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Historia marki medbeauty©
Medbeauty 24k Gold Mask – Maska z 24 karatowego złota
Medbeauty 24k Gold Treatment - Zabieg z 24 karatowym złotem
Dłonie i stopy
Hands Exfoliating & Softening Mask - Maska na dłonie
złuszczająco - zmiękczająca
Foot Exfoliating - Purifying - Softening Mask - Maska na stopy
złuszczająco - oczyszczająco - zmiękczająca
Modeling ALGE - Maski alginatowe typu Peel- Off
Zabieg z maską algową – przykładowa procedura zabiegu
Basic Modeling Alge - Liftingująca
Chitosan Modeling Alge - Nawilżająca z chitosanem
Vitamin C Modeling Alge - Rozświetlająca z Wit. C
Algaplast Mask - Maski algowe owocowo – warzywne
Zabieg z maską algową – przykładowa procedura zabiegu
Algaplast Carrot Mask - z marchewką
- przeciwzmarszczkowo - rewitalizująca
Algaplast Cucumber Mask - z ogórka - nawilżająco - oczyszczająca
Algaplast Banana Mask - z bananem - odżywczo - regenerująca
Algaplast Kiwi Mask - z kiwi - rozjaśniająco - rewitalizująca
Algaplast Cranberry Mask - z żurawiną - nawilżająco - przeciwstarzeniowa
Algaplast Tomato Mask - z pomidorem - przeciwstarzeniowa
Algaplast Pumpkin Mask - z dynią - nawilżająco - rozświetlająca
Luxury Algaplast Mask - Luksusowe maski algowe
Zabieg z luksusową maską algową – przykładowa procedura zabiegu
Luxury Algaplast Rose Champagne Mask - z różowym szampanem
- nawilżająco - rozświetlająca
Luxury Algaplast Gold Mask - ze złotem
- przeciwzmarszczkowo - rozświetlająca
Luxury Algaplast Bora Bora Mask - z Bora Bora - nawilżająco - łagodząca
Luxury Algaplast Caviar Mask - z kawiorem
- odmładzająco - odżywiająca
Modeling ALGE – Organiczne maski algowe na ciepło
Zabieg z maską algową na ciepło – przykładowa procedura zabiegu
Whitening Modeling Alge - Rozjaśniająca
Moisturizing Modeling Alge - Nawilżająca
Anti Aging Modeling Alge - Przeciwzmarszczkowa
Oil Control Modeling Alge - Regulująca łojotok
Firming Modeling Alge - Ujędrniająca
Thermic Mask - Termiczne maski gipsowe
Zabieg z termiczną maską gipsową – przykładowa procedura zabiegu
Thermic Chocolate Mask - z czekoladą - modelująco - odżywcza
Thermic Cryogenic Mask - kriogeniczna - modelująco- łagodząca
New French Green Clay – Maski z glinką zieloną
Zabieg z maską z zieloną glinką – przykładowa procedura zabiegu
Maseczka z francuskiej glinki zielonej
Biocelluloze Xl Mask - Maski biocelulozowe Xl
Zabieg z maską biocelulozową XL – przykładowa procedura zabiegu
Anti Aging Biocelluloze Xl Mask - odmładzająca
Moisturizing Biocelluloze Xl Mask - nawilżająca
Purifying Biocelluloze Xl Mask - oczyszczająca
Silky Nano Mask - Maski biocelulozowe
Zabieg z maską biocelulozową – przykładowa procedura zabiegu
Silky Anti Wrinkles Nano Mask - Przeciwzmarszczkowa
Silky Whitening Nano Mask - Rozjaśniająca
Silky Moisturizing Nano Mask - Nawilżająca
Hydrogel Crystal Mask - Maski hydrożelowe
Zabieg z maską hydrożelową na twarz – przykładowa receptura zabiegu
Hyaluronic Hydrogel Crystal Mask - Maska z kwasem hialuronowym
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Hydrogel Golden Crystal Mask - Maska z koloidalnym złotem
Hydrogel Red Wine Crystal Mask - Maska z czerwonym winem
Bamboo Charcoal Hydrogel Crystal Mask
– Maska z węglem drzewnym z Bamboo Charcoal
Hydrogel Crystal Eye Mask – Maski hydrożelowe na okolice oczu
Zabiegi z maską hydrożelową na okolice oczu
– przykładowa procedura zabiegu.
Hyaluronic Hydrogel Crystal Eye Mask
- Hydrożelowa hialuronowa maska pod oczy
Hydrogel Cornflower Eyes Mask
- Hydrożelowe płatki pod oczy z bławatkiem
Hydrogel Golden Crystal Eye Mask
– Koloidalne złoto, hydrożelowa maska na okolice oczu
Hydrogel Crystal Neck Mask – Maska hydrożelowa na szyję / dekolt
Zabieg z maską hydrożelową na szyję / dekolt
– przykładowa procedura zabiegu
Hyaluronic Hydrogel Crystal Neck Mask
– Hydrożelowa hialuronowa maska na szyję / dekolt
Hydrogel Crystal Brest Mask – Maski hydrożelowe na biust
Zabieg z maską hydrożelową na biust – przykładowa procedura zabiegu
Hyaluronic Hydrogel Crystal Brest Mask
- Maska na biust z kwasem hialuronowym
Maski Shakerowe® - Maski w postaci musu owocowego, roślinnego
Zabieg z maską shakerową – przykładowa procedura zabiegu
Mus truskawkowy – Maseczka rewitalizująco - oczyszczająca
Mus limonkowo – cytrynowy – Maseczka rozjaśniająco - tonizująca
Mus kawiorowy – Maseczka odmładzająco - regenerująca
Matricol® - Płat kolagenowy
Zabieg z maską Matricol® – przykładowa procedura zabiegu
Matricol® Pur Collagen Mask – Płat kolagenowy
Matricol® Aloe Pur Collagen Mask – Płat kolagenowo - aloesowy
Matricol® Caviar Pur Collagen Mask – Płat kolagenowo - kawiorowy
Zmywanie i oczyszczanie
Hyaluronic Cleansing Milk Face&Eyes
– Mleczko nawilżająco - łagodzące do demakijażu twarzy i oczu
Hyaluronic Tonic – Tonik nawilżający
Caviar Micellar Water - Płyn micelarny
z ekstraktem z kawioru do demakijażu twarzy i oczu
Activator Pur Collagen Masks & Algae Masks
– Płyn do aktywacji płatów kolagenowych i masek algowych
Cavi Precision Cleasner - Płyn do pilingu kawitacyjnego
Enzymatic Peeling - Piling enzymatyczny
Beauty Pearls – Perły piękności
Parls Anty Aging & Firming – Perły odmładzająco - ujędrniające
Pearls Hydra – Perły nawilżające
Ampułki
10% AHA Ampoule – Z kwasami owocowymi 10 %
Anti Wrinkles Ampoule – Odmładzająca
Calming ampoule - Łagodząca
Moisturizing Ampoule - Nawilżająca
Medi – Pro Titanium Derma Roller – Meso Roller
Soothing Gel Post Laser - Żel łagodzący po zabiegach laseroterapii
Hand & Nail Cream - Krem do rąk i paznokci - regenerujący
z ekstraktem z granatu
Perfect Massage Cream - Krem do masażu
RF Massage Cream Face & Body - Krem do zabiegów z falami radiowymi
Masaż Medbeauty: modelujący / drenujący
Akcesoria reklamowe Medbeauty
Wykaz i właściwości składników zawartych w preparatach

Historia marki medbeauty©
W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku
kosmetologicznego Centrum Dystrybucji Image
postanowiło wprowadzić na rynek markę
preparatów pielęgnacyjnych medbeauty©. Misją
firmy jest przede wszystkim produkcja wysoko
jakościowych i bezpiecznych preparatów do
pielęgnacji twarzy i ciała z wykorzystaniem
najnowszej wiedzy kosmetologicznej.
Centrum Dystrybucji Image swoją pozycję
na rynku zawdzięcza przede wszystkim
wysokiej wiedzy, starannemu przygotowaniu
pracowników oraz ciągłemu monitorowaniu
rynku na każdym etapie wdrażania i realizacji
nowego projektu. Wszystkie preparaty
tworzone są w oparciu o najnowszą wiedzę
kosmetologiczną w dziedzinie biotechnologii
i medycyny. Do produkcji preparatów używa się
sprawdzonych naukowo składników, które są
dokładnie analizowane pod kątem skuteczności.
Receptury preparatów przygotowywane są
we współpracy z wybitnym gronem lekarzy
dermatologów oraz kosmetologów. Na chwilę
obecną firma zatrudnia lekarzy, kosmetologów,
specjalistów do spraw sprzedaży, szkoleniowców
oraz pracowników biurowych.
Łącznie jest to grono 28 osób rzetelnie
poświęcających się swojej pracy.

Tworzymy firmę znaną i cenioną na polskim
rynku, która postrzegana jest, jako solidny
i rzetelny partner w biznesie. Świadczy o tym
przede wszystkim długa lista zadowolonych
odbiorców.
Nasze produkty:
• S tworzone zostały w celu skutecznego
i bezpiecznego leczenia różnych problemów
skórnych,
• O ferowane są przede wszystkim profesjonalnemu
rynkowi kosmetologicznemu,
•W
 szystkie preparaty marki medbeauty© w celu
zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa
stworzone zostały spełniając standardy GMP
(Prawidłowa Praktyka Produkcji),
• D o tworzenia produktów używa się wyłącznie
substancji
dopuszczonych
na
rynek
farmaceutyczny i kosmetyczny
•W
 szystkie nasze preparaty przechodzą
test na tolerancję, a część z nich kontrolę
dermatologiczną,
• S kuteczność preparatów jest zawsze dokładnie
analizowana,
• P reparaty produkowane są za pomocą
najwyższej technologii, które wprowadzone
na rynek profesjonalny zapewnią efektywne
rozwiązanie dla pielęgnacji skóry twarzy i ciała.
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Medbeauty 24k Gold Mask
Maska z 24 karatowego złota

MEDBEAUTY 24k GOLD TREATMENT
Opis:
Płatki 24-karatowego złota o właściwościach
przeciwzmarszczkowych i rozświetlających.
Złoto działa silnie antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo
i przeciwzapalnie, opóźnia proces powstawania
zmarszczek, stymuluje syntezę kolagenu oraz nawilża
i odżywia skórę. Likwiduje przebarwienia i pozostawia
na skórze delikatny film ochronny.
Przeznaczenie:
dla każdego rodzaju skóry; szczególnie skóra dojrzała,
z tendencją do powstawania zmarszczek i utratą
elastyczności, skóra sucha, odwodniona, szara,
zmęczona, skłonna do przebarwień.
Skład:

• Złoto – działanie antybakteryjne, przeciwgrzybicze
i przeciwzapalne, opóźnia proces powstawania zmarszczek,
łagodzi podrażnienia, opuchnięcia i obrzęki. 24 karatowe złoto
to najcieńsza i najczystsza forma złota.

Korzyści:

• Rozświetlenie
• Intensywne nawilżenie i odmłodzenie skóry
• Poprawa ogólnej kondycji skóry
• Młody i zdrowy wygląd
• Opóźnienie procesów starzenia
• Zwiększenie jędrności i witalności
• Likwidacja obrzęków i rozjaśnienie tzw. „sińców pod oczami”.

Kolor: złoty
Zapach: neutralny
Sposób użycia:
Nałóż kawałek złota delikatnie dociskając tak,
by idealnie przylegał do skóry. Ściągnij bibułkę.
Czynności powtarzaj na pozostałej części twarzy.
W czasie zabiegu można nałożyć więcej niż 3 płatki
złota. Złoto wmasować w skórę. Płatki można umieścić
również na szyi i dekolcie.
INCI:
24k Gold 999
Pojemność:

Profesja - 12 listków 50 x 50 mm
24k złoto próba 999
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Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:

• w trakcie wielu profesjonalnych zabiegów odmładzających
i nawilżających
• przy zabiegu pielęgnacyjnym
• jako ekspresowy zabieg przed tzw. „wielkim wyjściem”

Medbeauty 24k Gold Treatment

- Zabieg z 24 karatowym złotem

Złoto w kosmetyce:
• Działa silnie antybakteryjnie, przeciwgrzybicznie i przeciwzapalnie
• Opóźnia proces powstawania zmarszczek
• Łagodzi podrażnienia, opuchnięcia i obrzęki
• Przyspiesza migrację składników aktywnych w głąb skóry
• Stymuluje syntezę kolagenu
• Uszczelnia i uelastycznia naczynia krwionośne
• Nawilża i odżywia
• Rozświetla nadając jej zdrowy i promienny wygląd
• Likwiduje przebarwienia
• Wytwarza na skórze ochronny film

ZABIEG Z MASKĄ z 24 karatowego złota:
PRZYKŁADOWA PROCEDURA ZABIEGU:

I ETAP - DEMAKIJAŻ

II ETAP - ZŁUSZCZANIE

III ETAP - REGENERACJA
IV ETAP - RELAKS

Wykonujemy demakijaż oczu, ust, twarzy, szyi i dekoltu za pomocą mleczka Hyaluronic Cleansing
Milk Face and Eyes. Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic lub płynem micelarnym z ekstraktem
z kawioru do demakijażu twarzy i oczu Caviar Micellar Water.
Wykonujemy piling enzymatyczny Enzymatic Peeling. W tym celu należy: 5 g proszku zmieszać z wodą
do uzyskania jednolitej, gęstej konsystencji. Nałożyć cienką warstwę na skórę twarzy, szyi i dekoltu.
Po upływie 7-10 minut zmyć ciepłą wodą, stonizować tonikiem. Omijać okolice oczu.
Proponujemy odpowiednią dla danego problemu ampułkę: nawilżającą Moisturizing Ampoule
lub odmładzającą Anti Wrinkles Ampoule. Poczekaj kilka minut, aż się prawie całkowicie wchłonie.
Wykonujemy relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu kremu do masażu
Perffect Massage Cream Medbeauty.
Nałóż pierwszy kawałek złota na twarz np. czoło. Delikatnie dociśnij tak, by idealnie przylegał

V ETAP - PŁATKI ZŁOTA do skóry. Ściągnij bibułkę. Czynności powtarzaj na pozostałej części twarzy. W czasie zabiegu można
nałożyć więcej niż 3 płatki złota. Płatki można umieścić również na szyi i dekolcie.

VI ETAP - WPROWADZENIE
ZŁOTA

VII ETAP - PIELĘGNCJA

Na dłoniach rozprowadź wybraną perełkę nawilżającą Pearls Hydra lub odmładzająco
- ujędrniającą Pearls Anty Aging & Firming, która posłuży do wmasowania złota w skórę.
Czynność powtarzaj do momentu zupełnego wchłonięcia się złota w skórę (ok 20 min).
Pamiętaj im więcej złota znajduje się na danym obszarze, tym dłużej należy je wmasowywać,
używając do tego większej ilości serum – zapewniając lepszy poślizg. Unikaj nadmiaru serum,
aby nie dopuścić do „wałkowania” się płatków złota.
Stonizuj skórę. Nałóż luksusową maskę algową ze złotem Luxury Algaplast Gold Mask
lub maskę hydrożelową z koloidalnym złotem Hydrogel Golden Crystal Mask.

5

Dłonie i stopy
Hands Exfoliating & Softening Mask
Maska na dłonie złuszczająco - zmiękczająca

Dłonie i stopy
Opis:
Złuszczająco – zmiękczająca maska na dłonie. Niewłaściwa
pielęgnacja, a także działanie niekorzystnych warunków
atmosferycznych i detergentów sprawia, że dłonie
ulegają często przesuszeniu, a procesy starzenia szybciej
są widoczne. Naturalne kwasy AHA zawarte w rękawicy
doskonale działają na dłonie eliminując martwy naskórek.
Zawarty w masce ekstrakt z cytrusowego kawioru
pozyskiwanego z ekskluzywnego owocu Lime Paerl™
posiada właściwości złuszczające i zmiekczające skórę
dłoni. Owoc ten swoje właściwości zawdzięcza wysokiej
zawartosci alfa-hydroksykwasów. Po zastosowaniu skóra
staje się gładsza i jaśniejsza.
Przeznaczenie:
dla suchej, szarej, podrażnionej i zniszczonej skóry rąk.
Skład:

Sposób użycia:
Otworzyć maskę i zastosować na umyte, osuszone
dłonie. Pozostawić na 20 – 30 minut. Zdjąć i delikatnie
wmasować nadmiar serum w skórę.
Uwaga!!! Produkt jednorazowego użytku.
INCI:
Aqua (Water), Glycerin, Phenoxyethanol, Lysolecithin,
Sclerotium Gum, Caprylyl Glycol, Chlorphenesin,
Alcohol Denat., Chondrus Crispus Extract, Pullulan,
Xanthan Gum, Sodium Hyaluronate, Tocopherol,
Parfum (Fragrance), Sodium Phytate, Microcitrus
Australasica Fruit Extract, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic
Acid.
Pojemność: Profesja - 2 szt.
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• L ime Pearl ™ - to naturalny środek złuszczający pozyskiwany
z cytrusowego kawioru pochodzącego z Australii, ten egzotyczny,
cytrusowy owoc zawiera wewnątrz kapsułki wielkości małego
kawioru. Są one źródłem nowych, naturalnych kwasów AHA,
działających poprzez stymulowanie grupy receptorów przejściowych
potencjału TRPV3 wspomagając tym samym złuszczanie martwego
naskórka z powierzchni skóry dłoni. Po zaledwie 30 minutach
dłonie stają się delikatne, gładkie w dotyku oraz jaśniejsze.
• K was hialuronowy - nawilża dłonie i nadaje im aksamitnej
delikatności.
• O ligogeline®- wytwarzany przez ekstrakcję czerwonych
wodorostów. Składnik ten posiada podwójne działanie: tworzy
barierę fizyczną, czyli jednorodną i gładką warstwę na skórze.
To długotrwałe działanie biomimetyczne, które ma za zadanie
imitować działanie substancji naturalnie występujących w
skórze w celu poprawy jej funkcji, zahamowania, stymulacji lub
odwrócenia pewnych procesów fizjologicznych lub chorobowych.
Tworzy także barierę biologiczną chroniąc i wzmacniając funkcje
naskórka, zwłaszcza warstwę hydrolipidową, która zapobiega
wysuszeniu skóry. Oligogeline® działa jak środek zmiękczający,
poprzez kompozycje magnezu oraz wapnia. Ponadto stymuluje
odporność naskórka przed szkodliwymi czynnikami środowiska.
Skóra staje się nawilżona i jedwabista w dotyku.

Korzyści:

• Skóra nawilżona, odżywiona
• Odświeżona
• Złuszczenie naskórka
• Rozjaśnienie
• Zregenerowane dłonie

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• przy zabiegu pielęgnacyjnym dłoni

Foot Exfoliating - Purifying - Softening Mask
Maska na stopy
złuszczająco - oczyszczająco - zmiękczająca

Dłonie i stopy
Opis:
Stopy każdego z nas wystawiane są codziennie
na ciężką próbę. Aby dać im nowe życie powinniśmy
regularnie złuszczać martwy naskórek. Dzięki
zastosowaniu maski naturalne kwasy AHA zawarte
w preparacie doskonale działają na stopy eliminując
martwy naskórek. Maska bogato nasączona
w ekstrakt z cytrusowego kawioru pozyskiwanego
z ekskluzywnego owocu Lime Pearl™ ma działanie
złuszczające i zmiękczające stopy. Owoc ten
swoje właściwości zawdzięcza wysokiej zawartości
alfa-hydrokwasów. Po zastosowaniu skóra staje się
gładsza i jaśniejsza.
Przeznaczenie:
zrogowacenia, odciski, zgrubienia, przesuszona skóra stóp.
Skład:

Sposób użycia:
Otworzyć opakowanie i umieścić stopy w skarpetach.
W celu utrzymania maski na swoim miejscu oraz
wzmocnienia efektów nałóż tradycyjne, bawełniane
skarpetki. Pozostaw przez 30 – 45 minut. Usuń skarpety
i delikatnie wmasuj nadmiar serum w skórę stóp.
Porada: Przed aplikacją skarpet, wziąć ciepłą kąpiel
stóp w celu lepszej penetracji składników aktywnych.
Uwaga!!! Produkt jednorazowego użytku.
INCI:
Aqua (Water), Glycerin, Bisabolol, Butyrospermum Parkii
(Shea) Butter, Phenoxyethanol, Lysolecithin, Sclerotium
Gum, Caprylyl Glycol, Chlorphenesin, Alcohol Denat.
Pullulan, Xanthan Gum, Sodium Hyaluronate, Tocopherol,
Sodium Phytate, Lavandula Angustifolia (Lavender)
Oil,Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Microcitrus
Australasica Fruit Extract, Silica.
Pojemność: Profesja - 2 szt.

• Lime Pearl™ - to naturalny środek złuszczający pozyskiwany
z cytrusowego kawioru pochodzącego z Australii, ten egzotyczny,
cytrusowy owoc zawiera wewnątrz kapsułki wielkości małego kawioru.
Są one źródłem nowych, naturalnych kwasów AHA, działających
poprzez stymulowanie grupy receptorów przejściowych potencjału
TRPV3 wspomagając tym samym złuszczanie martwego naskórka z
powierzchni skóry. Po zaledwie 30 minutach stopy stają się delikatne,
gładkie w dotyku oraz jaśniejsze.
• Kwas hialuronowy - jeden z najważniejszych składników skóry,
posiada znaczną zdolność do zatrzymywania wody. Odgrywa dużą
rolę w integralności struktury skóry oraz regulacji poziomu nawilżenia.
Stosowany na skórę zapewnia nawilżający film, nadając aksamitną
miękkość stopom.
• Masło Shea - obfite w trójglicerydy, pomaga zwalczyć suchość skóry,
jest bogatym źródłem witaminy A, E, F, które rewitalizują naskórek
i powodują jego rozjaśnienie.
• Bisabolol - składnik pochodzenia roślinnego, pozyskiwany z
Vanillosmopsiserythtopappa. Łagodzi podrażnienia występujące na
skórze, działa silnie antybakteryjnie i przeciwzapalnie. Chroni skórę
przed efektami stresu skóry, przyspieszając jej regenerację dzięki
swojemu działaniu łagodzącemu i gojącemu.
• Olejek miętowy - znany jest ze swoich właściwości odświeżających,
odżywczych, antybakteryjnych i antyseptycznych. Olejek miętowy
pozostawia skórę delikatną, orzeźwioną i zregenerowaną.
• Olejek lawendowy - posiada właściwości antyseptyczne,
antybakteryjne, przeciwbólowe, dzięki swoim możliwością
antybakteryjnym przeciwdziała infekcjom skóry. Doskonale sprawdza
się w leczeniu chorób skóry oraz drobnych ran. Dezynfekuje rany
i przyspiesza ich gojenie. Pozostawia skórę odświeżoną.

