CRYSTAL PEEL
SPECJALISTYCZNY PROGRAM ZŁUSZCZAJĄCY
Profesjonalny peeling złożony ze skutecznie złuszczających składników aktywnych, które
pomagają oczyścić i zrównoważyć cerę, usuwając wszystkie zanieczyszczenia z
zewnętrznych warstw skóry. Dzięki temu skóra staje się lepiej przygotowana do wchłaniania
dobroczynnych składników z zabiegów pielęgnacyjnych.
CEL
•
•
•

złuszczanie
wygładzanie
głębokie oczyszczenie

OXYGENETIC
SPECJALISTYCZNY PROGRAM DETOKSYKUJĄCY
Profesjonalna, dwuetapowa kuracja detoksykująca dla cer problematycznych lub
uszkodzonych przez czynniki środowiskowe. Zastosowane składniki aktywne działają
dotleniająco, złuszczająco, wygładzająco i nawilżająco a ponad to odblokowują pory i
minimalizują ich widoczność dzięki czemu poprawiają ogólną strukturę skóry.
CEL
•
•
•

detoksykacja
dotlenienie
głębokie nawilżenie

WSKAZANIA
•
•
•

brak nawilżenia i skóra odwodniona
zmęczona, matowa i „zestresowana” skóra
cera tłusta i z zaskórnikami

CELLULAR LIFT
SPECJALISTYCZNY PROGRAM LIFTINGUJĄCY
Profesjonalna, dwuetapowa kuracja liftingująca i poprawiająca kontury, aby dać efekt
wypełnienia, ujędrnienia i redukcji zmarszczek wywołanych przez wiotkość skóry,
uszkodzenia słoneczne i naturalne procesy starzenia. Zastosowane składniki aktywne
poprawiają napięcie skóry i jej spoistość, dając długotrwały efekt liftingu.
CEL
•
•
•

lifting
zagęszczanie skóry
zwiększanie napięcia i elastyczności

WSKAZANIA
•
•
•

spowolnienie odnowy komórkowej
przedwczesne starzenie
głębokie linie i zmarszczki, wiotkość konturów twarzy

AGE RESOLUTION
SPECJALISTYCZNY PROGRAM ANTI-AGE
Profesjonalna, dwuetapowa kuracja antystarzeniowa i odbudowująca, w której działanie
substancji czynnych pozwala zwalczać wszelkie objawy uszkodzeń wywołanych przez wolne
rodniki, ekspozycje na słońce i biologiczne procesy starzenia takie jak spowolnienie produkcji
kolagenu i elastyny i zmniejszenie odnowy komórkowej. Ponad to, kuracja wyraźnie redukuje
zmarszczki i poprawia kondycję cery przez jej głębokie nawilżenie.
CEL
•
•
•

odmłodzenie
odbudowa i naprawa
spowolnienie starzenia

WSKAZANIA
•
•
•

zmarszczki statyczne i mimiczne
spowolniona odnowa komórkowa
przedwczesne starzenie się skóry i utrata napięcia

ILLUMINA C
SPECJALISTYCZNY PROGRAM ROZJAŚNIAJĄCY
Profesjonalna, dwuetapowa kuracja rozjaśniająca przebarwienia i wybielająca skórę, oparta na
składnikach stworzonych do redukowania i stopniowego wyeliminowania plam skórnych
zlokalizowanych na poziomie naskórka i innych problemów z hiperpigmentacją. Pomaga
skórze odzyskać jej naturalny blask wyrównując jej koloryt.
CEL
•
•
•

usuwanie przebarwień
wybielanie
rozjaśnianie

WSKAZANIA
•
•
•

przebarwienia
skóra uszkodzona przez słońce
plamy starcze i nierówny koloryt skóry

