikowe są złagodzone, a skóra pozostaje świeża na dłużej.

1. Przeprowadź wywiad i wyklucz przeciwskazania do zabiegu.
2. W pierwszej kolejności oczyść okolice zabiegu przy użyciu pianki do demakijażu.
3. Następnie tonizuj skórę tonikiem antybakteryjnym.
4. Użyj analizatora, aby dokładnie ocenić stan skóry.
5. Jeżeli jest taka potrzeba, wykonaj dodatkowo peeling kawitacyjny w celu oczyszczenia porów skóry.
6. Nałóż maskę rozpulchniającą i włącz wapozon. Ustaw w odpowiedniej odległości od twarzy i pozostaw na około 

10 minut.
7. Zmyj maskę ciepłą wodą.
8. Zaskórniki oczyść manualnie.
9. Następnie przetrzyj skórę tonikiem.

10. Wykonaj zabieg Darsonvalizacji.
11. Po Darsonvalu nałóż maskę ściągającą na około 10 minut.
12. Zmyj maskę ciepłą wodą.
13. Nałóż koncentrat dla cery trądzikowej i wprowadź za pomocą ultradźwięków.
14. Kolejno nałóż maskę algową na około 20 minut.
15. Na koniec zdejmij maskę i wmasuj krem końcowy.

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 0,25 L CN01604
2. Mleczko do demakijażu antybakteryjne 500 ml CN00317
3. Tonik oczyszczający antybakteryjny 500 ml CN00314
4. MINI CLASSIC Analizator skóry CN01984
5. BASIC 2w1 Kawitacja+Ultradźwięki CN00789
6. Wapozon PLUS CN00783
7. Ściereczka do demakijażu 30 cm x 40 cm 100 szt. karton CN00809
8. Darsonval dermatologiczny – High Frequency Mini CN03999
9. Maska ściągająco-wygładzająca 200 ml  CN00348

10. Koncentrat dla cery trądzikowej 30 ml  CN01378
11. Maska algowa dla cery trądzikowej 200g CN00331
12. Krem matujący z wyciągiem z drożdzy 100 ml CN00401

Preparaty i urządzenia

1. Krem normalizujący antytrądzikowy 50 ml CN00648

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-antybakteryjne-500ml-50055/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/tonik-oczyszczajacy-antybakteryjny-500ml-50025/
https://www.cosnet.pl/sklep/urzadzenia/rozne-urzadzenia/mini-classic-analizator-skory/
https://www.cosnet.pl/sklep/urzadzenia/peeling-kawitacyjny/basic-2w1-kawitacjaultradzwieki/
https://www.cosnet.pl/sklep/urzadzenia/wapozony/wapozon-plus/
https://www.cosnet.pl/sklep/akcesoria/akcesoria-jednorazowe/sciereczka-do-demakijazu-30cmx40cm-100szt-karton/
https://www.cosnet.pl/sklep/urzadzenia/darsonval/mini-classic-darsonval-high-frequency/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/maska-sciagajaco-wygladzajaca-200ml-50375/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/koncentrat-dla-cery-tradzikowej-30ml-52015/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/maska-algowa-dla-cery-tradzikowej-250g-50185/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/krem-matujacy-z-wyciagiem-z-drozdzy-100ml-50735/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-twarzy/krem-normalizujacy-antytradzikowy-50ml-51125/