Korzyści:

• Miękkie, gładkie i zadbane stopy
• Złuszczony naskórek
• Nawilżenie

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• Przy zabiegach pielęgnacyjnych stóp
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MODELING ALGE - MASKI ALGOWE TYPU PEEL - OFF
Alginat to ścianki komórek alg, które dzięki specjalistycznemu przetworzeniu
mają postać białego proszku. Proszek zmieszany z odpowiednią ilością wody
tworzy zawiesinę o konsystencji gęstej śmietany.
Po rozprowadzeniu na twarzy, szyi czy dekolcie w ciągu kilkunastu sekund
zmienia się w galaretkę o właściwościach zależnych od zawartych substancji
aktywnych. Odpoczynek pod taką maską to prawdziwa uczta dla skóry suchej,
wrażliwej, z popękanymi naczynkami krwionośnymi, zmagającej się z problemami
przebarwień, trądziku lub widocznymi oznakami starzenia. Maski z alg mogą być
wkomponowane w różne rodzaje zabiegów kosmetycznych. Ich stosowanie jest
całkowicie bezpieczne, nie wywołują uczuleń.

WYDAJNOŚĆ KOSMETYKU:
Nazwa kosmetyku:

Pojemność:

Ilość zabiegów:

Basic Modeling Alge - Maska algowa do wszystkich typów cer liftingująca

30 g + 20 % Gratis = 36 g / 100 ml

1

Basic Modeling Alge - Maska algowa do wszystkich typów cer liftingująca

190 g + 10 g Gratis =200 g / 545 ml

12

Chitosan modeling ALGE - Maska algowa nawilżająca z chitosanem

30 g + 20 % Gratis = 36 g / 100 ml

1

Chitosan modeling ALGE - Maska algowa nawilżająca z chitosanem

190 g + 10 g Gratis =200 g / 545 ml

12

Vitamin C modeling ALGE - Maska algowa rozświetlająca z wit. C

30 g + 20 % Gratis = 36 g / 100 ml

1

Vitamin C modeling ALGE - Maska algowa rozświetlająca z wit. C

190 g + 10 g Gratis =200 g / 545 ml
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ZABIEG Z MASKĄ ALGOWĄ:
PRZYKŁADOWA PROCEDURA ZABIEGU:

I ETAP - DEMAKIJAŻ

II ETAP - ZŁUSZCZANIE

Wykonujemy piling enzymatyczny Enzymatic Peeling. W tym celu należy : 5 g proszku zmieszać
z wodą do uzyskania jednolitej, gęstej konsystencji. Nałożyć cienką warstwę na skórę twarzy, szyi
i dekoltu. Po upływie 5-15 min. zmyć ciepłą wodą, stonizować tonikiem. Omijać okolice oczu.

III ETAP - REGENERACJA

Proponujemy odpowiednią dla danego problemu perłę piękności PEARLS BEAUTY: nawilżającą
(Pearls Hydra) lub odmładzająco – ujędrniającą (Pearls Anty Aging & Firming) lub ampułkę
medbeauty (odmładzającą - ANTI WRINKLES, nawilżającą - MOISTURIZING, łagodzącą - CALMING,
z kwasami AHA). Delikatnymi, kolistymi ruchami wmasowujemy ją w skórę.

IV ETAP - RELAKS

V ETAP - MASECZKA ALGOWA
VI ETAP - PIELĘGNCJA
Proponujemy po innych
zabiegach kosmetologicznych:
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Wykonujemy demakijaż oczu, ust, twarzy, szyi i dekoltu za pomocą mleczka Hyaluronic Cleansing Milk
Face and Eyes. Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic lub płynem micelarnym z ekstraktem z kawioru
do demakijażu twarzy i oczu Caviar Micellar Water.

Wykonujemy relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu kremu do masażu
Perfect Massage Cream Medbeauty.
15-30 g (około 50 ml) preparatu wymieszać z trzema-czterema miarkami wody (miarka 20 ml)
w temperaturze pokojowej lub z aktywatorem do alg Activator Pur Collagen Masks & Alge Masks,
do uzyskania gładkiej, jednolitej masy. Następnie nałożyć na całą twarz – łącznie z powiekami
i ustami, pozostawiając wolne otwory nosowe. Po upływie 15-20 minut maskę zdjąć w całości.
Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic. Nakładamy odpowiedni krem pielęgnacyjny.
Mikrodermbrazji, oxybrazji, pilingu kawitacyjnym, pilingu chemicznym, oczyszczaniu skóry,
thermaliftingu skóry RF, mezoterapii bezigłowej, jonoforezie, sonoforezie.

Basic Modeling ALGE
Maska algowa z krzemem

MODELING ALGE – MASKI ALGOWE TYPU PEEL - OFF
Opis:
Maska algowa Basic Modeling Mask typu Peel-Off
zawiera krzem, który poprzez stymulowanie syntezy
hydroksylazy prolinowej uczestniczy w biosyntezie
kolagenu, podstawowego składnika tkanki łącznej.
Wpływa on na jej rozwój, odpowiada za sprężystość
i elastyczność naskórka oraz skóry właściwej. Wzmacnia
i uelastycznia ściany naczyń krwionośnych, zmniejsza
przepuszczalność naczyń włosowatych, przyspiesza
procesy gojenia ran. Daje natychmiastowy efekt liftingu.
Przeznaczenie:
Wszystkie typy cer; szczególnie skóra zwiotczała,
pozbawiona sprężystości, z popękanymi naczyniami
krwionośnymi.
Skład:

• Ziemia okrzemkowa (Diatomaceous Earth) - powstaje
z pancerzyków obumarłych jednokomórkowych mikroalg
(okrzemek). Dostarcza krzem o wysokim stopniu przyswajalności,
który przeciwdziała wiotczeniu skóry, przyspiesza proces gojenia,
zmniejsza przepuszczalność naczyń krwionośnych. W połączeniu
z wodą daje reakcję cieplną, dzięki temu pod maską wytwarza
się odpowiedni mikroklimat, zwiększający przenikalność
pozostałych aktywnych składników.
• Alginat - otrzymywany z alg morskich (głównie alg brązowych),
posiada właściwości nawilżające i ochronne.

Korzyści:

Sposób użycia:
15 - 30 g (około 50 ml) preparatu wymieszać z trzema
- czterema miarkami wody (miarka 20 ml)
w temperaturze pokojowej lub z aktywatorem
do alg Activator Pur Collagen Masks & Alge Masks,
do uzyskania gładkiej, jednolitej masy. Następnie
nałożyć na całą twarz - łącznie z powiekami i ustami,
pozostawiając wolne otwory nosowe. Po upływie
15-20 min. zdjąć maskę w całości. Zaaplikować
odpowiedni tonik i krem pielęgnacyjny.
INCI:
Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Calcium
Sulfate, Algin, Tetrasodium Pyrophosphate.

• poprawa jędrności skóry (natychmiastowy efekt liftingu)
• spłycenie zmarszczek
• poprawa kondycji skóry
• nawilżenie i zregenerowanie
• wzmocnienie ścian naczyń krwionośnych
• złagodzenie podrażnień

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

Pojemność: Profesja - 190g + 10g Gratis - 200g / 545ml

Profesja / Detal - 30g + 20% Gratis - 36g / 100ml

9

Chitosan Modeling ALGE
Maska algowa z chitosanem

MODELING ALGE – MASKI ALGOWE TYPU PEEL - OFF
Opis:
Maska algowa Chitosan Modeling Mask typu
Peel-OFF zawiera chitosan, który pozostawia
na skórze delikatny film ochronny zabezpieczający
przed szkodliwym działaniem czynników
zewnętrznych, a także wyjątkowo skutecznie
zatrzymuje wodę w skórze. Wzmacnia skórę oraz
znacznie poprawia jej ogólną kondycję. Skutecznie
balansuje naturalną warstwę hydrolipidową.
Przeznaczenie:
wszystkie typy cer, szczególnie skóra sucha,
odwodniona, wrażliwa, zwiotczała.
Skład:

• Ziemia okrzemkowa (Diatomaceous Earth)- powstaje
z pancerzyków obumarłych jednokomórkowych mikroalg
(okrzemek).Dostarcza krzem o wysokim stopniu przyswajalności,
który przeciwdziała wiotczeniu skóry, przyspiesza proces gojenia,
zmniejsza przepuszczalność naczyń krwionośnych. W połączeniu
z wodą daje reakcję cieplną, dzięki temu pod maską wytwarza
się odpowiedni mikroklimat, zwiększający przenikalność
pozostałych aktywnych składników.
• Alginat - otrzymywany z alg morskich (głównie alg brązowych),
posiada właściwości nawilżające i ochronne.
• Chitosan - zmiękcza i wygładza, działa nawilżająco (tworzy
na powierzchni naskórka hydrofilowy film, zatrzymujący wodę).

Korzyści:

Sposób użycia:
15- 30 g (około 50 ml) preparatu wymieszać z trzema
- czterema miarkami wody (miarka 20 ml)
w temperaturze pokojowej lub z aktywatorem
do alg Activator Pur Collagen Masks & Alge Masks,
do uzyskania gładkiej, jednolitej masy. Następnie
nałożyć na całą twarz - łącznie z powiekami i ustami,
pozostawiając wolne otwory nosowe.
Po upływie 15-20 min. zdjąć maskę w całości.
Zaaplikować odpowiedni tonik i krem pielęgnacyjny.
INCI:
Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Calcium
Sulfate, Algin, Tetrasodium Pyrophosphate, Chitosan,
Magnesium Oxide.
Pojemność: Profesja - 190 g + 10g Gratis =200 g / 545ml

Profesja / Detal - 30g + 20% Gratis - 36g / 100ml
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• optymalne nawilżenie
• poprawa kondycji skóry,
• wyciszenie skóry podrażnionej
• przywrócenie odpowiedniej elastyczności
i sprężystości skórze zwiotczałej

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

Vitamin C Modeling ALGE
Maska algowa z wit. C

MODELING ALGE – MASKI ALGOWE TYPU PEEL - OFF
Opis:
Maska algowa Vitamin C Modeling Mask typu Peel
- Off zawiera witaminę C, która hamuje produkcję
melaniny, dzięki czemu skóra staje się jasna, a drobne
przebarwienia znikają. Jest doceniana na całym świecie
za efekt rozświetlenia i znacznej poprawy kondycji
skóry szarej, zmęczonej. Witamina C stanowi również
silny i efektywny antyoksydant zwalczający wolne
rodniki i składnik stymulujący syntezę kolagenu i
ceramidów w skórze.
Przeznaczenie:
wszystkie typy cer, szczególnie skóra z tendencją
do powstawania przebarwień i zmarszczek, skóra
zmęczona, szara.
Skład:

• Ziemia okrzemkowa (Diatomaceous Earth) - powstaje
z pancerzyków obumarłych jednokomórkowych mikroalg
(okrzemek). Dostarcza krzem o wysokim stopniu przyswajalności,
który przeciwdziała wiotczeniu skóry, przyspiesza proces gojenia,
zmniejsza przepuszczalność naczyń krwionośnych. W połączeniu
z wodą daje reakcję cieplną, dzięki temu pod maską wytwarza
się odpowiedni mikroklimat, zwiększający przenikalność
pozostałych aktywnych składników.
• Alginat - otrzymywany z alg morskich (głównie alg brązowych),
posiada właściwości nawilżające i ochronne.
• Wit. C - antyoksydant, ujednolica koloryt skóry, rozjaśnia plamy
pigmentacyjne, stymuluje produkcję kolagenu.
• Mącznica lekarska - zawiera arbutynę, która jest inhibitorem
tyrozynazy. Hamuje wytwarzanie barwnika (melaniny) w skórze.
Wybiela skórę, rozjaśnia przebarwienia, piegi.

Sposób użycia:
15- 30 g (około 50 ml) preparatu wymieszać
z trzema - czterema miarkami wody (miarka 20 ml)
w temperaturze pokojowej lub z aktywatorem
do alg Activator Pur Collagen Masks & Alge Masks,
do uzyskania gładkiej, jednolitej masy. Następnie
nałożyć na całą twarz - łącznie z powiekami
i ustami, pozostawiając wolne otwory nosowe.
Po upływie 15-20 min. zdjąć maskę w całości.
Zaaplikować odpowiedni tonik i krem pielęgnacyjny.
INCI:
Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Calcium
Sulfate, Algin, Tetrasodium Pyrophosphate, Titanium
Dioxide (Cl77891), Sodium Ascorbate, Propylene Glycol,
Water (Aqua), Bearberry (Arctostaphylos Uva Ursi)
Extract.
Pojemność: Profesja - 190g + 10g Gratis - 200g / 545ml

Profesja / Detal - 30g + 20% Gratis - 36g / 100ml

Korzyści:

• poprawa elastyczności
• spłycenie zmarszczek
• redukcja zmian barwnikowych
• rozświetlenie
• optymalne nawilżenie
• zwiększenie odporności skóry na czynniki zewnętrzne
• działanie przeciwzapalne

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym
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ALGAPLAST MASK - MASKI ALGOWE

OWOCOWO – WARZYWNE

Owoce i warzywa są ważnym i zalecanym składnikiem codziennej diety, jednak niewielu wie, jak zbawienne działanie
mają w leczeniu dolegliwości skóry i utrzymaniu właściwej pielęgnacji. Maski algowe zawierają ekstrakt z owoców/
warzyw, alginat i glukozę. Alginat otrzymywany z alg morskich, głownie z alg brązowych posiada właściwości nawilżające
i ochronne. Taka maska nakładana na skórę twarzy, szyi i dekoltu (również na okolice oczu i ust), dzięki delikatnemu
zapachowi daje uczucie niesamowitego relaksu i rozluźnienia. Bogata ilość składników aktywnych to rozkosz dla skóry.

WYDAJNOŚĆ KOSMETYKU:
Nazwa kosmetyku:

Pojemność:

Ilość zabiegów:

Algaplast Carrot Mask - maska algowa z marchewką przeciwzmarszczkowo-rewitalizująca

30 g / 83 ml

1

Algaplast Carrot Mask - maska algowa z marchewką przeciwzmarszczkowo-rewitalizująca

190 g / 518 ml

12

Algaplast Cucumber Mask - maska algowa z ogórka - nawilżająco-oczyszczająca

30 g / 83 ml

1

Algaplast Cucumber Mask - maska algowa z ogórka - nawilżająco-oczyszczająca

190 g / 518 ml

12

Algaplast Pumpkin Mask - maska algowa z dynią nawilżająco-rozświetlająca

30 g / 83 ml

1

Algaplast Pumpkin Mask - maska algowa z dynią nawilżająco-rozświetlająca

190 g / 518 ml

12

Algaplast Tomato Mask - maska algowa z pomidorem - przeciwstarzeniowa

30 g / 83 ml

1

Algaplast Tomato Mask - maska algowa z pomidorem - przeciwstarzeniowa

190 g / 518 ml

12

Algaplast Cranberry Mask - maska algowa z żurawiną nawilżająco-przeciwzmarszczkowa

30 g / 83 ml

1

Algaplast Cranberry Mask - maska algowa z żurawiną nawilżająco-przeciwzmarszczkowa

190 g / 518 ml

12

Algaplast Kiwi Mask - maska algowa z kiwi rozjaśniająco-rewitalizująca

30 g / 83 ml

1

Algaplast Kiwi Mask - maska algowa z kiwi rozjaśniająco-rewitalizująca

190 g / 518 ml

12

Algaplast Banana Mask - maska algowa z bananem odżywczo-regenerująca

30 g / 83 ml

1

Algaplast Banana Mask - maska algowa z bananem odżywczo-regenerująca

190 g / 518 ml

12

ZABIEG Z MASKĄ ALGOWĄ:
PRZYKŁADOWA PROCEDURA ZABIEGU:
I ETAP - DEMAKIJAŻ

II ETAP - ZŁUSZCZANIE

III ETAP - REGENERACJA

IV ETAP - RELAKS

V ETAP - MASECZKA ALGOWA
VI ETAP - PIELĘGNCJA
Proponujemy po innych
zabiegach kosmetologicznych:
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Wykonujemy demakijaż oczu, ust, twarzy, szyi i dekoltu za pomocą mleczka Hyaluronic Cleansing Milk
Face and Eyes. Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic lub płynem micelarnym z ekstraktem z kawioru
do demakijażu twarzy i oczu Caviar Micellar Water.
Wykonujemy piling enzymatyczny Enzymatic Peeling. W tym celu należy: 5 g proszku zmieszać
z wodą do uzyskania jednolitej, gęstej konsystencji. Nałożyć cienką warstwę na skórę twarzy, szyi
i dekoltu. Po upływie 5-15 min. zmyć ciepłą wodą, stonizować tonikiem. Omijać okolice oczu.
Proponujemy odpowiednią dla danego problemu perłę piękności PEARLS BEAUTY: nawilżającą
(Pearls Hydra) lub odmładzająco – ujędrniającą (Pearls Anty Aging & Firming) lub ampułkę
medbeauty (odmładzającą - ANTI WRINKLES, nawilżającą - MOISTURIZING, łagodzącą - CALMING,
z kwasami AHA). Delikatnymi, kolistymi ruchami wmasowujemy ją w skórę.
Wykonujemy relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu kremu do masażu
Perfect Massage Cream Medbeauty.
Wlać 50 ml wody o temperaturze 20 0 C do 15 - 30 g (około 50 ml) proszku, mieszając energicznie,
aż do uzyskania jednolitej masy (około 1 min.). Następnie nałożyć na całą twarz - łącznie
z powiekami i ustami, pozostawiając wolne otwory nosowe.
Po upływie 15-20 min. zdjąć maską w całości.
Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic. Nakładamy odpowiedni krem pielęgnacyjny.
Mikrodermbrazji, oxybrazji, pilingu kawitacyjnym, pilingu chemicznym, oczyszczaniu skóry,
thermaliftingu skóry RF, mezoterapii bezigłowej, jonoforezie, sonoforezie.

Algaplast Carrot Mask
Maska algowa z marchewką
przeciwzmarszczkowo-rewitalizująca

ALGAPLAST MASK - MASKI ALGOWE OWOCOWO – WARZYWNE
Opis:
Maseczka algowa przeciwzmarszczkowo - rewitalizująca
zawiera w swoim składzie ekstrakt z marchwi,
który bogaty jest w beta-karoten, witaminy, minerały,
cukry (glukozę).Beta-karoten, czyli prowitamina A tworzy
dodatkowy “filtr przeciwsłoneczny”, który zmniejsza
wrażliwość na promieniowanie UV. Witamina A to silny
antyoksydant, dzięki któremu skóra jest lepiej chroniona.
Jako jedno z bardziej bogatych w beta-karoten warzyw,
marchew nadaje skórze zdrowy i promienny wygląd,
zmiękcza, rewitalizuje, wygładza zmarszczki.
Przeznaczenie:
dla skóry pozbawionej blasku, szarej, zmęczonej, suchej,
odwodnionej, z oznakami starzenia, wymagającej
nawilżenia.
Skład:

• Wyciąg z korzenia Marchwi – bogaty w beta-karoten,
czyli prowitaminę A, który utrzymuje skórę miękką, elastyczną
i ujędrnioną.
• Ziemia okrzemkowa - powstaje z pancerzyków obumarłych
jednokomórkowych mikroalg (okrzemek). Dostarcza krzemu
o wysokim stopniu przyswajalności, który przeciwdziała wiotczeniu
skóry, przyspiesza proces gojenia, zmniejsza przepuszczalność
naczyń krwionośnych. W połączeniu z wodą daje reakcję cieplną,
dzięki temu pod maską wytwarza się odpowiedni mikroklimat,
zwiększający przenikalność pozostałych aktywnych składników.
• Alginat - otrzymywany z alg morskich (głównie alg brązowych),
posiada właściwości nawilżające i ochronne.

Korzyści:
Sposób użycia:
Wlać 50 ml wody o temperaturze 20 oC do 30-50 g
(około 83 ml) proszku, mieszając energicznie,
aż do uzyskania jednolitej masy (około 1 min.).
Następnie nałożyć na całą twarz – łącznie z powiekami
i ustami, pozostawiając wolne otwory nosowe.
Po upływie 15-20 min. zdjąć maskę w całości.
Zaaplikować odpowiedni tonik i krem pielęgnacyjny.
INCI:
Talc, Glucose, Algin, Calcium Sulfate Hydrate, Daucus
Carota Sativa (Carrot) Root Powder, CI 15985 (Yellow 6
Lake), Tetrasodium Pyrophosphate, Magnesium Oxide.
Pojemność: Profesja - 190 g / 518 ml

• Zmarszczki wygładzone
• Skóra głęboko nawilżona
• Wytworzenie warstwy ochronnej na powierzchni skóry
• Skóra zrewitalizowana, odmłodzona, pełna blasku

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej (Meso Pen, Meso Roller)
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

Profesja / Detal - 30 g / 83 ml
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Algaplast Cucumber Mask
Maska algowa z ogórka - nawilżająco-oczyszczająca

ALGAPLAST MASK - MASKI ALGOWE OWOCOWO – WARZYWNE
Opis:
Maseczka algowa nawilżająco - oczyszczająca zawiera
w swoim składzie ekstrakt z ogórka, który bogaty
jest w minerały, cukry, wodę (96%). Przywraca
skórze optymalny poziom nawilżenia, posiada silne
właściwości rozjaśniające. Minerały takie jak potas,
fosfor, magnez odżywiają skórę, remineralizują
i nadają jej blasku. Ze względu na dużą zawartości
potasu i niski wskaźnik sodu, ogórek ma działanie
odtruwające dla skóry, a wysoka zawartość siarki
nadaje masce działanie ściągające i oczyszczające
z nadmiaru bakterii i łoju.
Przeznaczenie:
dla skóry suchej, odwodnionej, łuszczącej się,
zmęczonej, wymagającej rozświetlenia,
a także mieszanej, tłustej, trądzikowej.
Skład:

• Glukoza - cukier prosty, wykazuje działanie nawilżające.
• Alginat - otrzymywany z alg morskich (głównie alg brązowych),
posiada właściwości nawilżające i ochronne.
• Ekstrakt z ogórka – oczyszcza skórę z nadmiaru łoju i bakterii,
zwęża pory skórne, pozwala uspokoić podrażnioną skórę.
Idealny do rewitalizacji,nawilżania i rozjaśnienia.

Korzyści:

• Skóra głęboko nawilżona
• Zapobieganie transdermalnej utracie wody
• Wytworzenie warstwy ochronnej na powierzchni skóry
• Oczyszczenie skóry, złagodzenie objawów trądziku

Sposób użycia:
Wlać 50 ml wody o temperaturze 20 oC do 30-50 g
(około 83 ml) proszku, mieszając energicznie,
aż do uzyskania jednolitej masy (około 1 min.).
Następnie nałożyć na całą twarz – łącznie z powiekami
i ustami, pozostawiając wolne otwory nosowe.
Po upływie 15-20 min. zdjąć maskę w całości.
Zaaplikować odpowiedni tonik i krem pielęgnacyjny.
INCI:
Talc, Glucose, Algin, Calcium Sulfate Hydrate,
Maltodextrin, Tetrasodium Pyrophosphate,
Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract,
Magnesium Oxide, CI 77288 (Chromium Oxide Greens),
Parfum (Fragrance).
Pojemność: Profesja - 190 g / 518 ml

Profesja / Detal - 30 g / 83 ml
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Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej (Meso Roller, Meso Pen)
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

Algaplast Banana Mask
Maska algowa z bananem - odżywczo - regenerująca

ALGAPLAST MASK - MASKI ALGOWE OWOCOWO – WARZYWNE
Opis:
Maska algowa odżywczo – regenerująca zawiera
w swoim składzie ekstrakt z banana, który bogaty
jest w znaczne ilości cukrów (glukoza, fruktoza),
składników mineralnych (mangan, magnez, żelazo,
siarka, fosfor, potas), wit. z grupy B, wit. A, E, C, PP.
Ekstrakt z banana doskonale wspomaga odnowę
komórkową, rewitalizuje i regeneruje skórę. Posiada
działanie antyoksydacyjne, natłuszczające, odżywcze,
przyspieszające gojenie, zmiękczając, mineralizujące
i witaminizujące.
Przeznaczenie:
dla wszystkich typów cery; szczególnie dla skóry suchej,
wrażliwej.
Skład:

• Ekstrakt z owoców banana – bogaty w cukry, składniki
mineralne, witaminy, dzięki którym nawilża, odżywia,
uelastycznia, regeneruje skórę.
• Alginat - otrzymywany z alg morskich (głównie alg brązowych),
posiada właściwości nawilżające i ochronne.
• Glukoza – cukier prosty, wykazuje działanie nawilżające.

Korzyści:

• odżywienie i regeneracja
• zmniejszenie podrażnień i szorstkości skóry
• rewitalizacja skóry
• spowolnienie procesów starzenia

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
Sposób użycia:
Wlać 50 ml wody o temperaturze 20 0C do 15 - 30 g
(około 50 ml) proszku, mieszając energicznie, aż do
uzyskania jednolitej masy (około 1 min.). Następnie
nałożyć na całą twarz - łącznie z powiekami i ustami,
pozostawiając wolne otwory nosowe.
Po upływie 15-20 min. zdjąć maską w całości.
Zaaplikować odpowiedni tonik i krem pielęgnacyjny.

• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

INCI:
Talc, Glucose, Algin, Calcium Sulfate Hydrate,
Maltodextrin, Tetrasodium Pyrophosphate, Musa
Sapientum (Banana) Fruit Extract, Magnesium Oxide,
Cl 77492 (Iron Oxides), Parfum (Fragrance).
Pojemność: Profesja - 190 g / 518 ml

Profesja / Detal - 30 g / 83 ml
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Algaplast Kiwi Mask
Maska algowa z kiwi - rozjaśniająco - rewitalizująca

ALGAPLAST MASK - MASKI ALGOWE OWOCOWO – WARZYWNE
Opis:
Maska algowa rozjaśniająco –rewitalizująca zawiera
w swoim składzie ekstrakt z kiwi, który bogaty jest w
wit. C, A,B, E, K, potas, cynk, wapń, magnez, żelazo,
karotenoidy. Wit. C zawarta w owocach kiwi chroni
skórę przed wolnymi rodnikami, pobudza fibroblasty
do produkcji kolagenu, rozjaśnia skórę (zmniejsza
przebarwienia), poprawia mikrokrążenie przez co skóra
jest dotleniona. Wit. A przyspiesza proces regeneracji
skóry, poprawia nawilżenie i elastyczność. Wit. E
zapobiega przedwczesnemu starzeniu się organizmu.
Wit. K poprawia koloryt skóry i wzmacnia kruche
naczynia krwionośne. Potas, cynk, wapń, magnez
poprawiają poziom nawilżenia, przyspieszają odnowę
komórkową, opóźniają proces starzenia.
Przeznaczenie:
dla wszystkich typów cery; szczególnie dla skóry
dojrzałej, zmęczonej z tendencją do powstawania
przebarwień, a także dla skóry wrażliwej z tendencją
do popękanych naczyń krwionośnych.
Skład:

• Ekstrakt z owoców kiwi – bogaty jest w witaminy C, A, B,
E, K, potas, cynk, magnez i karotenoidy. Dzięki tym związkom
posiada właściwości antyoksydacyjne, nawilża, reguluje syntezę
kolagenu, stymuluje odnowę komórkową, rozjaśnia.
• Alginat - otrzymywany z alg morskich (głównie alg brązowych),
posiada właściwości nawilżające i ochronne.
• Glukoza – cukier prosty, wykazuje działanie nawilżające.

Korzyści:
Sposób użycia:
Wlać 50 ml wody o temperaturze 20 0C do 15 - 30 g
(około 50 ml) proszku, mieszając energicznie, aż do
uzyskania jednolitej masy (około 1 min.). Następnie
nałożyć na całą twarz - łącznie z powiekami i ustami,
pozostawiając wolne otwory nosowe.
Po upływie 15-20 min. zdjąć maską w całości.
Zaaplikować odpowiedni tonik i krem pielęgnacyjny.
INCI:
Talc, Glucose, Algin, Calcium Sulfate Hydrate,
Maltodextrin, Tetrasodium pyrophosphate, Actinidia
Chinensis (kiwi) Fruit Extract, Magnesium Oxide,
Cl 77288 (Chromium Oxide Greens), Parfum
(Fragrance) Citric Acid.
Pojemność: Profesja - 190 g / 518 ml

Profesja / Detal - 30 g / 83 ml
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• rozjaśnienie skóry (zmniejszenie przebarwień)
• rozświetlenie, przywrócenie blasku i świeżości
• rewitalizacja skóry dojrzałej
• wzmocnienie naczyń krwionośnych
• dotlenienie skóry
• spowolnienie procesów starzenia

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

Algaplast Cranberry Mask
Maska algowa z żurawiną - nawilżająco
- przeciwstarzeniowa

ALGAPLAST MASK - MASKI ALGOWE OWOCOWO – WARZYWNE
Opis:
Maska algowa nawilżająco – przeciwstarzeniowa
zawiera w swoim składzie ekstrakt z żurawiny, który
bogaty jest w wit. A, C, wit. z grupy B, żelazo, wapń,
magnez, fosfor, jod, kwasy owocowe, flawonoidy,
antocyjany, taninę. Wzmacnia powłokę hydrolipidową
skóry, tak, aby utrzymać prawidłowy poziom
nawilżenia. Skóra dzięki temu zyskuje miękkość
i delikatność. Polifenole zawarte w ekstrakcie
z żurawiny wykazują silne działanie przeciwutleniające
i hamują przedwczesne procesy starzenia skóry.
Przeznaczenie:
dla wszystkich typów cery; szczególnie dla skóry suchej,
odwodnionej, skłonnej do powstawania zmarszczek,
pozbawionej sprężystości i elastyczności.
Skład:

• Ekstrakt z żurawiny – bogaty w witaminy, żelazo, wapń,
magnez, kwasy owocowe i flawonoidy. Nawilża, odmładza.
• Alginat - otrzymywany z alg morskich (głównie alg brązowych),
posiada właściwości nawilżające i ochronne.
• Glukoza – cukier prosty, wykazuje działanie nawilżające.

Korzyści:

• nawilżenie skóry
• przywrócenie skórze promiennego wyglądu i blasku
• zwiększenie napięcia, jędrności skóry
• ochrona skóry przed wolnymi rodnikami
• spowalnia procesy starzenia skóry

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
Sposób użycia:
Wlać 50 ml wody o temperaturze 20 0C do 15 - 30 g
(około 50 ml) proszku, mieszając energicznie, aż do
uzyskania jednolitej masy (około 1 min.). Następnie
nałożyć na całą twarz - łącznie z powiekami i ustami,
pozostawiając wolne otwory nosowe.
Po upływie 15-20 min. zdjąć maską w całości.
Zaaplikować odpowiedni tonik i krem pielęgnacyjny.
INCI:
Talc, Glucose, Algin, Calcium Sulfate Hydrate, Cl 77891
(Titanium Dioxide), Vaccinium Macrocarpon (Cranberry)
Seed Powder, Tetrasodium pyrophosphate, Magnesium
Oxide, Parfum (Fragrance), Aluminium Hydroxide,
Cl 73360 (Red 30 Lake).

• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

Pojemność: Profesja - 190 g / 518 ml

Profesja / Detal - 30 g / 83 ml
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Algaplast Tomato Mask
Maska algowa z pomidorem - przeciwstarzeniowa

ALGAPLAST MASK - MASKI ALGOWE OWOCOWO – WARZYWNE
Opis:
Maska algowa przeciwstarzeniowa zawiera w swoim
składzie ekstrakt z pomidora. Bogaty jest on w likopen,
karotenoidy (źródło prowitaminy A), antyoksydanty
(wit. E, C) oraz wiele innych składników mineralnych.
Likopen (czerwony barwnik) neutralizuje procesy
wywołane przez promieniowanie UV (główne reakcje
wolnorodnikowe), które są przyczyną uszkodzeń
komórek skóry. To on opóźnia procesy starzenia. Wit. C
zawarta w pomidorach wzmacnia naczynia krwionośne,
wpływa na lepsze dotlenienie skóry.
Wit. A + E nawilża, chroni, działa przeciwzmarszczkowo.
Przeznaczenie:
dla wszystkich typów cery; szczególnie dla skóry
skłonnej do powstawania zmarszczek, suchej,
dojrzałej, zwiotczałej, szarej, zmęczonej.
Skład:

• Ekstrakt z pomidora (z owoców, liści i łodyg) – jego istotnym
komponentem jest likopen, który efektownie neutralizuje
procesy wywołane przez promieniowanie UV, w tym reakcje
wolnorodnikowe stanowiące główną przyczynę uszkodzeń skóry;
bardzo silny przeciwutleniacz, regeneruje, odmładza, ujędrnia.
• Alginat - otrzymywany z alg morskich ( głównie alg brązowych),
posiada właściwości nawilżające i ochronne.
• Glukoza – cukier prosty, wykazuje działanie nawilżające

Korzyści:

Sposób użycia:
Wlać 50 ml wody o temperaturze 20 0C do 15 - 30 g
(około 50 ml) proszku, mieszając energicznie, aż do
uzyskania jednolitej masy (około 1 min.). Następnie
nałożyć na całą twarz - łącznie z powiekami i ustami,
pozostawiając wolne otwory nosowe.
Po upływie 15-20 min. zdjąć maską w całości.
Zaaplikować odpowiedni tonik i krem pielęgnacyjny.
INCI:
Talc, Glucose, Algin, Calcium Sulfate Hydrate, Solanum
Lycopersicum (Tomato) Fruit/Leaf/Stem Extract, Cl 12085
(Red 36 Lake), Tetrasodium Phyrophosphate, Zea Mays
(Corn) Starch, Magnesium Oxide, Lecithin
Pojemność: Profesja - 190 g / 518 ml

Profesja / Detal - 30 g / 83 ml
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• odmłodzenie skóry
• spłycenie zmarszczek
• ochrona skóry przed szkodliwym działaniem czynników
środowiska zewnętrznego ( promienie UV i inne zanieczyszczenia)
• rozświetlenie skóry
• poprawa napięcia
• wzmocnienie naczyń krwionośnych
• dotlenienie skóry

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

Algaplast Pumpkin Mask
Maska algowa z dynią - nawilżająco - rozświetlająca

ALGAPLAST MASK - MASKI ALGOWE OWOCOWO – WARZYWNE
Opis:
Maska algowa nawilżająco – rozświetlająca zawiera
w swoim składzie ekstrakt z dyni, który bogaty
jest w minerały, fitosterole, witaminy, beta - karoten,
wodę (92 %). Przywraca skórze optymalny poziom
nawilżenia, posiada silne właściwości
przeciwutleniające, wspomaga procesy regeneracyjne
skóry, skutecznie wymiata wolne rodniki, wzmacnia
ściany naczyń krwionośnych. Jako jedno z bardziej
bogatych w beta karoten warzyw, dynia zmiękcza,
rewitalizuje i chroni skórę oraz dodaje jej blasku.
Przeznaczenie:
dla wszystkich typów cery; szczególnie dla skóry suchej,
odwodnionej, wrażliwej, naczyniowej.
Skład:

• Ekstrakt z owoców dyni – bogate źródło cukrów i protein
znanych ze swoich właściwości higroskopijnych. Zatrzymuje
wilgoć w skórze.
• Alginat - otrzymywany z alg morskich (głównie alg brązowych),
posiada właściwości nawilżające i ochronne.
• Glukoza – cukier prosty, wykazuje działanie nawilżające.

Korzyści:

• przywrócenie skórze optymalnego poziomu nawilżenia
• odmłodzenie i zregenerowanie
• wzmocnienie naczyń krwionośnych
• dotlenienie skóry
• rozświetlenie, przywrócenie blasku i świeżości

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
Sposób użycia:
Wlać 50 ml wody o temperaturze 20 0C do 15 - 30 g
(około 50 ml) proszku, mieszając energicznie, aż do
uzyskania jednolitej masy (około 1 min.). Następnie
nałożyć na całą twarz - łącznie z powiekami i ustami,
pozostawiając wolne otwory nosowe.
Po upływie 15-20 min. zdjąć maską w całości.
Zaaplikować odpowiedni tonik i krem pielęgnacyjny.
INCI:
Talc, Glucose, Algin, Calcium Sulfate Hydrate, Cl
15985 (Yellow 6 Lake), Tetrasodium Pyrophosphate,
Cucurbita Maxima Fruit Extract, Zea Mays (Corn) Starch,
Hydrolyzed Corn Starch, Magnesium Oxide, Cl 77491
(Iron Oxides), Cl 77492 (Iron Oxides), Cl 77499
(Iron Oxides), Lecithin

• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

Pojemność: Profesja - 190 g / 518 ml

Profesja / Detal - 30 g / 83 ml
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LUXURY ALGAPLAST MASK
- LUKSUSOWE MASKI ALGOWE

Luksusowe maski algowe o niezwykłej konsystencji. To innowacja z niesamowitym efektem wizualnym.
Przywracają skórze zdrowy blask, gładkość i sprężystość. Z użyciem luksusowych masek algowych wykonasz zabiegi
dla skóry: bardzo wrażliwej, zwiotczałej, z zaburzoną gospodarką wodną, ale także z trądzikiem pospolitym
i różowatym, podrażnionej nadmiernym opalaniem, tłustej, mieszanej, z widocznymi oznakami starzenia,
pozbawionej elastyczności, ze zmarszczkami, szarej, zmęczonej.

WYDAJNOŚĆ KOSMETYKU:
Nazwa kosmetyku:

Pojemność:

Ilość zabiegów:

Luxury Algaplast Rose Champagne Mask – luksusowa maska algowa
z różowym szampanem

30 g / 83 ml

1

Luxury Algaplast Rose Champagne Mask – luksusowa maska algowa
z różowym szampanem

190 g / 518 ml

6

Luxury Algaplast Gold Mask – luksusowa maska algowa ze złotem

30 g / 83 ml

1

Luxury Algaplast Gold Mask – luksusowa maska algowa ze złotem

190 g / 518 ml

6

Luxury Algaplast Bora Bora Mask – luksusowa maska algowa z Bora Bora

30 g / 83 ml

1

Luxury Algaplast Bora Bora Mask – luksusowa maska algowa z Bora Bora

190 g / 518 ml

6

Luxury Algaplast Caviar Mask – luksusowa maska algowa z kawiorem

30 g / 83 ml

1

Luxury Algaplast Caviar Mask – luksusowa maska algowa z kawiorem

190 g / 518 ml

6

ZABIEG Z MASKĄ ALGOWĄ:
PRZYKŁADOWA PROCEDURA ZABIEGU:

I ETAP - DEMAKIJAŻ

Wykonujemy demakijażu oczu, ust, twarzy, szyi i dekoltu za pomocą mleczka Hyaluronic Cleansing
Milk Face and Eyes. Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic lub płynem micelarnym z ekstraktem z kawioru
do demakijażu twarzy i oczu Caviar Micelar Water.

II ETAP - ZŁUSZCZANIE

Wykonujemy piling enzymatyczny Enzymatic Peeling. W tym celu należy: 5 g proszku zmieszać z wodą
do uzyskania jednolitej, gęstej konsystencji. Nałożyć cienką warstwę na skórę twarzy szyi i dekoltu.
Po upływie 5-15 min. zmyć ciepłą wodą, stonizować tonikiem. Omijać okolice oczu.

III ETAP - REGENERACJA

Proponujemy odpowiednią dla danego problemu perłę piękności PEARLS BEAUTY: nawilżającą (Pearls
Hydra) lub odmładzająco – ujędrniającą (Pearls Anti Aging & Firming) lub ampułkę medbeauty
(odmładzającą – ANTI WRINKLES, nawilżającą – MOISTURIZING, łagodzącą - CALMING, z kwasami
AHA). Delikatnymi kolistymi ruchami wmasowujemy ją w skórę.

IV ETAP - RELAKS

V ETAP - MASECZKA ALGOWA
VI ETAP - PIELĘGNCJA
Proponujemy po innych
zabiegach kosmetologicznych:
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Wykonujemy relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu kremu do masażu
Perfect Massage Cream Medbeauty.
Wlać 90 ml wody o temperaturze 20 oC do 30 - 50 g (około 83 ml) proszku, mieszając energicznie,
aż do uzyskania jednolitej masy (około 1 min.). Następnie nałożyć na całą twarz – łącznie
z powiekami i ustami, pozostawiając wolne otwory nosowe. Po upływie 15-20 min.
Zdjąć maskę w całości. Zaaplikować odpowiedni tonik i krem pielęgnacyjny.
Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic. Nakładamy odpowiedni krem pielęgnacyjny.
Mikrodermabrazja, oxybrazji, pilingu kawitacyjnym, pilingu chemicznym, oczyszczaniu skóry,
thermalifting skóry RF, mezoterapii bezigłowej, jonoforezie, sonoforezie.

Luxury Algaplast Rose Champagne Mask
Luksusowa maska algowa z różowym szampanem
- nawilżająco - rozświetlająca

LUXURY ALGAPLAST MASK - LUKSUSOWE MASKI ALGOWE
Opis:
Niezwykła, luksusowa maska algowa nawilżająco
-rozświetlająca o upajającym szampańskim zapachu
i kolorze. Szampan, bogaty jest w polifenole
o działaniu przeciwutleniającym, odświeżającym,
silnie nawilża, działa przeciwstarzeniowo i odnawia
komórki skóry. Maski z szampanem świetnie
sprawdzą się przy poszarzałej, zmęczonej skórze.
Po ich zastosowaniu cera stanie się gładka,
promienna i odprężona.
Przeznaczenie:
dla każdego rodzaju skóry, szczególnie dla skóry suchej,
szarej, zmęczonej, pozbawionej blasku.
Skład:

• Ziemia okrzemkowa - powstaje z pancerzyków obumarłych
jednokomórkowych mikroalg (okrzemek). Dostarcza krzemu
o wysokim stopniu przyswajalności, który przeciwdziała
wiotczeniu skóry, przyspiesza proces gojenia, zmniejsza
przepuszczalność naczyń krwionośnych. W połączeniu
z wodą daje reakcję cieplną, dzięki temu pod maską
wytwarza się odpowiedni mikroklimat, zwiększający
przenikalność pozostałych aktywnych składników.
• Alginat – otrzymywany z alg morskich (głównie alg brązowych),
posiada właściwości nawilżające i ochronne.

Korzyści:

Sposób użycia:
Wlać 90 ml wody o temperaturze 20 oC do 30 - 50 g
(około 83 ml) proszku, mieszając energicznie,
aż do uzyskania jednolitej masy (około 1 min.).
Następnie nałożyć na całą twarz – łącznie z powiekami
i ustami, pozostawiając wolne otwory nosowe.
Po upływie 15-20 min. Zdjąć maskę w całości.
Zaaplikować odpowiedni tonik i krem pielęgnacyjny.
INCI:
Diatomaceous Earth, Algin, Calcium Sulfate Hydrate,
Tetrasodium Pyrophosphate, Synthetic Fluorphlogopite,
CI 77891 (Titanium Dioxide), Parfum (Fragrance), CI 77491
(Iron Oxide), CI 15985 (Yellow 6 Lake).

• Rozświetlenie
• Optymalne nawilżenie
• Przywrócenie odpowiedniej elastyczności
i sprężystości skórze zwiotczałej
• Wygładzenie drobnych zmarszczek
• Poprawienie kondycji skóry
• Regeneracja

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej (Meso Pen, Meso Roller)
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

Pojemność: Profesja - 190 g / 518 ml

Profesja / Detal - 30 g / 83 ml
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Luxury Algaplast Gold Mask
Luksusowa maska algowa ze złotem
- przeciwzmarszczkowo - rozświetlająca

LUXURY ALGAPLAST MASK - LUKSUSOWE MASKI ALGOWE
Opis:
Maseczka algowa przeciwzmarszczkowo - rozświetlająca
zawiera w swoim składzie drobinki złota, sacharozę
(pochodną cukru trzcinowego) i glukonolakton.
Sacharoza i glukonolakton nadają skórze miękkości
i elastyczności. Głęboko nawilżają poprzez stworzenie
filmu hydrolipidowego. Drobinki złota to symbol energii
i światła. Nadają skórze blasku i świeżości. Pobudzają
produkcję kolagenu i elastyny. Wokół drobinek złota
namnażają się młode komórki i przyspieszają procesy
regeneracyjne skóry. Unikatowa, przezroczysta maska
z drobinkami złota idealna jest do luksusowych
zabiegów bankietowych.
Przeznaczenie:
dla skóry suchej, zmęczonej, ze zmarszczkami,
pozbawionej blasku.
Skład:

• Drobinki złota – rozświetlają skórę, nadają jej złocistego blasku.
• Sacharoza (pochodna cukru trzcinowego) - głęboko nawilża
skórę.
• Alginat - otrzymywany z alg morskich (głównie alg brązowych),
posiada właściwości nawilżające i ochronne.
• Glukonolakton - opóźnia procesy starzenia się skóry i nawilża.

Korzyści:

• Rozświetlenie skóry
• Spłycenie zmarszczek
• Ujędrnienie skóry
• Optymalne nawilżenie skóry
• Poprawa kondycji

Sposób użycia:
Wlać 40 ml wody o temperaturze 20 oC do 30 - 50 g
(około 83 ml) proszku, mieszając energicznie,
aż do uzyskania jednolitej masy (około 1 min.).
Następnie nałożyć na całą twarz– łącznie z powiekami
i ustami, pozostawiając wolne otwory nosowe.
Po upływie 15-20 min. zdjąć maskę w całości.
Zaaplikować odpowiedni tonik i krem pielęgnacyjny.
INCI:
Sucrose, Gluconolactone, Algin, Sodium Citrate,
Dicalcium Phosphate Dihydrate, Synthetic
Fluorphlogopite, CI 77019 (Mica), CI 77891 (Titanium
Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides).
Pojemność: Profesja - 190 g / 518 ml

Profesja / Detal - 30 g / 83 ml
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Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej (Meso Pen, Meso Roller)
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

Luxury Algaplast Bora Bora Mask
Luksusowa maska algowa z Bora Bora
- nawilżająco - łagodząca

LUXURY ALGAPLAST MASK - LUKSUSOWE MASKI ALGOWE
Opis:
Maska algowa nawilżająco - łagodząca zawiera w swoim
składzie piasek z Bora Bora. Bogata jest w glukonolakton,
który działa przeciwzapalnie i przeciwstarzeniowo.
Wzmacnia odporność skóry na zewnętrzne czynniki
drażniące, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia.
To innowacyjna maska z niesamowitym efektem
wizualnym transparentnej maski z ziarnami piasku Bora
Bora i cukrów. Po zastosowaniu maski skóra jest gładka,
miękka w dotyku, dobrze nawilżona i ujędrniona.
Przeznaczenie:
skóra bardzo wrażliwa, zwiotczała, z zaburzoną
gospodarką wodną, ale także z trądzikiem
pospolitym i różowatym, skóra podrażniona
nadmiernym opalaniem.
Skład:

•G
 lukonolakton - opóźnia procesy starzenia się skóry, nawilża
i działa przeciwtrądzikowo. Ma właściwości antyoksydacyjne
i przeciwrodnikowe. Wspomaga leczenie trądziku. Zmniejsza
wydzielanie łoju oraz obniża procesy keratynizacji (rogowacenia
naskórka), mieszków włosowych i gruczołów łojowych.
Glukonolakton zmniejsza ilość zaskórników. Wygładza
naskórek, zmniejsza ryzyko powstawania plam (przebarwień hiperpigmentacji). Korzystnie działa na skórę z trądzikiem różowatym,
młodzieńczym, dojrzałym, sterydowym, polekowym, zawodowym.
Łagodzi objawy atopowego zapalenia skóry.
• Alginat - otrzymywany z alg morskich (głównie alg brązowych),
posiada właściwości nawilżające i ochronne.
• Cukry - wykazuje działanie nawilżające.

Korzyści:
Sposób użycia:
Wlać 40 ml wody o temperaturze 20 oC do 30 - 50 g
(około 83 ml) proszku, mieszając energicznie,
aż do uzyskania jednolitej masy (około 1 min.).
Następnie nałożyć na całą twarz – łącznie z powiekami
i ustami, pozostawiając wolne otwory nosowe.
Po upływie 15-20 min. zdjąć maskę w całości.
Zaaplikować odpowiedni tonik i krem pielęgnacyjny.
INCI:
Sucrose, Gluconolactone, Algin, Sodium Citrate, Silica,
Dicalcium Phosphate Dihydrate, CI 77289 (Chromium
Hydroxide Green).
Pojemność: Profesja - 190 g / 518 ml

Profesja / Detal - 30 g / 83 ml

• Skóra nawilżona, odżywiona
• Zmniejszenie zmian zapalnych przy trądziku pospolitym
• Regulacja pracy gruczołów łojowych
• Zwężenie por skórnych
• Odświeżenie
• Rozjaśnienie
• Uspokojenie skóry
• Skuteczna likwidacja podrażnień i zaczerwienień skóry

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej (Meso Pen, Meso Roller)
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym
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Luxury Algaplast Caviar Mask
Luksusowa maska algowa z kawiorem
- odmładzająco-odżywiająca

LUXURY ALGAPLAST MASK - LUKSUSOWE MASKI ALGOWE
Opis:
Luksusowa maska algowa odmładzająco
- odżywiająca zawiera w swoim składzie ekstrakt
z kawioru, który stymuluje aktywność komórek przy
jednoczesnym zwiększeniu aktywności kolagenu,
zwalczając objawy starzenia się skóry. Kawior to silne
źródło substancji energetyzujących, należą do nich:
fosfolipidy, fosfoproteiny i mikroelementy. Spełnia rolę
nawilżającą,regenerującą, odżywiającą,
zwiększa metabolizm komórek. Przywraca skórze
zdrowy blask, gładkość i sprężystość.
Przeznaczenie:
dla skóry z widocznymi oznakami starzenia,
zwiotczałej, pozbawionej elastyczności,
ze zmarszczkami, szarej, zmęczonej.
Skład:

na ciep

ło

• Ekstrakt z kawioru - odnawia uszkodzoną barierę ochronną
naskórka, intensyfikuje proces odnowy komórek oraz zwiększa
produkcję kolagenu i elastyny, działając odmładzająco.
• Ziemia okrzemkowa - powstaje z pancerzyków obumarłych
jednokomórkowych mikroalg (okrzemek). Dostarcza krzemu
o wysokim stopniu przyswajalności, który przeciwdziała
wiotczeniu skóry, przyspiesza proces gojenia, zmniejsza
przepuszczalność naczyń krwionośnych. W połączeniu z
wodą daje reakcję cieplną, dzięki temu pod maską wytwarza
się odpowiedni mikroklimat, zwiększający przenikalność
pozostałych aktywnych składników.
• Alginat - otrzymywany z alg morskich (głównie alg brązowych),
posiada właściwości nawilżające i ochronne.

Korzyści:
Sposób użycia:
Wlać 90 ml wody o temperaturze 45oC do 30 - 50 g
(około 83 ml) proszku, mieszając energicznie,
aż do uzyskania jednolitej masy (około 1 min.).
Następnie nałożyć na całą twarz – łącznie z powiekami
i ustami, pozostawiając wolne otwory nosowe.
Po upływie 15-20 min. zdjąć maskę w całości.
Zaaplikować odpowiedni tonik i krem pielęgnacyjny.
INCI:
Diatomaceous Earth, Algin, Calcium Sulfate Hydrate,
Tetrasodium Pyrophosphate, Maris Sal (Sea Salt), Aqua
(Water), Glycerin, Cl 77007 (Ultramarines), Magnesium
Oxide, Parfum (Fragrance), Silica, Caviar Extract,
Dehydroacetic Acid.
Pojemność: Profesja - 190 g / 518 ml

Profesja / Detal - 30 g / 83 ml
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• Regeneracja i odmłodzenie skóry
• Spłycenie zmarszczek
• Zwiększenie napięcia
• Nawilżenie
• Odżywienie skóry

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej (Meso Pen, Meso Roller)
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

MODELING ALGE - ORGANICZNE MASKI ALGOWE NA CIEPŁO
Nadchodzący sezon to premiera nowych masek algowych medbeauty©. Polecamy
organiczne algi na ciepło !!! Rozrabiane są z ciepłą wodą w temp. do 45OC, dzięki temu
są bardzo przyjemne podczas aplikacji. Nie powodują silnego rozgrzania skóry, ale
powodują uczucie delikatnego ciepła, co daje niezwykły komfort każdej skórze.
Już teraz cieszą się dużą popularnością wśród klientów profesjonalnych salonów
kosmetycznych! Polecamy organiczne maski algowe na ciepło dla skóry skłonnej
do powstawania przebarwień, suchej, odwodnionej, zwiotczałej, starzejącej się,
a także dla skóry tłustej.

CO WYRÓŻNIA NOWE MASKI ALGOWE MEDBEAUTY?

– ORGANICZNE ALGI NA CIEPŁO – OD INNYCH MASEK ALGOWYCH?
1. Są bardzo przyjemne w użyciu. Nawet po zastygnięciu są bardzo plastyczne (elastyczne), dzięki czemu świetnie przylegają do skóry
przez cały czas aplikacji (około 20 min.). Maski algowe innych firm przy najmniejszym ruchu potrafią się same odklejać przed czasem.
2. Odchodzą idealnie. Nawet najmniejsze pozostałości alg, bez żadnego trudu można zdjąć jednym ruchem..
3. Zastygają odrobinę później, niż inne maski algowe. To powoduje, że mamy więcej czasu na nałożenie jej na twarz.
4. Klient czuje się komfortowo od momentu aplikacji maseczki na skórę. Ciepła masa algowa nakładana na skórę twarzy, szyi, dekoltu
(również na okolice oczu, czy ust) daje uczucie niesamowitego relaksu i rozluźnienia. Po chwili zastyga i wówczas delikatnie chłodzi.
5. Bogata ilość składników aktywnych pozwala zastosować maski w przypadku wielu różnych problemów kosmetycznych.
6. Niskie koszty zabiegu – już od 2,20 zł za 1 zabieg !!!!

WYDAJNOŚĆ KOSMETYKU:
Nazwa kosmetyku:
Whitening Modeling Alge - Maska rozjaśniająca z ekstraktem z grzybów Mun
Whitening Modeling Alge - Maska rozjaśniająca z ekstraktem z grzybów Mun
Moisturizing Modeling Alge - Maska nawilżająca z aloesem
Moisturizing Modeling Alge - Maska nawilżająca z aloesem
Anti Aging Modeling Alge - Maska przeciwzmarszczkowa z gruszką balsamiczną
Anti Aging Modeling Alge - Maska przeciwzmarszczkowa z gruszką balsamiczną
Oil Control Modeling Alge - Maska regulująca łojotok z miętą pieprzową
Oil Control Modeling Alge - Maska regulująca łojotok z miętą pieprzową

Pojemność:
30g + 20% Gratis = 36g /100ml
190 g + 15% Gratis =220 g /600ml
30g + 20% Gratis = 36g /100ml
190 g + 15% Gratis =220 g /600ml
30g + 20% Gratis = 36g /100ml
190 g + 15% Gratis =220 g /600ml
30g + 20% Gratis = 36g /100ml
190 g + 15% Gratis =220 g /600ml

Firming Modeling Alge - Maska ujędrniająca z chryzantemą japońską

380g + 60g Gratis = 440g / 1200 ml

Ilość zabiegów:
1
12
1
12
1
12
1
12
Twarz: 24
Ciało:

ZABIEG Z MASKĄ ALGOWĄ NA CIEPŁO:
PRZYKŁADOWA PROCEDURA ZABIEGU:
I ETAP - DEMAKIJAŻ
II ETAP - ZŁUSZCZANIE

III ETAP - REGENERACJA
IV ETAP - RELAKS

V ETAP - MASECZKA ALGOWA
NA CIEPŁO
VI ETAP - PIELĘGNCJA
Proponujemy po innych
zabiegach kosmetologicznych:

Wykonujemy demakijaż oczu, ust, twarzy, szyi i dekoltu za pomocą mleczka Hyaluronic Cleansing
Milk Face and Eyes. Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic lub płynem micelarnym z ekstraktem
z kawioru do demakijażu twarzy i oczu Caviar Micellar Water.
Wykonujemy piling enzymatyczny Enzymatic Peeling. W tym celu: 5 g proszku zmieszać z wodą
do uzyskania jednolitej, gęstej konsystencji. Nałożyć cienką warstwę na skórę twarzy, szyi i dekoltu.
Po upływie 5-15 min. zmyć ciepłą wodą, stonizować tonikiem. Omijać okolice oczu.
Proponujemy odpowiednią dla danego problemu perłę piękności PEARLS BEAUTY: nawilżającą
(Pearls Hydra) lub odmładzająco – ujędrniającą (Pearls Anty Aging & Firming) lub ampułkę
medbeauty (odmładzającą - ANTI WRINKLES, nawilżającą - MOISTURIZING, łagodząco - CALMING,
z kwasami AHA). Delikatnymi, kolistymi ruchami wmasowujemy ją w skórę.
Wykonujemy relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu kremu do masażu
Perfect Massage Cream Medbeauty.
15-30 g (około 50 ml) preparatu wymieszać z 1,5 – 2,5 miarkami wody (miarka 20 ml) w temperaturze
do 45OC lub z aktywatorem do alg Activator Pur Collagen Masks & Alge Masks do uzyskania gładkiej,
jednolitej masy. Nałożyć na całą twarz – łącznie z powiekami i ustami, pozostawiając wolne otwory
nosowe. Po upływie 15-20 minut maskę zdjąć w całości.
Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic. Nakładamy odpowiedni krem pielęgnacyjny.
Mikrodermbrazji, oxybrazji, pilingu kawitacyjnym, pilingu chemicznym, oczyszczaniu skóry,
thermaliftingu skóry RF, mezoterapii bezigłowej, jonoforezie, sonoforezie
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Whitening Modeling ALGE
Rozjaśniająca maska algowa na ciepło
z ekstraktem z grzybów Mun.

MODELING ALGE – ORGANICZNE MASKI ALGOWE NA CIEPŁO
Opis:
W maseczce algowej znajduje się mieszanina
cennych naturalnych składników, które wnikają
głęboko w skórę i pomagają jej przywrócić
naturalny kolor oraz zdrowy wygląd.
Specjalna formuła niweluje plamki pigmentacyjne,
ujednolica koloryt skóry, doskonale rozjaśnia cerę.
Przeznaczenie:
skóra szara, zmęczona z dużą ilością przebarwień
posłonecznych.
Skład:

• Ekstrakt z grzybów Mun (Auricularia Polytricha). Uszak
gęstowłosy zyskał stulecia temu wysokie uznanie, zarówno
w Europie, jak i we wschodniej Azji. Zawiera bardzo dużo
substancji mineralnych: potas, wapń, magnez, fosfor, krzem,
sód; witaminy: C, A i E oraz polisacharydy. Działa rozjaśniająco
i odmładzająco na skórę.
• Algi bogate w wit. A, E, C, B ; makro i mikro elementy.
• Ziemia okrzemkowa – źródło łatwo przyswajalnego krzemu.
Posiada właściwości ujędrniające i bardzo delikatnie złuszczające.

Korzyści:

• Rozjaśnienie przebarwień
• Wyrównanie kolorytu skóry
• Zwalczanie wolnych rodników
• Odżywienie
• Odmłodzenie
• Wyciszenie skóry podrażnionej

Kolor: różowy
Zapach: neutralny
Sposób użycia:
15-30 g (około 50 ml) preparatu wymieszać z 1,5 – 2,5
miarkami wody (miarka 20 ml) w temperaturze do 45OC
lub z aktywatorem do alg Activator Pur Collagen Masks
& Alge Masks do uzyskania gładkiej, jednolitej masy.
Nałożyć na całą twarz – łącznie z powiekami i ustami,
pozostawiając wolne otwory nosowe. Po upływie
15-20 minut maskę zdjąć w całości. Zaaplikować
odpowiedni tonik i krem pielęgnacyjny.
INCI:
Constarch, Auricularia Polytricha, Calcium Sulfate,
Algae, Algin, Diatomaceous Earth,Tetrasodium
Pyrophosphate, Magnesium Oxide.
Pojemność: Profesja - 190g + 15% Gratis = 220 g / 600ml
Profesja / Detal - 30g + 20% Gratis - 36g / 100ml

26

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

Moisturizing Modeling ALGE
Nawilżająca maska algowa na ciepło z aloesem.

MODELING ALGE – ORGANICZNE MASKI ALGOWE NA CIEPŁO
Opis:
Maseczka algowa, dzięki dużej zawartości aloesu
silnie nawilży wysuszoną skórę, nada jej uczucia
wyjątkowego komfortu. Sprawi, że skóra odzyska
miękkość i elastyczność. Poprawi także koloryt skóry,
złagodzi wszelkiego rodzaju podrażnienia.
Świetnie dotleni, odżywi i zregeneruje.
Przeznaczenie:
skóra sucha, odwodniona, wrażliwa, dojrzała,
skłonna do powstawania zmarszczek.
Skład:

• Aloes to roślina lecznicza wykorzystywana już w Starożytności.
Zawiera witaminy: A, C, E, enzymy: fosfatazę alkaliczną, amylazę,
karboksypeptydazę, katalazę, bradykinazę; minerały: chrom,
magnez, cynk, potas, wapń.
• Algi bogate w wit. A, E, C, B ; makro i mikro elementy.
• Ziemia okrzemkowa – źródło łatwo przyswajalnego krzemu.
Posiada właściwości ujędrniające i bardzo delikatnie złuszczające.

Korzyści:

• Nawilżenie – aloes zawiera w swoim miąższu
mukopolisacharydy i ligniny – to właśnie te związki posiadają
niezwykły mechanizm nawilżenia tkankowego, zwłaszcza
wprowadzenia wody w przestrzenie międzykomórkowe.
• Regeneracja – poprzez wpływ na sprawność podziałów
komórkowych.
• Odżywienie – dzięki zawartości witamin, substancji mineralnych,
wolnych aminokwasów.
• Łagodzenie podrażnień
• Działanie przeciwzapalne

Kolor: waniliowy
Sposób użycia:
15-30 g (około 50 ml) preparatu wymieszać z 1,5 – 2,5
miarkami wody (miarka 20 ml) w temperaturze do 45OC
lub z aktywatorem do alg Activator Pur Collagen Masks
& Alge Masks do uzyskania gładkiej, jednolitej masy.
Nałożyć na całą twarz – łącznie z powiekami i ustami,
pozostawiając wolne otwory nosowe.
Po upływie 15-20 minut maskę zdjąć w całości.
Zaaplikować odpowiedni tonik i krem pielęgnacyjny.
INCI:
Constarch, Aloe, Calcium Sulfate, Algae, Algin,
Diatomaceus Earth, Tetrasodium Pyrophosphate,
Magnesium Oxide.

Zapach: neutralny
Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

Pojemność: Profesja - 190g + 15% Gratis = 220g / 600ml

Profesja / Detal - 30g + 20% Gratis - 36g / 100ml
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Anti Aging Modeling ALGE
Przeciwzmarszczkowa maska algowa na ciepło

MODELING ALGE – ORGANICZNE MASKI ALGOWE NA CIEPŁO
Opis:
Maseczka algowa dzięki bogatej recepturze wygładza
zmarszczki, nawilża, regeneruje. Zapewnia skórze
witalność, młodzieńczy wygląd, nadaje skórze
miękkość, elastyczność i jedwabistą gładkość.
Przeznaczenie:
dla skór suchych, zwiotczałych, dojrzałych,
ze zmarszczkami, liniami mimicznymi, z pojawiającymi
się oznakami starzenia, dla skór osłabionych paleniem
papierosów lub słońcem.
Skład:

• Gruszka balsamiczna (Momordica Charantia – zwana także:
balsamką ogórkowatą, przepęklą ogórkowatą, gorzkim
melonem) - to gatunek rośliny z rodziny dyniowatych.
Występuje w krajach tropikalnych i subtropikalnych. Zawiera
w swoim składzie: saponiny, glikozydy, triterpeny, proteiny,
sterole, witaminy: C, A, E, F, B1, B2, fosfor, żelazo, kwas olejowy.
• Algi bogate w wit. A, E, C, B; makro i mikro elementy.
• Ziemia okrzemkowa – źródło łatwo przyswajalnego krzemu.
Posiada właściwości ujędrniające i bardzo delikatnie złuszczające.

Korzyści:

• Odmłodzenie
• Głęboka regeneracja
• Odżywienie
• Uelastycznienie skóry
• Zmiękczające
• Działanie antywolnorodnikowe

Kolor: szlachetny antracyt
Zapach: neutralny
Sposób użycia:
15-30 g (około 50 ml) preparatu wymieszać z 1,5 – 2,5
miarkami wody (miarka 20 ml) w temperaturze do 45°C
lub z aktywatorem do alg Activator Pur Collagen Masks
& Alge Masks do uzyskania gładkiej, jednolitej masy.
Nałożyć na całą twarz – łącznie z powiekami i ustami,
pozostawiając wolne otwory nosowe.
Po upływie 15-20 minut maskę zdjąć w całości.
Zaaplikować odpowiedni tonik i krem pielęgnacyjny.
INCI:
Constarch, Momordica Charantia, Calcium Sulfate,
Algae, Algin, Diatomaceus Earth, Tetrasodium
Pyrophosphate, Magnesium Oxide.
Pojemność: Profesja - 190g + 15% Gratis = 220g / 600ml

Profesja / Detal - 30g + 20% Gratis - 36g / 100ml
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Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

Oil Control Modeling Alge
Regulująca łojotok maska algowa na ciepło

MODELING ALGE – ORGANICZNE MASKI ALGOWE NA CIEPŁO
Opis:
Maseczka algowa szczególnie polecana
po profesjonalnych zabiegach oczyszczania skóry,
mikrodermabrazji, pilingu chemicznym. Rezultaty
są natychmiast widoczne, skóra czysta, a pory
zamknięte. Maseczka wchłania nadmiar łoju,
zapobiega powstawaniu kolejnych stanów
zapalnych, wyraźnie poprawia koloryt cery.
Przeznaczenie:
dla skóry mieszanej, tłustej, trądzikowej.
Skład:

• Mięta pieprzowa (Peper Mint) – jest byliną z rodziny
jasnowatych, uprawianą w Europie, Ameryce Północnej
i Południowej, a także w Azji i w Afryce. W Polsce bardzo
popularna, uprawiana w miejscach słonecznych o wilgotnej,
żyznej glebie. Nie występuje w stanie dzikim. Posiada
intensywny, przyjemny zapach. Głównym składnikiem mięty
pieprzowej wykorzystywanym w kosmetyce jest mentol. Dzięki
niemu zmęczona, zszarzała skóra staje się skórą pełną blasku.
• Algi bogate w wit. A, E, C, B; makro i mikro elementy.
• Ziemię okrzemkową – źródło łatwo przyswajalnego krzemu.
Posiada właściwości ujędrniające i bardzo delikatnie złuszczające.

Korzyści:

• Złagodzenie podrażnień na skórze
• Odświeżenie, rozświetlenie
• Regulacja intensywności wydzielania tłuszczów
• Zapobieganie rozwojowi trądziku
• Zmniejszenie stanów zapalnych
• Zwężenie rozszerzonych porów

Kolor: niebieska
Sposób użycia:
15-30 g (około 50 ml) preparatu wymieszać z 1,5 – 2,5
miarkami wody (miarka 20 ml) w temperaturze do 45OC
lub z aktywatorem do alg Activator Pur Collagen Masks
& Alge Masks do uzyskania gładkiej, jednolitej masy.
Nałożyć na całą twarz – łącznie z powiekami i ustami,
pozostawiając wolne otwory nosowe.
Po upływie 15-20 minut maskę zdjąć w całości.
Zaaplikować odpowiedni tonik i krem pielęgnacyjny.
INCI:
Constarch, Peper Mint, Calcium Sulfate,
Algae, Algin, Diatomaceus Earth, Tetrasodium
Pyrophosphate, Magnesium Oxide.

Zapach: neutralny
Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

Pojemność: Profesja - 190g + 15% Gratis = 220g / 600ml

Profesja / Detal - 30g + 20% Gratis - 36g / 100ml
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Firming Modeling Alge
Ujędrniająca maska algowa na ciepło

MODELING ALGE – ORGANICZNE MASKI ALGOWE NA CIEPŁO
Opis:
Maseczka algowa ujędrniająca skórę zwiotczałą.
Posiada właściwości wzmacniania i uszczelniania
naczyń krwionośnych – świetnie sprawdza się przy
skórach naczyniowych, ze skłonnością do trądziku
różowatego i skórach wrażliwych. Ze względu na
właściwości zwiększające mikrocyrkulację krwi
i odtoksyczniające, polecana jest także przy
problemach z cellulitem.
Przeznaczenie:
skóra twarzy i ciała; dla skóry zwiotczałej,
mało elastycznej, pozbawionej sprężystości;
dla skóry z popękanymi naczyniami krwionośnymi
i ze skłonnością do trądzika różowatego.
Skład:

• Chryzantema japońska (Crysanthellum Indicum Flower)
– zwaną także: złocieniem ogrodowym, chryzantemą
wielokwiatową z Chin i Japonii. Bardzo bogata jest
w flawonoidy, które działają silnie odmładzająco, napinająco,
antyrodnikowo, chronią naczynia krwionośne przed pękaniem).
• Algi bogate w wit. A, E, C, B ; makro i mikro elementy.
• Ziemię okrzemkową – źródło łatwo przyswajalnego krzemu.
Posiada właściwości ujędrniające i bardzo delikatnie złuszczające.

Korzyści:

• Odmłodzenie
• Głęboka regeneracja
• Odżywienie
• Uelastycznienie skóry
• Zmiękczające
• Działanie antywolnorodnikowe

Sposób użycia:
15-30 g (około 50 ml) preparatu wymieszać z 1,5 – 2,5
miarkami wody (miarka 20 ml) w temperaturze do 45°C
lub z aktywatorem do alg Activator Pur Collagen Masks
& Alge Masks do uzyskania gładkiej, jednolitej masy.
Nałożyć na całą twarz – łącznie z powiekami i ustami,
pozostawiając wolne otwory nosowe.
Po upływie 15-20 minut maskę zdjąć w całości.
Zaaplikować odpowiedni tonik i krem pielęgnacyjny.
INCI:
Constarch, Chrysanthellum Indicum Flower Water,
Calcium Sulfate, Algae, Algin, Diatomaceus Earth,
Tetrasodium Pyrophosphate, Magnesium Oxide.
Pojemność: Profesja - 380g + 60g Gratis = 440g / 1200ml
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Kolor: zielona
Zapach: neutralny
Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej

THERMIC MASK

- termiczne MASKI GIPSOWE

Termiczna maska gipsowa wykorzystuje modelujące działanie gipsu oraz termiczny proces wiązania
wody przez siarczan wapnia, dzięki czemu może wspomagać wnikanie substancji czynnych zawartych
w preparatach regenerujących i odżywczych stosowanych pod maskę. Sprzyja penetracji substancji
czynnych (serum/ampułka) uprzednio zastosowanych przed maską dzięki reakcji termicznej. Z użyciem
masek termicznych wykonasz zabiegi dla skóry: zestresowanej, szarej, zmęczonej, tzw. ”palacza”,
zwiotczałej, wymagającej silnej regeneracji, wrażliwej, tłustej, mieszanej.

WYDAJNOŚĆ KOSMETYKU:
Nazwa kosmetyku:

Pojemność:

Ilość zabiegów:

Thermic Chocolate Mask – termiczna maska gipsowa
z czekoladą modelująco - odżywcza

600 ml / 220 g

1

Thermic Cryogenic Mask – termiczna maska gipsowa
kriogeniczna modelująco – łagodząca

600 ml / 220 g

1

ZABIEG Z TERMICZNĄ MASKĄ GIPSOWĄ:
PRZYKŁADOWA PROCEDURA ZABIEGU:
I ETAP - DEMAKIJAŻ

Wykonujemy demakijażu oczu, ust, twarzy, szyi i dekoltu za pomocą mleczka Hyaluronic Cleansing
Milk Face and Eyes. Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic lub płynem micelarnym z ekstraktem z kawioru
do demakijażu twarzy i oczu Caviar Micelar Water.

II ETAP - ZŁUSZCZANIE

Wykonujemy piling enzymatyczny Enzymatic Peeling. W tym celu należy: 5 g proszku zmieszać z wodą
do uzyskania jednolitej, gęstej konsystencji. Nałożyć cienką warstwę na skórę twarzy szyi i dekoltu.
Po upływie 5-15 min. zmyć ciepłą wodą, stonizować tonikiem. Omijać okolice oczu.

III ETAP - REGENERACJA

Proponujemy odpowiednią dla danego problemu perłę piękności PEARLS BEAUTY: nawilżającą (Pearls
Hydra) lub odmładzająco – ujędrniającą (Pearls Anti Aging & Firming) lub ampułkę medbeauty
(odmładzającą – ANTI WRINKLES, nawilżającą – MOISTURIZING, łagodzącą - CALMING, z kwasami
AHA). Delikatnymi kolistymi ruchami wmasowujemy ją w skórę.

IV ETAP - RELAKS

Wykonujemy relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu kremu do masażu Perfect Massage
Cream Medbeauty.

V ETAP - MASKA TERMICZNA

VI ETAP - PIELĘGNCJA
Proponujemy po innych
zabiegach kosmetologicznych:

Saszetkę maski (220 g) rozprowadzić w 110 ml letniej wody do uzyskania jednolitej, gęstej masy.
Wcześniej na skórę nałożyć serum w ampułce Medbeauty oraz krem. Zwrócić szczególną uwagę
na zabezpieczenie brwi i okolic oczu dodatkowo płatkami kosmetycznymi. Przykryć lekko gazą z
wyciętymi otworami na nos i usta, a następnie nakładać maskę cienkimi warstwami, aż do uzyskania
odpowiedniej grubości warstwy maski (ok. 1 cm). Maska twardnieje powoli. Czas działania maski od
15 do 20 min. Po upływie tego czasu zdjąć maskę w całości.
Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic. Nakładamy odpowiedni krem pielęgnacyjny.
Mikrodermabrazja, oxybrazji, pilingu kawitacyjnym, pilingu chemicznym, oczyszczaniu skóry,
thermaliftingu skóry RF, mezoterapii bezigłowej, jonoforezie, sonoforezie.
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Thermic Chocolate Mask
Termiczna maska gipsowa z czekoladą
- modelująco - odżywcza

THERMIC MASK - termiczne MASKI GIPSOWE
Opis:
Termiczna maska gipsowa z czekoladą wykorzystuje
modelujące działanie gipsu oraz termiczny proces
wiązania wody przez siarczan wapnia, dzięki czemu
może wspomagać wnikanie substancji czynnych
zawartych w preparatach regenerujących i odżywczych
stosowanych pod maskę. Pod wpływem wzrostu
temperatury rozszerzają się naczynia krwionośne, zwiększa
się mikrocyrkulacja krwi, następuje odtoksycznienie,
dotlenienie i odżywienie skóry. Obecne w kakao związki
mineralne, głównie magnezu, wykazują działanie
kojące i odprężające, wykorzystywane w pielęgnacji
skóry zmęczonej, zestresowanej i pozbawionej
zdrowego kolorytu.
Przeznaczenie:
dla skóry zestresowanej, szarej, zmęczonej, tzw. ”palacza”,
zwiotczałej, wymagającej silnej regeneracji. Polecana
także do modelowania biustu i pośladków.
Skład:

Sposób użycia:
Saszetkę maski (220 g) rozprowadzić w 110 ml letniej wody
do uzyskania jednolitej, gęstej masy. Wcześniej na skórę
nałożyć serum w ampułce Medbeauty oraz krem. Zwrócić
szczególną uwagę na zabezpieczenie brwi i okolic oczu
dodatkowo płatkami kosmetycznymi. Przykryć lekko gazą
z wyciętymi otworami na nos i usta, a następnie nakładać
maskę cienkimi warstwami, aż do uzyskania odpowiedniej
grubości warstwy maski (ok. 1 cm). Maska twardnieje
powoli. Czas działania maski od 15 do 20 min.Po upływie
tego czasu zdjąć maskę w całości, stonizować skórę
i zaaplikować odpowiedni krem pielęgnacyjny.
INCI:
Calcium Sulfate, Talc, Magnesium Sulfate, CI 77491 (Iron
Oxides), CI 77492 (Iron Oxides), Parfum (Fragrance), CI 77499
(Iron Oxides), Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Powder,
Calcium Polyoxymethylene Pyrrolidone, Hydrolyzed Corn
Starch.
Pojemność: Profesja - 1szt. – 220 g / 600 ml
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• Ekstrakt z kakaowca - zawiera cenne dla skóry pierwiastki:
potas, magnez, wapno i żelazo, a także pobudzającą kofeinę
i teobrominę. Działa odprężająco, ujędrniająco i odżywczo.
Stymuluje produkcję endorfin skórnych. Dzięki zawartości
polifenoli chroni skórę przed wolnymi rodnikami,
wspomaga procesy odnowy.
• Siarczan wapnia - sproszkowany minerał, który w kontakcie
z wodą daje reakcję egzotermiczną, w trakcie której wydziela się
ciepło. Podczas odparowywania wody maska rozgrzewa się
nawet do temp. 40°C. Dzięki temu pory skórne i naczynia
włosowate rozszerzają się. To sprzyja wnikaniu substancji
czynnych w głębokie warstwy skóry. Maska zastygając
obkurcza się, co daje natychmiastowy efekt liftingu.

Korzyści:

• Intensywny lifting skóry
• Spłycenie zmarszczek
• Poprawa kondycji skóry
• Nawilżenie i zregenerowanie
• Przywrócenie komfortu skóry szarej i zniszczonej
• Wymodelowanie biustu i pośladków

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• przy pilingu kawitacyjnym
• przy zabiegu pielęgnacyjnym
• po masażu twarzy, szyi i dekoltu
• po masażu biustu, czy też pośladków

Thermic Cryogenic Mask
Termiczna maska gipsowa kriogeniczna
- modelująco- łagodząca

THERMIC MASK - termiczne MASKI GIPSOWE
Opis:
Termiczna maska gipsowa kriogeniczna wykorzystuje
modelujące działanie gipsu oraz termiczny proces
wiązania wody przez siarczan wapnia, dzięki czemu może
wspomagać wnikanie substancji czynnych zawartych
w preparatach regenerujących i odżywczych stosowanych
pod maskę. Sprzyja penetracji substancji czynnych (serum/
ampułka) uprzednio zastosowanych przed maską dzięki
reakcji egzotermicznej (ciepło-zimno), która występuje
podczas zabiegu. „Zimno” łagodzi ból i usprawnia
mikrokrążenie. Efekt kriogeniczny podczas zabiegu daje
uczucie świeżości, natlenienia, odżywienia, ukojenia
dla skór wrażliwych. Zmniejsza reakcje zapalne, prowadzi
do szybszego gojenia ran, poprawia też wygląd i koloryt
skóry. Zmniejsza obrzęki i powoduje również efekt
kosmetyczny polegający na redukcji cellulitu.
Mentol zawarty w masce charakteryzuje się działaniem
łagodzącym podrażnienia, chłodzącym i znieczulającym.
Przeznaczenie:
dla skóry wrażliwej, wymagającej regeneracji, szarej,
zmęczonej, tzw. ”palacza”, dla skóry tłustej, mieszanej.
Polecana także do zabiegów antycellulitowych.
Skład:

• Mentol - pozyskiwany z mięty pieprzowej.
Związek o charakterystycznym zapachu miętowym. Posiada
właściwości odświeżające, chłodzące, kojące i łagodzące podrażnienia.
Przywraca skórze lepkość i świeżość.

Sposób użycia:
Saszetkę maski (220 g) rozprowadzić w 110 ml letniej wody
do uzyskania jednolitej, gęstej masy. Wcześniej na skórę
nałożyć serum w ampułce Medbeauty oraz krem. Zwrócić
szczególną uwagę na zabezpieczenie brwi i okolic oczu
dodatkowo płatkami kosmetycznymi. Przykryć lekko gazą
z wyciętymi otworami na nos i usta, a następnie nakładać
maskę cienkimi warstwami, aż do uzyskania odpowiedniej
grubości warstwy maski (ok. 1 cm). Maska twardnieje
powoli. Czas działania maski od 15 do 20 min. Po upływie
tego czasu zdjąć maskę w całości, stonizować skórę
i zaaplikować odpowiedni krem pielęgnacyjny.
INCI:
Calcium Sulfate, Talc, Magnesium Sulfate, CI 77289
(Chromium Hydroxide Green), Cl 77007 (Ultramarines),
Methyl Diisopropyl Propionamide, Silica, Menthol, Calcium
Polyoxymethylene Pyrrolidone, Hydrolyzed Corn Starch.

• Siarczan wapnia - sproszkowany minerał, który w kontakcie z wodą
daje reakcję egzotermiczną, w trakcie której wydziela się ciepło.
Podczas odparowywania wody maska rozgrzewa się nawet do temp.
40°C. Dzięki temu pory skórne i naczynia włosowate rozszerzają się.
To sprzyja wnikaniu substancji czynnych w głębokie warstwy skóry.
Maska zastygając obkurcza się, co daje natychmiastowy efekt liftingu.

Korzyści:

• Intensywny lifting skóry
• Poprawa kondycji skóry
• Skóra uspokojona, wyciszona, zmatowiona
• Złagodzenie podrażnień
• Zmniejszone zaczerwienienia i pieczenie skóry
• Skóra głęboko nawilżona
• Usprawnienie mikrokrążenia
• Dotlenienie i odżywienie

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• przy pilingu kawitacyjnym, oczyszczaniu skóry
• przy zabiegu pielęgnacyjnym
• po masażu twarzy, szyi i dekoltu
• po drenażu limfatycznym, masażu pośladków

Pojemność: Profesja - 1szt. – 220 g / 600 ml
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FRENCH GREEN CLAY - MASKI Z GLINKĄ ZIELONĄ
Maska z zielonej glinki występuje w postaci delikatnego proszku, który po rozrobieniu
z wodą tworzy kremową konsystencję. Sprawia, że skóra staje się matowa.

WYDAJNOŚĆ KOSMETYKU:
Nazwa kosmetyku:

Pojemność:

Ilość zabiegów:

New French Green Clay

90 g / 112,5 ml

9

New French Green Clay

200 g / 250 ml

20

ZABIEG Z MASKĄ Z ZIELONĄ GLINKĄ:
PRZYKŁADOWA PROCEDURA ZABIEGU:
I ETAP - DEMAKIJAŻ

II ETAP - ZŁUSZCZANIE

III ETAP - REGENERACJA

IV ETAP - RELAKS

Wykonujemy demakijaż oczu, ust, twarzy, szyi i dekoltu za pomocą mleczka Hyaluronic Cleansing
Milk Face and Eyes. Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic lub płynem micelarnym z ekstraktem z kawioru
do demakijażu twarzy i oczu Caviar Micellar Water.
Wykonujemy piling enzymatyczny Enzymatic Peeling. W tym celu: 5 g proszku zmieszać z wodą do
uzyskania jednolitej, gęstej konsystencji. Nałożyć cienką warstwę na skórę twarzy, szyi i dekoltu. Po
upływie 5-15 min. zmyć ciepłą wodą, stonizować tonikiem. Omijać okolice oczu.
Proponujemy odpowiednią dla danego problemu perłę piękności PEARLS BEAUTY: nawilżającą (Pearls
Hydra) lub odmładzająco – ujędrniającą (Pearls Anty Aging & Firming) lub ampułkę medbeauty
(odmładzającą - ANTI WRINKLES, nawilżającą - MOISTURIZING, łagodząco - CALMING, z kwasami AHA).
Delikatnymi, kolistymi ruchami wmasowujemy ją w skórę.
Wykonujemy relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu kremu do masażu
Perfect Massage Cream Medbeauty.

V ETAP - MASKA Następnie około 10 g glinki wymieszać w miseczce z 10 ml wody, do uzyskania jednolitej masy.
Z GLINKĄ ZIELONĄ Grubą warstwę położyć na twarz na około 20 minut. Dokładnie zmyć ciepłą wodą.
VI ETAP - PIELĘGNCJA
Proponujemy po innych
zabiegach kosmetologicznych:
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Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic. Nakładamy odpowiedni krem pielęgnacyjny.
Mikrodermbrazji, oxybrazji, pilingu kawitacyjnym, pilingu chemicznym, oczyszczaniu skóry,
thermaliftingu skóry RF, mezoterapii bezigłowej, jonoforezie, sonoforezie.

Maseczka z francuskiej glinki zielonej
FRENCH GREEN CLAY - MASKI Z GLINKĄ ZIELONĄ
Opis:
Maseczka z glinki zielonej wyjątkowo bogata w mikro
i makro elementy (m.in. w związki krzemu, magnezu,
wapnia, fosforu, potasu, sodu). Silnie reguluje pracę
gruczołów łojowych, ściąga pory, przyspiesza procesy
gojenia stanów zapalnych. Posiada właściwości
absorbcyjne i antybakteryjne. Rezultaty po zastosowaniu
maski są natychmiast widoczne: skóra matowa i czysta.
Przeznaczenie:
skóra mieszana, tłusta, trądzikowa.
Skład:

• Glinka zielona

Korzyści:

• oczyszczenie skóry
• zmatowienie
• wyregulowanie pracy gruczołów łojowych
• zwężenie por skórnych
• przyspieszenie gojenia
• mineralizacja
• oczyszczenie z toksyn

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:

Sposób użycia:
Wykonać oczyszczanie skóry za pomocą: mleczka,
toniku i pilingu. Następnie około 10 g glinki wymieszać
w miseczce z 10 ml wody, do uzyskania jednolitej masy.
Grubą warstwę położyć na twarz na około 20 minut.
Dokładnie zmyć ciepłą wodą i zaaplikować odpowiedni
krem pielęgnacyjny.

• po mikrodermabrazji
• oczyszczaniu skóry
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

INCI: Illite (Green Clay)
Pojemność: Profesja - 200g / 250ml

Profesja / Detal - 90g / 112,5ml
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BIOCELLULOZE XL MASK - MASKI BIOCELULOZOWE XL
Maska biocelulozowa zanurzona jest w dużej ilości żelu.
Struktura maski pozwala dopasować się do kształtu twarzy
jak druga skóra i utrzymać z nią idealny kontakt.
Tym samym pozwala to składnikom aktywnym łatwiej penetrować
do głębszych warstw naskórka. Z użyciem masek biocelulozowych XL
wykonasz zabiegi dla skóry: mieszanej, tłustej, trądzikowej,
cery suchej i odwodnionej, z widocznymi oznakami starzenia,
zwiotczałej, pozbawionej sprężystości, ze zmarszczkami.

WYDAJNOŚĆ KOSMETYKU:
Nazwa kosmetyku:

Pojemność:

Ilość zabiegów:

Anti Aging Biocelluloze XL - maska biocelulozowa odmładzająca

18 ml

1

Moisturizing Biocelluloze XL - maska biocelulozowa nawilżająca

18 ml

1

Purifying Biocelluloze XL - maska biocelulozowa oczyszczająca

8 ml

1

ZABIEG Z MASKĄ BIOCELULOZOWĄ XL:
PRZYKŁADOWA PROCEDURA ZABIEGU:
I ETAP - DEMAKIJAŻ

Wykonujemy demakijażu oczu, ust, twarzy, szyi i dekoltu za pomocą mleczka Hyaluronic Cleansing
Milk Face and Eyes. Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic lub płynem micelarnym z ekstraktem z kawioru
do demakijażu twarzy i oczu Caviar Micelar Water.

II ETAP - ZŁUSZCZANIE

Wykonujemy piling enzymatyczny Enzymatic Peeling. W tym celu należy: 5 g proszku zmieszać z wodą
do uzyskania jednolitej, gęstej konsystencji. Nałożyć cienką warstwę na skórę twarzy szyi i dekoltu.
Po upływie 5-15 min. zmyć ciepłą wodą, stonizować tonikiem. Omijać okolice oczu.

III ETAP - REGENERACJA

Proponujemy odpowiednią dla danego problemu perłę piękności PEARLS BEAUTY: nawilżającą (Pearls
Hydra) lub odmładzająco – ujędrniającą (Pearls Anti Aging & Firming) lub ampułkę medbeauty
(odmładzającą – ANTI WRINKLES, nawilżającą – MOISTURIZING, łagodzącą - CALMING, z kwasami
AHA). Delikatnymi kolistymi ruchami wmasowujemy ją w skórę.

IV ETAP - RELAKS

Wykonujemy relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu kremu do masażu Perfect Massage
Cream Medbeauty.

V ETAP - MASECZKA
BIOCELULOZOWA

Wyjmij płat z saszetki. Zdejmij pierwszą warstwę (białą) i nałóż maskę na skórę rozpoczynając od
czoła i lekko przechodząc ku policzkom aż do podbródka. Płat delikatnymi ruchami równomiernie
rozłóż na całą powierzchnię twarzy. Odklej drugą stronę maski (niebieską membranę). To samo zrób
z płatem na szyję. Po upływie 15-20 minut maskę zdejmij ze skóry, a pozostałą ilość galaretowatego
żelu wmasuj delikatnie do wchłonięcia. Uwaga! Maska Purifying zawiera tylko płat na twarz.

VI ETAP - PIELĘGNCJA
Proponujemy po innych
zabiegach kosmetologicznych:
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Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic. Nakładamy odpowiedni krem pielęgnacyjny.
Mikrodermabrazja, oxybrazji, pilingu kawitacyjnym, pilingu chemicznym, oczyszczaniu skóry,
thermaliftingu skóry RF, mezoterapii bezigłowej, jonoforezie, sonoforezie.

Anti Aging Biocelluloze Xl Mask
Maseczka biocelulozowa odmładzająca

BIOCELLULOZE XL MASK - MASKI BIOCELULOZOWE XL
Opis:
Płat biocelulozowy na twarz i szyję o intensywnym działaniu
odmładzającym. Płat jest bogato nasączony kwasem
hialuronowym, Osilift, Phyto Cell Tec MD (komórki macierzyste
z rzadkiego szwajcarskiego jabłka) i wyciągiem z owoców
borówki. Substancje te wspomagają naturalną zdolności
do regeneracji skóry i działają korzystnie na zwiększenie
bariery ochronnej. Chronią długowieczność i witalność
komórek macierzystych skóry, opóźniają starzenie komórek
i przeciwdziałają starzeniu chronologicznemu. Wyciąg
z borówki ze względu na dużą ilość antocyjanów poprawia
krążenie krwi w naczyniach włosowatych, działa również
odżywczo, antyoksydacyjnie wygładza, rozjaśnia, ujędrnia
suchą zwiotczałą skórę. Drobne linie i zmarszczki są
zredukowane a skóra nawilżana, ujędrniona i uelastyczniona.
Przeznaczenie:
dla skóry z widocznymi oznakami starzenia, zwiotczałej,
pozbawionej sprężystości, ze zmarszczkami.
Skład:

Sposób użycia:
Oczyść skórę twarzy. Wyjmij płat z saszetki.
Zdejmij pierwszą warstwę (białą) i nałóż maskę
na skórę rozpoczynając od czoła i lekko przechodząc
ku policzkom aż do podbródka. Płat delikatnymi ruchami
równomiernie rozłóż na całą powierzchnię twarzy. Odklej
drugą stronę maski (niebieską membranę). To samo zrób
z płatem na szyję. Po upływie 15-20 minut maskę zdejmij
ze skóry, a pozostałą ilość galaretowatego żelu wmasuj
delikatnie do wchłonięcia.
INCI:
Aqua (Water), Glycerin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Polyacrylate-13, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl
Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Polyisobutane,
Isomalt, Disodium EDTA, Parfum (Fragrance), Biosaccharide
Gum-1, Vaccinium Myrtillus Friut Extract, Polysorbate 20,
Sorbitan Isostearate, PVP, Malus Domestica Fruit Cell Culture
Extract, Sodium Benzoate, Lactic Acid.
Pojemność: Profesja / Detal - 1szt. – 18 ml

• Kwas hialuronowy - nawilża skórę.
• Osilift - pozyskiwany z ziaren owsa bogaty w polisacharydy
i antyoksydanty. Wygładza i ujędrnia skórę.
• Phyto Cell Tec Malus Domestica - komórki macierzystez rzadkiego
szwajcarskiego jabłka. Zwiększają żywotność komórek macierzystych
skóry, opóźniają procesy starzenia, przeciwdziałają starzeniu
chronologicznemu (związanemu z wiekiem), utrzymują młodzieńczy
wygląd i witalność skóry.
• Wyciąg z owocu borówki czarnej – źródło witamin, głównie
wit. C, PP, witamin z grupy B oraz prowitaminy A, makroi mikroelementów. Poprawia krążenie krwi w naczyniach włosowatych,
działa odżywczo, antyoksydacyjnie wygładzająco, rozjaśniająco, ujędrnia
suchą zwiotczałą skórę.

Korzyści:

• Spłycenie zmarszczek
• Ujędrnienie skóry
• Optymalne nawilżenie skóry
• Poprawa kondycji skóry
• Ochrona przed nadmierną utratą wody
• Przywrócenie komfortu skórze szarej i zniszczonej

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej (Meso Pen, Meso Roller)
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym
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Moisturizing Biocelluloze Xl Mask
Maseczka biocelulozowa nawilżająca

BIOCELLULOZE XL MASK - MASKI BIOCELULOZOWE XL
Opis:
Płat biocelulozowy na twarz i szyję o intensywnym
działaniu nawilżającym. Maska bogato nasączona
kolagenem oraz witaminą E. Składniki te pomagają skórze
utrzymać jędrność, elastyczność i wytrzymałość. Kolagen
ma wyjątkowe właściwości nawilżające. Zwiększa ona
dehydratacje komórek i pomaga zrestrukturyzować tkanki
skóry, działając przeciwstarzeniowo. Witamina E to silny
antyoksydant chroniący skórę przed wolnymi rodnikami.
Witamina ta posiada właściwości nawilżające, dzięki
czemu skóra staje się bardziej elastyczna i miękka.
Przeznaczenie:
wszystkie typy cer szczególnie, cera sucha, odwodniona.
Skład:

• Kolagen
• Witamina E
• Kwas hialuronowy
• Aloe Barbadiensis (aloes)

Korzyści:

• Optymalne nawilżenie skóry
• Poprawa kondycji skóry
• Zwiększenie napięcia
• Wygładzenie drobnych zmarszczek

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:

Sposób użycia:
Oczyść skórę twarzy. Wyjmij płat z saszetki. Zdejmij pierwszą
warstwę (białą) i nałóż maskę na skórę rozpoczynając
od czoła i lekko przechodząc ku policzkom aż do podbródka.
Płat delikatnymi ruchami równomiernie rozłóż na całą
powierzchnię twarzy. Odklej drugą stronę maski (niebieską
membranę). To samo zrób z płatem na szyję. Po upływie
15-20 minut maskę zdejmij ze skóry, a pozostałą ilość
galaretowatego żelu wmasuj delikatnie do wchłonięcia.
INCI:
Aqua (Water), Glycerin, Polyacrylate-13, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Triethanolamine, Polyisobutene,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Disodium
EDTA, Sodium Hyaluronate, Polysorbate 20, Parfum
(Fragrance),Sorbitan Isostearate, Biosaccharide Gum-1,
Citric Acid, Sodium Citrate, Soluble Collagen, Sodium
Benzoate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder.
Pojemność: Profesja / Detal - 1szt. – 18 ml
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• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej (Meso Pen, Meso Roller)
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

Purifying Biocelluloze Xl Mask
Maseczka biocelulozowa oczyszczająca

BIOCELLULOZE XL MASK - MASKI BIOCELULOZOWE XL
Opis:
Płat biocelulozowy oczyszczający otrzymany przez naturalną
fermentację mleka kokosowego pozwala dopasować
się jak druga skóra i utrzymywać z nią idealny kontakt.
Biocelulozowa maska łagodzi podrażnienia i nawilża skórę,
nadając jej promienny wygląd. Po zastosowaniu tworzy
błonę, która przenosi skuteczną ochronę dla składników
zawartych w masce. Mieszanina Purisoftu i ekstraktu
z zielonej herbaty oczyszcza, odświeża, reguluje pracę
gruczołów łojowych i przywraca blask skórze tłustej.
Przeznaczenie:
skóra mieszana, tłusta, trądzikowa.
Skład:

• Fucogel - to polisacharyd składający się z fukozy, D-galaktozy i kwasu
galakturonowego. Dzięki zawartości fukozy osłabia reakcje alergiczne.
To składnik, który wyróżnia się wyjątkowo silnym i długotrwałym
działaniem nawilżającym, poprawiającym miękkość i jędrność skóry.
• Purisoft - działa on jak magnes – przyciąga zanieczyszczenia i metale
ciężkie, by je zneutralizować. Eliminuje wszystkie mikrocząsteczki
środowiskowe, które powodują niedotlenienie skóry, zwiększając tym
samym jej system immunobiologiczny.
• Zielona Herbata – bogata w polifenole, kofeinę, taninę, żelazo,
wapń, potas oraz witaminy A, C, B, E i K.Hamuje aktywność enzymów
odpowiedzialnych za nasilenie pracy gruczołów łojowych, a w efekcie
tworzenie się zaskórników
• wyciąg z liści kwiatu Nasturcji - posiada silne właściwości
bakterio-, wiruso- i grzybobójcze. Wyciągi z nasturcji są pomocne przy
leczeniu opryszczki, trądziku, wyprysków, liszaji i innych dermatoz.
Najczęściej stosowane są w kosmetykach łagodzących podrażnienia
oraz w preparatach przyśpieszających gojenie się skóry.
• ekstrakt z nasion Moringa Pterygosperm – bogaty m.in. w białka,
tłuszcze, metioninę, cysteinę. Ekstrakt zmniejsza stan zapalny,
działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i chroni skórę przed
zanieczyszczeniami środowiska.

Sposób użycia:
Oczyść skórę twarzy. Wyjmij płat z saszetki. Zdejmij pierwszą
warstwę (białą) i nałóż maskę na skórę rozpoczynając
od czoła i lekko przechodząc ku policzkom aż do podbródka.
Płat delikatnymi ruchami równomiernie rozłóż na całą
powierzchnie twarzy. Odklej drugą stronę maski (niebieską
membranę). Po upływie 15-20 minut maskę zdejmij
ze skóry, a pozostałą ilość galaretowatego żelu wmasuj
delikatnie do wchłonięcia.

Korzyści:

INCI:
Aqua (Water), Glycerin, Phenoxyethanol, Polyacrylate-13,
Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,
Triethanolamine, Polyisobutene, Propylene Glycol,
Disodium EDTA, Parfum (Fragrance), Biosaccharide Gum-1,
Camellia Sinensis Leaf Extract, Polysorbate 20, Sorbitan
Isostearate, Tropaeolum Majus Flower Leaf Stem Extract,
Maltodextrin, Moringa Pterygosperma Seed Extract,
Methylisothiazolinone, Ethylhexylglycerin.

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:

Pojemność: Profesja / Detal - 1szt. – 8 ml

• Oczyszczenie skóry
• Zmniejszenie zmian zapalnych przy trądziku pospolitym
• Regulacja pracy gruczołów łojowych
• Zwężenie por skórnych
• Przywrócenie blasku
• Intensywne nawilżenie
• Odświeżenie
• Rozjaśnienie
• Skuteczna likwidacja podrażnień i zaczerwienień skóry

• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej (Meso Pen, Meso Roller)
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym
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SILKY NANO MASK - MASKI BIOCELULOZOWE
Płat biocelulozowy to trójwymiarowa, siateczkowa struktura,
która zapewnia maksymalne przyleganie materiału do powierzchni
skóry, tzw. okluzja. Dzięki temu zjawisku maksymalnie zwiększa
się wchłanianie bio-aktywnych składników zawartych w maskach.
Okluzja podwyższa temperaturę i retencję wody w warstwie rogowej,
zwiększając tym samym poziom lokalnego nawodnienia
oraz zwielokrotnia wchłanianie aktywnych substancji.
Płaty biocelulozowe nasączone są aktywnymi substancjami,
od których zależą ich właściwości .
Z użyciem masek biocelulozowych wykonasz zabiegi dla skóry suchej,
odwodnionej, łuszczącej się, zwiotczałej, z widocznymi oznakami
starzenia oraz zmagającej się z problemem przebarwień.

WYDAJNOŚĆ KOSMETYKU:
Nazwa kosmetyku:

Pojemność:

Ilość zabiegów:

Silky Anty Wrinkles Nano Mask - Maseczka przeciwzmarszczkowa

30 g

1

Silky Whitening Nano Mask - Maseczka rozjaśniająca

30 g

1

Silky Moisturizing Nano Mask - Maseczka nawilżająca

30 g

1

ZABIEG Z MASKĄ BIOCELULOZOWĄ:
PRZYKŁADOWA PROCEDURA ZABIEGU:
I ETAP - DEMAKIJAŻ

II ETAP - ZŁUSZCZANIE

III ETAP - REGENERACJA

IV ETAP - RELAKS

Wykonujemy demakijaż oczu, ust, twarzy, szyi i dekoltu za pomocą mleczka Hyaluronic Cleansing
Milk Face and Eyes. Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic lub płynem micelarnym z ekstraktem
z kawioru do demakijażu twarzy i oczu Caviar Micellar Water.
Wykonujemy piling enzymatyczny Enzymatic Peeling. W tym celu: 5 g proszku zmieszać z wodą
do uzyskania jednolitej, gęstej konsystencji. Nałożyć cienką warstwę na skórę twarzy, szyi i dekoltu.
Po upływie 5-15 min. zmyć ciepłą wodą, stonizować tonikiem. Omijać okolice oczu.
Proponujemy odpowiednią dla danego problemu perłę piękności PEARLS BEAUTY: nawilżającą
(Pearls Hydra) lub odmładzająco – ujędrniającą (Pearls Anty Aging & Firming) lub ampułkę
medbeauty (odmładzającą - ANTI WRINKLES, nawilżającą - MOISTURIZING, łagodzącą - CALMING,
z kwasami AHA). Delikatnymi, kolistymi ruchami wmasowujemy ją w skórę.
Wykonujemy relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu kremu do masażu
Perfect Massage Cream Medbeauty.
Wyjąć płat z opakowania. Odkleić folię zabezpieczającą jedną stronę maski (folia niebieska). Nałożyć

V ETAP - MASECZKA na wcześniej przygotowaną skórę. Dopasować do twarzy. Odkleić folię zabezpieczając drugą stronę
BIOCELULOZOWA maski (folia biała, bardziej sztywna). Pozostawić na 15 – 20 min. Usunąć w jednej części. Pozostałą,
niewchłonietą część serum wmasować w twarz, szyję, dekolt.

VI ETAP - PIELĘGNCJA
Proponujemy po innych
zabiegach kosmetologicznych:
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Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic. Nakładamy odpowiedni krem pielęgnacyjny.
Mikrodermbrazji, oxybrazji, pilingu kawitacyjnym, pilingu chemicznym, oczyszczaniu skóry,
thermaliftingu skóry RF, mezoterapii bezigłowej, jonoforezie, sonoforezie.

Silky Anti Wrinkles Nano Mask
Perłowa, przeciwzmarszczkowa
nanotechnology maska

SILKY NANO MASK - MASKI BIOCELULOZOWE
Opis:
Perłowy płat biocelulozowy o intensywnym działaniu
ujędrniającym. Nasączony jest wyjątkowo bogatą
mieszanką substancji aktywnych, takich jak:
kw. hialuronowy, koenzym Q10, witamina E, B3, proteiny
jedwabiu, ekstrakt z miodu i polifenole z czerwonego
wina, aminokwasy, trehalozę. Kwas hialuronowy łączy
z sobą włókna kolagenowe i elastynowe w skórze
właściwej, wiąże wodę, chroni przed wysuszeniem,
wygładza naskórek oraz wspiera właściwości ochronne.
Zabieg przeznaczony dla skóry z widocznymi oznakami
starzenia, zwiotczałej oraz pozbawionej sprężystości.
Przeznaczenie:
dla skóry z widocznymi oznakami starzenia,
zwiotczałej oraz pozbawionej sprężystości.
Skład:

• proteiny jedwabiu
• kwas hialuronowy
• witamina E
• witamina B3
• koenzym Q10
• ekstrakt z miodu
• polifenole z czerwonego wina
• aminokwasy
• trehaloza

Korzyści:

Sposób użycia:
Wyjąć płat z opakowania. Odkleić folię
zabezpieczającą jedną stronę maski (folia niebieska).
Nałożyć na wcześniej przygotowaną skórę.
Dopasować do twarzy. Odkleić folię zabezpieczającą
drugą stronę maski (folia biała, bardziej sztywna).
Pozostawić na 15 – 20 min. Usunąć w jednej części.
Pozostałą, niewchłoniętą część serum wmasować
w twarz, szyję, dekolt.
INCI:
Deionized Water, Coenzyme Q10, Hyaluronic Acid,
Silk Protein, Honey Extract, Red Wine Polyphenols,
Trehalose, Amino Acids, Moisturizers, Oat Glucan,
Vitamin B3, Vitamin E, Xanthan Gum.

• spłycenie zmarszczek
• ujędrnienie skóry
• optymalne nawilżenie skóry
• poprawa kondycji
• ochrona przed nadmierną utratą wody
• przywrócenie komfortu skórze szarej i zniszczonej

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

Pojemność: Profesja - 1szt. – 30g
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Silky Whitening Nano Mask
Perłowa, rozjaśniająca nanotechnology maska

SILKY NANO MASK - MASKI BIOCELULOZOWE
Opis:
Perłowy płat biocelulozowy o intensywnym działaniu
rozświetlającym nasączony jest wyjątkowo bogatą
mieszanką substancji aktywnych, takich jak np. kwas
hialuronowy oraz witamina C, która jest silnym
reduktorem, a co za tym idzie jest zdolna do degradacji
tyrozyny. Tyrozyna to aminokwas, z którego powstaje
ciemny barwnik skóry - melanina. Witamina C,
zatem rozjaśnia cerę oraz likwiduje przebarwienia
posłoneczne i piegi.
Przeznaczenie:
wszystkie rodzaje cery z problemami przebarwień.
Skład:

• hydrolizowane proteiny jedwabiu
• witamina C
• esencjonalny olejek lawendowy
• kwas hialuronowy
• wyciąg z owocu granatu
• wyciąg z słodkich winogron
• wyciąg z zielonej herbaty

Korzyści:

• rozjaśnienie przebarwień
• optymalne nawilżenie i regeneracja skóry
• złagodzenie podrażnień
• zmniejszenie możliwości powstawania
nowych zmian barwnikowych

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
Sposób użycia:
Wyjąć płat z opakowania. Odkleić folię zabezpieczającą
jedną stronę maski (folia niebieska). Nałożyć na
wcześniej przygotowaną skórę. Dopasować do twarzy.
Odkleić folię zabezpieczającą drugą stronę maski (folia
biała, bardziej sztywna). Pozostawić na 15 – 20 min.
Usunąć w jednej części. Pozostałą, niewchłoniętą
część serum wmasować w twarz, szyję, dekolt.
INCI:
Deionized Water, Glucoside Vitamin C, Hydrolyzed
Silk Protein, Red Pomegranate Extract, Grape Seed
Extract, Green Tea Extract, Vitamin E, Hyaluronic Acid,
1,3-Butanediol, Xanthan Gum, Lavender Essential Oil.
Pojemność: Profesja - 1szt. – 30g
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• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

Silky Moisturizing Nano Mask
Perłowa, nawilżająca nanotechnology maska

SILKY NANO MASK - MASKI BIOCELULOZOWE
Opis:
Płat biocelulozowy o intensywnym działaniu
nawilżającym. Nasączony jest wyjątkowo bogatą
mieszanką substancji aktywnych, takich jak
np. kwas hialuronowy, kolagen, ekstrakt z aloesu,
kiwi. Kwas hialuronowy to naturalny polisacharyd.
Przeplatające się łańcuchy kwasu hialuronowego
wypełniają przestrzenie między włóknami
kolagenowymi zatrzymując wodę, działa jak
„molekularna gąbka”. Dzięki temu przy okazji
doskonale wygładza powierzchowne zmarszczki,
zwiększa napięcie i nawilżenie skóry.
Przeznaczenie:
wszystkie typy cer, szczególnie sucha, odwodniona
z tendencją do powstawania zmarszczek i zwiotczeń.
Skład:

• hydrolizowane proteiny jedwabiu
• ekstrakt z aloesu
• ekstrakt z kiwi
• esencjonalny olejek różany
• kwas hialuronowy
• trehaloza

Korzyści:

• optymalne nawilżenie skóry
• poprawa kondycji skóry
• zwiększenie napięcia
• wygładzenie drobnych zmarszczek

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
Sposób użycia:
Wyjąć płat z opakowania. Odkleić folię zabezpieczającą
jedną stronę maski (folia niebieska).
Nałożyć na wcześniej przygotowaną skórę.
Dopasować do twarzy. Odkleić folię zabezpieczającą
drugą stronę maski (folia biała, bardziej sztywna).
Pozostawić na 15 – 20 min. Usunąć w jednej części.
Pozostałą, niewchłoniętą część serum wmasować
w twarz, szyję, dekolt.

• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

INCI:
Deionized water, Hydrolyzed silk protein, Trehalose,
Hyaluronic Acid, Aloe Extract, Kiwi Extract,
1,3-butanediol, Rose Oil, Xanthan Gum.
Pojemność: Profesja - 1szt. – 30g
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HYDROGEL MASK CRYSTAL
- MASKI HYDROŻELOWE NA TWARZ

Hydrożelowe maski firmy medbeauty© przeznaczone są do stosowania
podczas profesjonalnych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy. Stworzone
zostały na bazie czystego kolagenu. Opakowanie zawiera hydrożelowy
płat intensywnie zatopiony w serum o zawartości różnych substancji
aktywnych, od których zależy końcowe działanie płatu. Dzięki nowoczesnej
technologii mikromolekuł, substancje aktywne są doskonale wchłaniane
i wnikają nawet w bardzo głębokie warstwy skóry. Płat hydrożelowy
w połączeniu z ciepłem ludzkiego ciała stopniowo uwalnia składniki,
pomagając im wnikać w głąb skóry. Z użyciem proponowanych przez
Naszą firmę masek wykonasz zabiegi: nawilżające, przeciwzmarszczkowe,
rozświetlające, odżywiające oraz regenerujące.

WYDAJNOŚĆ KOSMETYKU:
Nazwa kosmetyku:

Pojemność:

Ilość zabiegów:

Hyaluronic Hydrogel Crystal Mask - maseczka z kwasem hialuronowym

75 g

1

Hydrogel Golden Crystal Mask - maseczka z koloidalnym złotem

75 g

1

Hydrogel Red Wine Crystal Mask - maseczka z czerwonym winem

75 g

1

Bamboo Charcoal Hydrogel Crystal Mask - maseczka z węglem drzewnym

75 g

1

ZABIEG Z MASKĄ HYDROŻELOWĄ NA TWARZ:
PRZYKŁADOWA PROCEDURA ZABIEGU:
I ETAP - DEMAKIJAŻ

II ETAP - ZŁUSZCZANIE

III ETAP - REGENERACJA

IV ETAP - RELAKS

V ETAP - MASECZKA
HYDROŻELOWA
na twarz
VI ETAP - PIELĘGNCJA
Proponujemy po innych
zabiegach kosmetologicznych:
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Wykonujemy demakijaż oczu, ust, twarzy, szyi i dekoltu za pomocą mleczka Hyaluronic Cleansing
Milk Face and Eyes. Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic lub płynem micelarnym z ekstraktem
z kawioru do demakijażu twarzy i oczu Caviar Micellar Water.
Wykonujemy piling enzymatyczny Enzymatic Peeling. W tym celu: 5 g proszku zmieszać z wodą
do uzyskania jednolitej, gęstej konsystencji. Nałożyć cienką warstwę na skórę twarzy, szyi i dekoltu.
Po upływie 5-15 min. zmyć ciepłą wodą, stonizować tonikiem. Omijać okolice oczu.
Proponujemy odpowiednią dla danego problemu perłę piękności PEARLS BEAUTY: nawilżającą
(Pearls Hydra) lub odmładzająco – ujędrniającą (Pearls Anty Aging & Firming) lub ampułkę
medbeauty (odmładzającą - ANTI WRINKLES, nawilżającą - MOISTURIZING, łagodzącą - CALMING,
z kwasami AHA). Delikatnymi, kolistymi ruchami wmasowujemy ją w skórę.
Wykonujemy relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu kremu do masażu
Perfect Massage Cream Medbeauty.
Wersja WARM: Włożyć zapakowaną maskę do naczynia napełnionego wodą o temp. 40°C
i pozostawić na 10 sekund. Otworzyć opakowanie i nałożyć płat hydrożelowy na skórę twarzy,
a resztę substancji aktywnych za pomocą pędzelka nałożyć na twarz. Pozostawić na 15-20 minut.
Usunąć w jednej części.
Wersja COOL: nie należy umieszczać opakowania z płatem hydrożelowym w naczyniu z ciepłą wodą,
a bezpośrednio po wyjęciu z opakowania zaaplikować na skórę.
Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic. Nakładamy odpowiedni krem pielęgnacyjny.
Mikrodermbrazji, oxybrazji, pilingu kawitacyjnym, pilingu chemicznym, oczyszczaniu skóry,
thermaliftingu skóry RF, mezoterapii bezigłowej, jonoforezie, sonoforezie.

Hyaluronic Hydrogel Crystal Mask
Hydrożelowa hialuronowa maska na twarz

HYDROGEL CRYSTAL MASK - MASKI HYDROŻELOWE NA TWARZ
Opis:
Hydrożelowa maska o intensywnym działaniu
nawilżającym oraz odmładzającym. Główną
substancją aktywną maski jest kwas hialuronowy,
który charakteryzuje się przede wszystkim bardzo wysoką
wchłanialnością. Ponadto dogłębnie nawilża, opóźnia
proces starzenia, pomaga tkankom skórnym odzyskać
lepszą sprężystość oraz blask. Jedna cząsteczka kwasu
hialuronowego posiada zdolność wiązania aż 200 - 250
cząsteczek wody, dzięki czemu kwas hialuronowy
potrafi skutecznie zatrzymywać wodę w skórze
i zapobiegać jej przesuszeniu.
Przeznaczenie:
wszystkie typy cer, szczególnie skóra sucha,
odwodniona, dojrzała, pozbawiona sprężystości
i elastyczności, wymagająca odmłodzenia i nawilżenia.
Skład:

• kwas hialuronowy
• kolagen
• gliceryna
• elastyna
• witamina B 3
• olejek różany

Korzyści:

• optymalne nawilżenie
• działanie przeciwzmarszczkowe
• poprawa kondycji skóry
• regeneracja

Sposób użycia:
Wersja WARM: Włożyć zapakowaną maskę do naczynia
napełnionego wodą o temp. 40°C i pozostawić
na 10 sekund. Otworzyć opakowanie i nałożyć płat
hydrożelowy na skórę twarzy, a resztę substancji
aktywnych za pomocą pędzelka nałożyć na szyję
i dekolt. Pozostawić na 15-20 minut.
Usunąć w jednej części.
Wersja COOL: nie należy umieszczać opakowania
z płatem hydrożelowym w naczyniu z ciepłą
wodą, a bezpośrednio po wyjęciu z opakowania
zaaplikować na skórę.

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

INCI:
Water, Glycerin, Niacinamide, Collagen, Hyaluronic
acid, Sodium alginate, Sodium PCA, Benzyl alkohol,
Methylparaben, Elastin, Rose oil
Pojemność: Profesja - 1 szt. – 75g
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Hydrogel Golden Crystal Mask
Koloidalne złoto maska hydrożelowa

HYDROGEL CRYSTAL MASK - MASKI HYDROŻELOWE NA TWARZ
Opis:
Hydrożelowa maska o intensywnym działaniu
przeciwzmarszczkowym oraz poprawiającym
sprężystość skóry dojrzałej. Główną substancją
aktywną maski są drobinki koloidalnego 24K złota.
Drobinki te posiadają wyjątkową zdolność
do stymulacji produkcji kolagenu w skórze,
czyli jednego z najważniejszych składników
odpowiedzialnych za jędrność, elastyczność
i młody wygląd. Zadaniem złota jest przede
wszystkim zmniejszenie zmarszczek oraz zapobieganie
powstawaniu nowych. Badania kliniczne potwierdziły
znaczący wpływ nano złota na redukcję przebarwień,
z uwagi na spowolnienie wydzielania melaniny.
Przeznaczenie:
skóra dojrzała, z tendencją do powstawania zmarszczek
i utratą elastyczności, skóra sucha, odwodniona, szara,
zmęczona, skłonna do przebarwień.
Skład:

• drobinki koloidalnego złota
• ekstrakt z aloesu
• kwas hialuronowy
• kolagen
• elastyna
• gliceryna
• witamina E i B3

Korzyści:

Sposób użycia:
Wersja WARM: Włożyć zapakowaną maskę do naczynia
napełnionego wodą o temp. 40°C i pozostawić
na 10 sekund. Otworzyć opakowanie i nałożyć płat
hydrożelowy na skórę twarzy, a resztę substancji
aktywnych za pomocą pędzelka nałożyć na szyję
i dekolt. Pozostawić na 15-20 minut.
Usunąć w jednej części.
Wersja COOL: nie należy umieszczać opakowania
z płatem hydrożelowym w naczyniu z ciepłą
wodą, a bezpośrednio po wyjęciu z opakowania
zaaplikować na skórę.
INCI:
Water, Glycerin, Niacinamide, Collagen, Hyaluronic
acid, Sodium alginate, Sodium PCA, Nano gold particie,
Aloe Extract, Benzyl alkohol, Methylparaben,
Tocopheryl Acetate, Elastin
Pojemność: Profesja - 1 szt. – 75g
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• odmłodzenie skóry
• właściwości rozświetlające,
• intensywne nawilżenie
• poprawa ogólnej kondycji skóry
• młody i zdrowy wygląd

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

Hydrogel Red Wine Crystal Mask
Czerwone wino hydrożelowa maska na twarz

HYDROGEL CRYSTAL MASK - MASKI HYDROŻELOWE NA TWARZ
Opis:
Hydrożelowa maska o intensywnym działaniu
poprawiającym wygląd i kondycję skóry. Główną
substancją aktywną maski są polifenole zawarte
w wyciągu z winogron. Polifenole należą do grupy
naturalnych przeciwutleniaczy zapobiegających starzeniu
się skóry i broniących jej przed atakami czynników
zewnętrznych. Badania wskazują jednoznacznie
na moc aktywności antyoksydacyjnej proantocyjanidyn
pochodzących z winogron. Działają one z 20 krotnie
większą siłą niż witamina E i aż 50 krotnie większą siłą
niż witamina A. Ekstrakt z winogron działa też na skórę
immunostymulująco i oczyszczająco. Jest to szczególnie
ważne dla cer wrażliwych lub delikatnych, jak również
dla tych borykających się z problemem trądziku.
Pełni rolę komórkowego regeneratora.
Przeznaczenie:
skóra sucha, wrażliwa, z popękanymi naczyniami,
skóra dojrzała wymagająca odmładzania i regeneracji.
Skład:

• polifenole ze słodkich winogron
• kolagen
• elastyna
• witamina E i B3
• kwas hialuronowy
• ekstrakt z aloesu
• rumianek pospolity

Korzyści:
Sposób użycia:
Wersja WARM: Włożyć zapakowaną maskę do naczynia
napełnionego wodą o temp. 40°C i pozostawić
na 10 sekund. Otworzyć opakowanie i nałożyć płat
hydrożelowy na skórę twarzy, a resztę substancji
aktywnych za pomocą pędzelka nałożyć na szyję
i dekolt. Pozostawić na 15-20 minut.
Usunąć w jednej części.
Wersja COOL: nie należy umieszczać opakowania
z płatem hydrożelowym w naczyniu z ciepłą wodą,
a bezpośrednio po wyjęciu z opakowania
zaaplikować na skórę.
INCI:
Water, Grape Seed Extract, Glycerin, Niacinamide,
Collagen, Haluronic acid, Sodium alginate, Sodium
PCA, Matricaria recutita, Aloe Extract, Benzyl alkohol,
Methylparaben, Vitamin E, Elastin

• odmłodzenie skóry
• spłycenie zmarszczek
• regeneracja
• zwiększenie sprężystości i elastyczności
• intensywne nawilżenie
• poprawienie kondycji skóry
• wzmocnienie naczyń krwionośnych

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilinu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

Pojemność: Profesja - 1 szt. – 75g
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Bamboo Charcoal Hydrogel Crystal Mask
Hydrożelowa maska z węglem drzewnym na twarz

HYDROGEL CRYSTAL MASK - MASKI HYDROŻELOWE NA TWARZ
Opis:
Hydrożelowa maska z węglem drzewnym pozyskiwanym
z Bamboo Charcoal. Posiada silne właściwości
oczyszczające. Dzięki unikatowej recepturze pory skórne
zwężają się, a produkcja sebum zostaje wyregulowana.
Tzw. „świecenie skóry” przestaje być problemem.
Poza tym składniki maski: ekstrakt z Traganka
(Astragalus Ekstrakt), olejek z drzewa herbacianego
(Tea Tree Oil), wiciokrzew przyspieszają gojenie stanów
zapalnych, łagodzą podrażnienia, wyrównują koloryt
szarej, grubej, ziemistej, zmęczonej skóry trądzikowej.
Świetnie rozjaśniają przebarwione blizny potrądzikowe.
Przeznaczenie:
skóra mieszana, tłusta, trądzikowa.
Skład:

Sposób użycia:
Wersja WARM: Włożyć zapakowaną maskę do naczynia
napełnionego wodą o temp. 40°C i pozostawić
na 10 sekund. Otworzyć opakowanie i nałożyć płat
hydrożelowy na skórę twarzy, a resztę substancji
aktywnych za pomocą pędzelka nałożyć na szyję
i dekolt. Pozostawić na 15-20 minut.
Usunąć w jednej części.
Wersja COOL: nie należy umieszczać opakowania
z płatem hydrożelowym w naczyniu z ciepłą
wodą, a bezpośrednio po wyjęciu z opakowania
zaaplikować na skórę.
INCI:
Water, Glycerin, Niacinamide, Collagen, Hyaluronic
acid, Sodium alginate, Sodium PCA, Nano gold particie,
Aloe Extract, Benzyl alkohol, Methylparaben,
Tocopheryl Acetate, Elastin
Pojemność: Profesja - 1 szt. – 75g
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• Węgiel drzewny pozyskiwany z Bamboo Charcoal. Najbardziej
efektywny składnik o właściwościach oczyszczających. Jest
doskonale znany ze swoich silnych zdolności do absorbowania
zanieczyszczeń i toksyn, reguluje wydzielanie sebum, zwęża pory.
• Kolagen - nawilżenie
• Kwas hialuronowy - nawilżenie
• Aloes Barbadensis – działanie łagodzące, kojace,
przyspieszajace gojenie stanów zapalnych.
• Olejek z drzewa herbacianego (Melaleuca alternifolia). Posiada
silne właściwości antybakteryjne (działa nawet na niektóre
bakterie oporne na antybiotyki). Leczy stany zapalne, widocznie
zmniejsza zaognione, czerwone wypryski.
• Wiciokrzew (Lonicera Caprifolium) – pnącze gęsto pokryte
liśćmi, kwitnie przez całe lato i jesień. Kwiaty wiciokrzewu
mają intensywny, słodki zapach. Działa silnie antybakteryjnie,
oczyszczająco.
• Wit. B3
• Gliceryna

Korzyści:

• odmłodzenie skóry
• właściwości rozświetlające,
• intensywne nawilżenie
• poprawa ogólnej kondycji skóry
• młody i zdrowy wygląd

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

HYDROGEL MASK

- MASKI HYDROŻELOWE NA OKOLICE OCZU

WYDAJNOŚĆ KOSMETYKU:
Nazwa kosmetyku:

Pojemność:

Ilość zabiegów:

Hyaluronic Hydrogel Crystal Eye Mask
- maseczka z kwasem hialuronowym pod oczy

13 g

1

Hydrogel Golden Crystal Mask
- maseczka z koloidalnym złotem pod oczy i na powieki

13 g

1

ZABIEG Z MASKĄ HYDROŻELOWĄ NA OKOLICE OCZU:
HYALURONIC HYDROGEL EYE TREATMENT

ZABIEG HYDROŻELOWY Z KWASEM HIALURONOWYM POD OCZY

Zabieg zapewnia głębokie przenikanie do skóry kwasu hialuronowego i morskiego
kolagenu. Dzięki temu następuje natychmiastowe nawilżenie skóry, wygładzenie
zmarszczek i rozjaśnienie cieni pod oczami.
Zabieg poleca się przed tzw.”wielkim wyjściem”, po zabiegu henny lub też jako
odmładzającą regenerację skóry okolic oczu.
Efekty zabiegu:
- Wygładzenie skóry wokół oczu
- redukcja drobnych zmarszczek
- zmniejszenie oznak zmęczenia
- zapobieganie tworzeniu się cieni i obrzęków w okolicach oczu
- doskonałe nawilżenie.

GOLDEN HYDROGEL EYE TREATMENT

ZABIEG HYDROŻELOWY Z KOLOIDALNYM ZŁOTEM NA OKOLICE OCZU

Przeciwzmarszczkowy zabieg na okolice oczu (pod oczy i na powieki). Zapewnia
głębokie przenikanie w warstwy skóry koloidalnego złota, morskiego kolagenu, NMF
i wit. E. To wyjątkowa i błyskawiczna kuracja spłycająca i wygładzająca zmarszczki.
Przywraca młodzieńcze spojrzenie, daje natychmiastowe i trwałe efekty.
Efekty zabiegu:
- Likwidacja lub zmniejszenie zmarszczek różnego typu
- Natychmiastowe odmłodzenie
- Opóźnienie procesów starzenia
- Zwiększenie jędrności i witalności
- Odżywienie i zregenerowanie suchej skóry wokół oczu
- Likwidacja obrzęków i cieni pod oczami.

PRZYKŁADOWA PROCEDURA ZABIEGU:
I ETAP - DEMAKIJAŻ
II ETAP - RELAKS

III ETAP - MASECZKA
HYDROŻELOWA
na okolice oczu
IV ETAP - WZMOCNIENIE EFEKTU
V ETAP - PIELĘGNCJA
Proponujemy po innych
zabiegach kosmetologicznych:

Wykonujemy demakijaż oczu, ust, twarzy, szyi i dekoltu za pomocą mleczka Hyaluronic Cleansing
Milk Face and Eyes. Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic lub płynem micelarnym z ekstraktem
z kawioru do demakijażu twarzy i oczu Caviar Micellar Water.
Wykonujemy relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu kremu do masażu
Perfect Massage Cream Medbeauty.
Wersja WARM: Włożyć zapakowaną maskę do naczynia napełnionego wodą o temp. 40°C
i pozostawić na 10 sekund. Otworzyć opakowanie i nałożyć płat hydrożelowy na okolice oczu.
Resztę substancji aktywnych za pomocą pędzelka nałożyć na okolice ust i lekko wmasować.
Pozostawić na 15-20 minut. Usunąć w jednej części
Wersja COOL: nie należy umieszczać opakowania z płatem hydrożelowym w naczyniu z ciepłą wodą,
a bezpośrednio po wyjęciu z opakowania zaaplikować na skórę.
Proponujemy w celu wzmocnienia efektu na płaty hydrożelowe nałożyć maskę algową
(na zimno lub na ciepło) na okolice oczu.
Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic. Nakładamy odpowiedni krem pielęgnacyjny.
Mikrodermbrazji, thermaliftingu RF, mezoterapii bezigłowej, jonoforezie, sonoforezie, krioterpii.
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Hyaluronic Hydrogel Crystal Eye Mask
Hydrożelowa hialuronowa maska pod oczy

HYDROGEL CRYSTAL EYE MASK – MASKI HYDROŻELOWE NA OKOLICE OCZU

Opis:
Maska pod oczy w postaci hialuronowego płatu
hydrożelowego posiada intensywne właściwości
chłodzące i nawilżające. Dzięki nowoczesnej technologii
mikromolekuł, płat zapewnia głębokie przenikanie
do skóry morskiego kolagenu, NMF, kwasu
hialuronowego. Gwarantuje to natychmiastowe
nawilżenie skóry,wygładzenie zmarszczek, rozjaśnienie
cieni pod oczami. Przyjemne odczucie chłodu zmniejsza
obrzęki, dodatkowo łagodzi zaczerwienienia
i podrażnienia. Daje natychmiastowe i trwałe efekty.
Przeznaczenie:
zmarszczki w okolicach oczu, obrzęki w okolicach oczu
Skład:

• Kwas hialuronowy
• Kolagen
• Miód
• Gliceryna
• Aloes Barbadensis
• Wit. E i B 3
• Olejek lawendowy

Korzyści:

• wygładzenie skóry wokół oczu,
• redukcja drobnych zmarszczek
(skóra staje się wyraźnie odmłodzona)
• zmniejszenie oznak zmęczenia (widocznie wypoczęta skóra),
• zapobieganie tworzeniu się cieni i opuchnięć w okolicach oczu,
doskonałe nawilżenie.

Sposób użycia:
Wersja WARM: Włożyć zapakowaną maskę
do naczynia napełnionego wodą o temp. 40°C
i pozostawić na 10 sekund. Otworzyć opakowanie
i nałożyć płat hydrożelowy pod oczy, a resztę substancji
aktywnych za pomocą pędzelka nałożyć na twarz.
Pozostawić na 15-20 minut.
Usunąć w jednej części.
Wersja COOL: nie należy umieszczać opakowania
z płatem hydrożelowym w naczyniu z ciepłą wodą,
a bezpośrednio po wyjęciu z opakowania
zaaplikować na skórę.
INCI:
Aqua, Honey, Glycerin, Niacinamide, Collagen, Hyaluronic
Acid, Sodium Alginate, Sodium PCA, Lavandula Angustifolia
(Lavender) Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract,, Benzyl
Alcohol, Methylparaben, Tocopheryl acetate
Pojemność: 1 szt. – 13 g
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Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:

• w trakcie wielu profesjonalnych zabiegów
odmładzających i nawilżających
• po zabiegu henny
• jako ekspresowy zabieg przed tzw. „wielkim wyjściem”.

Hydrogel Cornflower Eyes Mask
Hydrożelowe płatki pod oczy z bławatkiem

Hydrożelowe płatki pod oczy

Opis:
Hydrożelowe płatki pod oczy o unikalnej strukturze
żelu. Wykonane z naturalnego karagenu. Płatki są łatwe
w użyciu, nadają się do wszystkich kształtów twarzy,
idealnie przylegają do skóry. Składniki aktywne zawarte
w żelu zmniejszają objawy zmęczenia. Połączenie
substancji aktywnych, takich jak ekstrakt z chabru
i hamamelisa przywracają blask i odświeżają kontur
oczu w kilku minut!
Przeznaczenie:
zmarszczki i obrzęki w okolicach oczu.
Skład:
• Karagen - polisacharyd, ekstrahowany z czerwonych
wodorostów. W swojej strukturze zawiera liczne grupy
siarczanowe. Wygładza i nawilża skórę okolic oczu.
• Ekstrakt z bławatka -to prawdziwa uczta dla oczu. Działa
rozjaśniająco na cienie pod oczami. Odżywia i nawilża skórę.
Wygładza drobne zmarszczki oraz lekko napina naskórek.
Łagodzi podrażnienia, działa przeciwalergicznie,
przeciwzapalnie, uspakajająco i regenerująco.
• Actiflow® - bogaty w polisacharydy pochodzące z drożdży,
zapobiega opuchnięciom i cieniom pod oczami usprawniając
mikrokrążenie,rozjaśnia przebarwienia pod oczami, usuwa
oznaki zmęczenia i rozświetla skórę wokół oczu.
• Hamamelis - ekstrakt bogaty w flawonoidy i garbniki (3-10%)
o właściwościach ściągających. Ekstrakt z oczaru jest stosowany
do złagodzenia podrażnień skóry wokół oczu.
• D-panthenol - poprawia nawilżenie skóry, dzięki czemu
skóra staje się miękka i bardziej elastyczna. Wykazuje działanie
łagodzące, przeciwzapalne, pomaga leczyć drobne rany
i stymuluje procesy regeneracyjne.

Sposób użycia:
Oderwać zdzieralną cześć aluminiowej torebki.
Wyjmij plastry, które są umieszczone pomiędzy
2 arkuszami folii. Nałóż płatek pod każdym okiem,
delikatnie dociskając do skóry. Pozostaw na 15 minut.
Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku.
INCI:
Aqua (Water), Glycerin, Chondrus Crispus Powder,
Panthenol, Sucrose, Centraurea Cyanus Flower Water,
Amorphophallus Konjac Powder, Propylene Glycol,
Sodium Levulinate, Phenoxyethanol, Sodium Anisate,
Saccharomyces Cerevisiae Extract, Hamamelis Virginiana
(Witch Hazel) Leaf Extract, Benzoic Acid, Dehydroacetic
Acid, Lactic Acid, Sorbic Acid Ethylhexylglycerin, Sodium
Hydroxide, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate.

Korzyści:

• Wygładzenie skóry wokół oczu
• Nawilża
• Redukcja drobnych zmarszczek (skóra staje się wyraźnie
odmłodzona)
• Zmniejszenie oznak zmęczenia (widocznie wypoczęta skóra)
• Zapobieganie tworzeniu się cieni i opuchnięć w okolicach oczu,
doskonałe nawilżenie

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:

• w trakcie wielu profesjonalnych zabiegów
odmładzających i nawilżających
• po zabiegu henny

Pojemność: 1 szt.
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Hydrogel Golden Crystal Eye Mask
Koloidalne złoto hydrożelowa maska
na okolice oczu

HYDROGEL CRYSTAL EYE MASK – MASKI HYDROŻELOWE NA OKOLICE OCZU

Opis:
Przeciwzmarszczkowa maska na okolice oczu
(pod oczy i na powieki) w postaci płatu hydrożelowego.
Dzięki technologii mikromolekuł zapewnia głębokie
przenikanie w warstwy skóry koloidalnego złota,
morskiego kolagenu, NMF i wit. E. To wyjątkowa
i błyskawiczna kuracja spłycająca i wygładzająca
zmarszczki. Przywraca młodzieńcze spojrzenie
w niecałe 15 min.! Daje natychmiastowe i trwałe efekty.
Przeznaczenie:
zmarszczki w okolicach oczu.
Skład:

• Koloidalne złoto
• Morski kolagen
• NMF
• Wit. E
• Elastyna
• Olejek lawendowy

Korzyści:

• likwidacja lub zmniejszenie zmarszczek różnego typu
• natychmiastowe odmłodzenie
• opóźnienie procesów starzenia
• zwiększenie jędrności i witalności
• odżywienie i zregenerowanie suchej skóry wokół oczu
• likwidacja obrzęków i rozjaśnienie tzw. „sińców pod oczami”.

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:

Sposób użycia:
Wersja WARM: Włożyć zapakowaną maskę
do naczynia napełnionego wodą o temp. 40°C
i pozostawić na 10 sekund. Otworzyć opakowanie
i nałożyć płat hydrożelowy pod oczy, a resztę substancji
aktywnych za pomocą pędzelka nałożyć na twarz.
Pozostawić na 15-20 minut.
Usunąć w jednej części.
Wersja COOL: nie należy umieszczać opakowania
z płatem hydrożelowym w naczyniu z ciepłą
wodą, a bezpośrednio po wyjęciu z opakowania
zaaplikować na skórę.
INCI:
Aqua, Honey, Glicerin, Niacinamide, Collagen,
Hialuronic Acid, Sodium Alginate, Sodium PCA, Lvendula
Angustifolia (Lawender) Oil, Aloes Barbanesis Leaft Extrac,
Benzyl Alkohol, Metylparaben, Tocopheryl Acetate.
Pojemność: 1 szt. – 13 g
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• w trakcie wielu profesjonalnych zabiegów
odmładzających i nawilżających
• po zabiegu henny
• jako ekspresowy zabieg przed tzw. „wielkim wyjściem”.

HYDROGEL MASK

- MASKI HYDROŻELOWE NA SZYJĘ / DEKOLT

WYDAJNOŚĆ KOSMETYKU:
Nazwa kosmetyku:
Hyaluronic Hydrogel Crystal Neck Mask
– maseczka z kwasem hialuronowym na szyję / dekolt

Pojemność:

Ilość zabiegów:

58 g

1

ZABIEG Z MASKĄ HYDROŻELOWĄ NA SZYJĘ / DEKOLT:
HYALURONIC HYDROGEL NECK TREATMENT

ZABIEG HYDROŻELOWY Z KWASEM HIALURONOWYM NA SZYJĘ / DEKOLT

Napinająco – przeciwzmarszczkowy zabieg na szyję/ dekolt. Powoduje efektywne
przenikanie kwasu hialuronowego, kolagenu morskiego, NMF, wit. E, ekstraktu
z wodorostów w głębokie warstwy skóry. Polecany szczególnie dla skóry szyi:
suchej, zwiotczałej, mało elastycznej, ze skłonnością do powstawania zmarszczek.
Efekty zabiegu:
- Intensywne nawilżenie skóry
- Silna regeneracja
- Odmłodzenie, odżywienie
- Nadanie skórze świeżości i blasku.

PRZYKŁADOWA PROCEDURA ZABIEGU:
I ETAP - DEMAKIJAŻ

II ETAP - ZŁUSZCZANIE

III ETAP - REGENERACJA

IV ETAP - RELAKS

V ETAP - MASECZKA
HYDROŻELOWA
na szyję / dekolt
VI ETAP - PIELĘGNCJA
Proponujemy po innych
zabiegach kosmetologicznych:

Wykonujemy demakijaż szyi / dekoltu za pomocą mleczka Hyaluronic Cleansing Milk Face and Eyes.
Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic lub płynem micelarnym z ekstraktem z kawioru do demakijażu
twarzy i oczu Caviar Micellar Water.
Wykonujemy piling enzymatyczny Enzymatic Peeling. W tym celu: 5 g proszku zmieszać z wodą
do uzyskania jednolitej, gęstej konsystencji. Nałożyć cienką warstwę na skórę twarzy, szyi i dekoltu.
Po upływie 5-15 min. zmyć ciepłą wodą, stonizować tonikiem. Omijać okolice oczu.
Proponujemy odpowiednią dla danego problemu perłę piękności PEARLS BEAUTY: nawilżającą
(Pearls Hydra) lub odmładzająco– ujędrniającą (Pearls Anty Aging& Firming) lub ampułkę medbeauty
(odmładzającą - ANTI WRINKLES, nawilżającą -MOISTURIZING, łagodzącą - CALMING, z kwasami AHA).
Delikatnymi, kolistymi ruchami wmasowujemy ją w skórę.
Wykonujemy relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu kremu do masażu
Perfect Massage Cream Medbeauty.
Wersja WARM: Włożyć zapakowaną maskę do naczynia napełnionego wodą o temp. 40°C
i pozostawić na 10 sekund. Otworzyć opakowanie i nałożyć płat hydrożelowy na skórę szyi / dekoltu,
a resztę substancji aktywnych za pomocą pędzelka nałożyć dodatkowo np. na dłonie, czy biust.
Pozostawić na 15-20 minut. Usunąć w jednej części.
Wersja COOL: nie należy umieszczać opakowania z płatem hydrożelowym w naczyniu z ciepłą wodą,
a bezpośrednio po wyjęciu z opakowania zaaplikować na skórę.
Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic. Nakładamy odpowiedni krem pielęgnacyjny.
Mikrodermbrazji, oxybrazji, pilingu kawitacyjnym, pilingu chemicznym, oczyszczaniu skóry,
thermaliftingu skóry RF, mezoterapii bezigłowej, jonoforezie, sonoforezie.
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Hyaluronic Hydrogel Crystal Neck Mask
Hydrożelowa hialuronowa maska na szyję / dekolt

HYDROGEL CRYSTAL MASK – MASKA HYDROŻELOWA
Opis:
Maska na szyję/dekolt w postaci płatu hydrożelowego.
Dzięki technologii molekuł powoduje efektywne
przenikanie kwasu hialuronowego, kolagenu
morskiego, NMF, wit. E, ekstraktu z wodorostów
w głębokie warstwy skóry. Przeznaczona jest szczególnie
dla skóry suchej, zwiotczałej, mało elastycznej,
ze skłonnością do powstawania zmarszczek.
Silnie regeneruje, wygładza i ujędrnia.
Przeznaczenie:
zmarszczki oraz brak jędrności w okolicach szyi i dekoltu
Skład:

• Kwas hialuronowy
• NMF
• Kolagen
• Wit. E
• Olejek lawendowy
• Ekstrakt z wodorostów

Korzyści:

• intensywne nawilżenie głębokich warstw skóry
• odmłodzenie (zapobiega powstawaniu zmarszczek,
spłyca już istniejące)
• silna regeneracja
• odżywienie i ujędrnienie
• nadaje skórze świeżości i blasku.

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:

Sposób użycia:
Wersja WARM: Włożyć zapakowaną maskę do naczynia
napełnionego wodą o temp. 40°C i pozostawić
na 10 sekund. Otworzyć opakowanie i nałożyć płat
hydrożelowy na szyję / dekolt, a resztę substancji
aktywnych za pomocą pędzelka nałożyć na szyję
lub dekolt. Pozostawić na 15-20 minut.
Usunąć w jednej części.
Wersja COOL: nie należy umieszczać opakowania
z płatem hydrożelowym w naczyniu z ciepłą wodą,
a bezpośrednio po wyjęciu z opakowania
zaaplikować na skórę.
INCI:
Aqua, NMF, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Collagen,
Sodium alginate, Sodium PCA, Tocopheryl acetate,
Seaweed Gel, Lubrajel, Lavandula Angustifolia
(Lavender) Oil, Benzyl alcohol, Methylparaben
Pojemność: 1 szt. – 58 g
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• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

HYDROGEL MASK

- MASKI HYDROŻELOWE NA BIUST

WYDAJNOŚĆ KOSMETYKU:
Nazwa kosmetyku:

Pojemność:

Hyaluronic Hydrogel Crystal Breast Mask
– maseczka z kwasem hialuronowym na biust

Ilość zabiegów:

1 op (2 szt.) – 58 g

1

ZABIEG Z MASKĄ HYDROŻELOWĄ NA BIUST:
HYALURONIC HYDROGEL BREAST TREATMENT

ZABIEG HYDROŻELOWY Z KWASEM HIALURONOWYM NA BIUST

Zabieg regenerujący i przywracający jędrność biustu. Powoduje efektywne przenikanie
kwasu hialuronowego, kolagenu morskiego i wyciągu z rośliny Kwao Kurn. Piersi stają
się bardziej pełne, krągłe, jędrne.
Efekty zabiegu:
- Eliminacja obwisłości
- Powiększenie biustu
- Zapobieganie powstawaniu rozstępów
- Zapewnienie prawidłowej elastyczności i jędrności.

PRZYKŁADOWA PROCEDURA ZABIEGU:
I ETAP - DEMAKIJAŻ

II ETAP - ZŁUSZCZANIE

III ETAP - REGENERACJA

IV ETAP - RELAKS

V ETAP - MASECZKA
HYDROŻELOWA
na biust
VI ETAP - PIELĘGNCJA
Proponujemy po innych
zabiegach kosmetologicznych:

Wykonujemy oczyszczanie skóry biustu za pomocą mleczka Hyaluronic Cleansing Milk Face and Eyes.
Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic lub płynem micelarnym z ekstraktem z kawioru do demakijażu
twarzy i oczu Caviar Micellar Water.
Wykonujemy piling enzymatyczny Enzymatic Peeling. W tym celu: 5 g proszku zmieszać z wodą
do uzyskania jednolitej, gęstej konsystencji. Nałożyć cienką warstwę na skórę biustu.
Po upływie 5-15 min. zmyć ciepłą wodą, stonizować tonikiem.
Proponujemy odpowiednią dla danego problemu perłę piękności PEARLS BEAUTY:
nawilżającą (Pearls Hydra) lub odmładzająco – ujędrniającą (Pearls Anty Aging& Firming)
lub ampułkę medbeauty (odmładzającą - ANTI WRINKLES, nawilżającą - MOISTURIZING,
łagodzącą - CALMING, z kwasami AHA).
Delikatnymi, kolistymi ruchami wmasowujemy ją w skórę.
Wykonujemy relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu kremu do masażu
Perfect Massage Cream Medbeauty.
Wersja WARM: Włożyć zapakowaną maskę do naczynia napełnionego wodą o temp. 40°C
i pozostawić na 10 sekund. Otworzyć opakowanie i nałożyć płat hydrożelowy na skórę biustu,
a resztę substancji aktywnych za pomocą pędzelka nałożyć dodatkowo np. na dłonie, czy szyję
i dekolt. Pozostawić na 15-20 minut. Usunąć w jednej części.
Wersja COOL: nie należy umieszczać opakowania z płatem hydrożelowym w naczyniu z ciepłą wodą,
a bezpośrednio po wyjęciu z opakowania zaaplikować na skórę.
Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic. Nakładamy odpowiedni krem pielęgnacyjny.
Mikrodermbrazji, oxybrazji.
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Hyaluronic Hydrogel Crystal Breast Mask
Hydrożelowa hialuronowa maska na biust

HYDROGEL CRYSTAL MASK – MASKA HYDROŻELOWA
Opis:
Hydrożelowa maska do biustu na bazie kwasu
hialuronowego, kolagenu morskiego, wyciągu
z rośliny Kwao Kurn intensywnie regeneruje i przywraca
jędrność biustu. Dzięki zastosowaniu ultranowoczesnej
technologii mikromolekuł składniki aktywne lepiej
wnikają w obrębie tkanki łącznej skóry. Efekt
zastosowania maski widoczny jest już bezpośrednio
po zabiegu. Piersi stają się bardziej pełne, krągłe, jędrne.
Zabieg polecany jest po kuracjach odchudzających,
po ciąży i okresie karmienia piersią, jako profilaktyka
od 25-30 roku życia.
Przeznaczenie:
skóra biustu
Skład:

• Kwas hialuronowy
• NMF
• Kolagen
• Wit.E
• Elastyna
• Ekstrakt z Kwao Kurn (Pueraria mirifica) – to zioło występujące
wyłączni w Tajlandii. Wpływa na naturalne powiększenie
piersi. Zawiera liczne fito estrogeny, w tym niespotykany nigdzie
indziej miroestrol, jak również szereg izoflawonów w znacznych
stężeniach.
• Olejek Lawendowy
• Owoce Garcinia – właściwości odżywcze

Korzyści:
Sposób użycia:
Wersja WARM: Włożyć zapakowaną maskę do naczynia
napełnionego wodą o temp. 40°C i pozostawić na
10 sekund. Otworzyć opakowanie i nałożyć płat
hydrożelowy na biust, a resztę substancji aktywnych
za pomocą pędzelka nałożyć na dłonie, szyję i dekolt.
Pozostawić na 15-20 minut. Usunąć w jednej części.
Wersja COOL: nie należy umieszczać opakowania z
płatem hydrożelowym w naczyniu z ciepłą wodą, a
bezpośrednio po wyjęciu z opakowania zaaplikować na
skórę.
INCI:
Aqua, NMF, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Collagen,
Tocopheryl acetate, Collagen, Pueraria Mirifica, Lavandula
Angustifolia (Lavender) Oil Garcinia Cambogia, Sodium
Alginate, Sodium PCA, Benzyl Alcohol, Methylparaben
Pojemność: 1 op – 58 g (2 szt.)
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• zapewnienie prawidłowej elastyczności i jędrności
• przeciwdziałanie wiotczeniu
• zapobieganie powstawaniu rozstępów
• eliminacja obwisłości
• powiększenie biustu.

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• przy zabiegu pielęgnacyjnym biustu

MASKI SHAKEROWE® medbeauty©
Nowoczesna formuła szybkich do przygotowania masek.
W ciągu kilku sekund, mieszając proszek z wodą w shakerze
można przygotować rewelacyjny koktajl, o super zapachu
– maskę w postaci musu owocowego, bądź roślinnego.
Maska w postaci musu daje niespotykaną, lekką, świeżą,
delikatną strukturę, która ławo rozprowadza się na skórze,
dając jej uczucie miękkości.
Składniki masek shakerowych bogate są w substancje
pochodzenia naturalnego (wyciągi owocowe i roślinne),
a także są pozbawione konserwantów.

WYDAJNOŚĆ KOSMETYKU:
Nazwa kosmetyku:

Pojemność:

Ilość zabiegów:

Mus truskawkowy – maseczka rewitalizująco - oczyszczająca

120 g

8

Mus limonkowo-cytrynowy – maseczka rozjaśniająco - tonizująca

120 g

8

Mus kawiorowy – maseczka odmładzająco - regenerująca

120 g

8

ZABIEG Z MASKAMI SHAKEROWYMI:
PRZYKŁADOWA PROCEDURA ZABIEGU:
I ETAP - DEMAKIJAŻ

Wykonujemy oczyszczanie skóry za pomocą mleczka Hyaluronic Cleansing Milk Face and Eyes.
Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic lub płynem micelarnym z ekstraktem z kawioru do demakijażu
twarzy i oczu Caviar Micellar Water.

II ETAP - ZŁUSZCZANIE

Wykonujemy piling enzymatyczny Enzymatic Peeling. W tym celu: 5 g proszku zmieszać z wodą
do uzyskania jednolitej, gęstej konsystencji. Nałożyć cienką warstwę na skórę twarzy, szyi i dekoltu.
Po upływie 5-15 min. zmyć ciepłą wodą, stonizować tonikiem. Omijać okolice oczu.

III ETAP - REGENERACJA

Proponujemy odpowiednią dla danego problemu perłę piękności PEARLS BEAUTY:
nawilżającą (Pearls Hydra) lub odmładzająco – ujędrniającą (Pearls Anty Aging & Firming)
lub ampułkę medbeauty (odmładzającą - ANTI WRINKLES, nawilżającą - MOISTURIZING, łagodzącą CALMING, z kwasami AHA). Delikatnymi, kolistymi ruchami wmasowujemy ją w skórę.

IV ETAP - RELAKS

Wykonujemy relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu kremu do masażu
Perfect Massage Cream Medbeauty.

V ETAP - MASECZKA
Shakerowa 60 g (60 ml) wody w temperaturze około 200C wlać do shakera. Dodać 15 g (20 ml) proszku.
Rozmieszać przez kilka sekund, do uzyskania delikatnej, jednolitej konsystencji.
Nałożyć na skórę twarzy, omijając okolice oczu i ust. Pozostawić na 10 min.
Następnie maseczkę zmyć za pomocą wilgotnej gąbki, bądź ręcznika.

VI ETAP - PIELĘGNCJA
Proponujemy po innych
zabiegach kosmetologicznych:

Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic. Nakładamy odpowiedni krem pielęgnacyjny.
Mikrodermbrazji, oxybrazji, pilingu kawitacyjnym, pilingu chemicznym, oczyszczaniu skóry,
thermaliftingu skóry RF, mezoterapii bezigłowej, jonoforezie, sonoforezie.
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Shaker Strawberry Mask
Mus truskawkowy
- maseczka rewitalizująco - oczyszczająca.

Mus truskawkowy
Shaker Strawberry Mask
Nowa koncepcja kosmetologiczna
Ultra lekka tekstura

MASKI SHAKEROWE® medbeauty©

Opis:
Nowoczesna formuła szybkiej do przygotowania
maseczki. W ciągu kilku sekund, mieszając proszek
z wodą w shakerze można przygotować rewelacyjny
koktajl, o super zapachu – maskę w postaci musu
owocowego. Maska ta daje niespotykaną, lekką,
świeżą, delikatną strukturę, którą łatwo rozprowadza
się na skórze, dając jej uczucie miękkości. Truskawki
są bogatym źródłem wit. C i A (beta – karotenu), wit. E,
B. Dzięki temu rewitalizują skórę, chronią komórki przed
oksydacją (utlenieniem) i jednocześnie zapobiegają
ich zniszczeniu. Maseczki z truskawkami odmładzają,
odżywiają, rozjaśniają, nawilżają, napinają skórę,
wspomagają regenerację, opóźniają procesy starzenia.
Truskawka bogata jest w garbniki (taniny), które
wspaniale działają antybakteryjnie, ściągająco.
Poza tym zawiera w swoim składzie witaminy
z grupy B (szczególnie: B2 i B6), które normalizują
wydzielanie sebum.
Przeznaczenie:
wszystkie typy cer, zarówno skóra wymagająca
odmłodzenia, jak i skóra mieszana i tłusta.
Skład:

• Ekstrakt z truskawek

Korzyści:

Sposób użycia:
60 g (60 ml) wody w temperaturze około 200C wlać
do shakera. Dodać 15 g (20 ml) proszku. Rozmieszać
przez kilka sekund, do uzyskania delikatnej, jednolitej
konsystencji. Nałożyć na skórę twarzy, omijając okolice
oczu i ust. Pozostawić na 10 min. Następnie maseczkę
zmyć za pomocą wilgotnej gąbki, bądź ręcznika.
INCI:
Sorbitol, Sodium Carboxymetyl Starch, Maltodextrin,
Fragaria Vesca (Strawberry) Fruit Extract, Sodium Cocoyl
Glutamate.
Pojemność: Profesja - Pudełko 120 g
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• opóźnienie procesów starzenia
• regeneracja skóry
• spłycenie zmarszczek
• ujędrnienie
• rewitalizacja
• normalizacja wydzielania sebum

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

Shaker Lemon Mask
Mus limonkowo - cytrynowy
- maseczka rozjaśniająco - tonizująca

Mus limonkowo - cytrynowy

Shaker Lemon Mask

Nowa koncepcja kosmetologiczna
Ultra lekka tekstura

MASKI SHAKEROWE® medbeauty©

Opis:
Nowoczesna formuła szybkiej do przygotowania
maseczki. W ciągu kilku sekund, mieszając proszek
z wodą w shakerze można przygotować rewelacyjny
koktajl, o super zapachu – maskę w postaci musu
owocowego. Maska ta daje niespotykaną, lekką,
świeżą, delikatną strukturę, która ławo rozprowadza
się na skórze, dając jej uczucie miękkości. Limonka
i cytryna bogate są w wit. C i AHA. Dzięki tym
nieocenionym składnikom rewitalizują skórę,
chronią komórki przed utlenianiem, odświeżają,
łagodzą, wspomagają gojenie, rozjaśniają, nawilżają,
zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się skóry.
Idealnie nadają się dla cery zmęczonej, szarej.
Zapewniają skórze młody wygląd oraz jędrną i elastyczną
skórę. Limonka i cytryna posiadają także silne
właściwości złuszczające, odświeżające i tonizujące.
Normalizują również wydzielanie sebum, dlatego
idealnie nadają się także dla skóry mieszanej i tłustej.
Przeznaczenie:
wszystkie typy cer, szczególnie skóra sucha z tendencją
do powstawania zmarszczek, szara, zmęczona,
pozbawiona elastyczności, skóra mieszana i tłusta.
Skład:

• Ekstrakt z cytryny

Korzyści:

Sposób użycia:
60 g (60 ml) wody w temperaturze około 200C wlać
do shakera. Dodać 15 g (20 ml) proszku. Rozmieszać
przez kilka sekund, do uzyskania delikatnej, jednolitej
konsystencji. Nałożyć na skórę twarzy, omijając okolice
oczu i ust. Pozostawić na 10 min. Następnie maseczkę
zmyć za pomocą wilgotnej gąbki, bądź ręcznika.
INCI:
Sorbitol, Sodium Carboxymetyl Starch, Citrus Medica
Limonum (Lemon) Peel Powder, Maltodextrin,
Sodium Cocoyl Glutamate, Citrus Madica Limonum
(Lemon) Fruit Extract.
Pojemność: Profesja - Pudełko 120 g

• Rozjaśnienie skóry
• Nawilżenie
• Odmłodzenie
• Łagodzenie podrażnień
• Zwiększenie sprężystości i elastyczności
• Regulacja pracy gruczołów łojowych
• Odświeżenie i tonizowanie

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym
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Shaker Caviar Mask
Mus kawiorowy
- maseczka odmładzająco - regenerująca.

Mus kawiorowy
Shaker Caviar Mask

Nowa koncepcja kosmetologiczna
Ultra lekka tekstura

MASKI SHAKEROWE® medbeauty©

Opis:
Nowoczesna formuła szybkiej do przygotowania
maseczki. W ciągu kilku sekund, mieszając proszek
z wodą w shakerze można przygotować rewelacyjny
koktajl, o super zapachu – maskę w postaci musu
owocowego. Maska ta daje niespotykaną, lekką,
świeżą, delikatną strukturę, która ławo rozprowadza
się na skórze, dając jej uczucie miękkości. Kawior jest
źródłem wielu cennych składników. Zawiera: proteiny,
aminokwasy, fosfolipidy, Wit. A, E, D, B, NNKT, mikro
i makroelementy (fosfor, jod, sód, magnez, potas, cynk,
wapń, krzem, selen).Składniki te silnie wzmacniają
barierę lipidową skóry, zapobiegają utracie wody,
wzmacniają skórę, przyspieszają procesy regeneracji
i odnowy. Kawior w kosmetyce ceniony jest przede
wszystkim za swoje odmładzające właściwości. Jest
bowiem silnym antyoksydantem, chroni skórę przed
promieniami UV, zapobiega przedwczesnemu starzeniu .
Wzmacnia włókna kolagenowe, poprawia elastyczność
i sprężystość skóry.
Przeznaczenie:
skóra sucha, dojrzała, wymagająca regeneracji,
mało elastyczna, pozbawiona sprężystości, zwiotczała,
z tendencją do powstawania zmarszczek.
Skład:

• Ekstrakt z kawioru

Korzyści:
Sposób użycia:
60 g (60 ml) wody w temperaturze około 200C wlać
do shakera. Dodać 15 g (20 ml) proszku. Rozmieszać
przez kilka sekund, do uzyskania delikatnej, jednolitej
konsystencji. Nałożyć na skórę twarzy, omijając okolice
oczu i ust. Pozostawić na 10 min. Następnie maseczkę
zmyć za pomocą wilgotnej gąbki, bądź ręcznika.
INCI:
Sorbitol, Sodium Carboxymetyl Starch, Sodium Cocoyl
Glutamate, Maris SAL (Sea Salt), Silica, Aqua, Glicerin,
PEG- 40 Hydrogenated Castrol Oil Perfum (Fragrance),
Caviar Extract,Guaiazulene, Benzyl Alkohol,
Dehydroacetic Acid.
Pojemność: Profesja - Pudełko 120 g
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• opóźnienie procesów starzenia
• regeneracja i odmłodzenie skóry
• spłycenie zmarszczek
• zwiększenie napięcia
• nawilżenie
• ochrona przed UV

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• oczyszczaniu skóry
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

MATRICOL® PŁATY KOLAGENOWE
Maski kolagenowe MATRICOL® - idealne rozwiązanie do pielęgnacji różnych typów skóry. MATRICOL® - to bio-matryca
kolagenu wysoce oczyszczonego i biologicznie aktywnego, otrzymywanego przez wyciskanie na zimno włókien
kolagenu morskiego. Jest to maska dająca niezwykłe efekty. Bardzo dobrze tolerowana przez każdą skórę (nawet tą
najbardziej podrażnioną), kompletnie wolna od konserwantów, substancji zapachowych. MATRICOL® opracowany jest
ściśle wg. odpowiednich, naukowych kryteriów. Wykorzystywany w medycynie z dużym sukcesem do uzupełnienia
leczenia poważnych oparzeń. Posiada silne właściwości nawilżające, regenerujące, odmładzające, kojące podrażnioną,
zaczerwienioną skórę.

WYDAJNOŚĆ KOSMETYKU:
Nazwa kosmetyku:

Pojemność:

Ilość zabiegów:

MATRICOL Pur Collagen Mask – maseczka kolagenowa

1 szt.

1

MATRICOL Aloe Pur Collagen Mask – maseczka kolagenowo - aloesowa

1 szt.

1

MATRICOL Caviar Pur Collagen Mask – maseczka kolagenowo - kawiorowa

1 szt.

1

®
®
®

ZABIEG Z MASKĄ MATRICOL®:
PRZYKŁADOWA PROCEDURA ZABIEGU:
I ETAP - OCZYSZCZANIE

Wykonujemy oczyszczanie skóry za pomocą mleczka Hyaluronic Cleansing Milk Face and Eyes.
Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic lub płynem micelarnym z ekstraktem z kawioru do demakijażu
twarzy i oczu Caviar Micellar Water.

II ETAP - ZŁUSZCZANIE

Wykonujemy piling enzymatyczny Enzymatic Peeling. W tym celu: 5 g proszku zmieszać z wodą
do uzyskania jednolitej, gęstej konsystencji. Nałożyć cienką warstwę na skórę twarzy, szyi i dekoltu.
Po upływie 5-15 min. zmyć ciepłą wodą, stonizować tonikiem. Omijać okolice oczu.

III ETAP - REGENERACJA

Proponujemy odpowiednią dla danego problemu perłę piękności PEARLS BEAUTY: nawilżającą
(Pearls Hydra) lub odmładzająco – ujędrniającą (Pearls Anty Aging & Firming) lub ampułkę
medbeauty (odmładzającą - ANTI WRINKLES, nawilżającą - MOISTURIZING, łagodzącą - CALMING,
z kwasami AHA). Delikatnymi, kolistymi ruchami wmasowujemy ją w skórę.

IV ETAP - RELAKS

Wykonujemy relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu kremu do masażu
Perfect Massage Cream Medbeauty.

V ETAP - PŁAT
KOLAGENOWY

Nałożyć MATRICOL® z wyciętymi w niej otworami (np. na oczy, usta, nos) w zależności od wymagań
klienta. Maskę nawilżyć wodą mineralną lub aktywatorem medbeauty©. Delikatnie docisnąć tak, aby
nie były widoczne pęcherzyki powietrza. Pozostawić na 20 min. Po upływie tego czasu płat zdjąć ze
skóry.

VI ETAP - PIELĘGNCJA
Proponujemy po innych
zabiegach kosmetologicznych:

Tonizujemy skórę Hyaluronic Tonic. Nakładamy odpowiedni krem pielęgnacyjny.
Mikrodermbrazji, oxybrazji, pilingu kawitacyjnym, pilingu chemicznym, oczyszczaniu skóry,
thermaliftingu skóry RF, mezoterapii bezigłowej, jonoforezie, sonoforezie.
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MATRICOL® Pur Collagen Mask
Płat kolagenowy

MATRICOL® PŁATY KOLAGENOWE

Opis:
MATRICOL® - to bio-matryca kolagenu wysoce
oczyszczonego i biologicznie aktywnego, otrzymywanego
przez wyciskanie na zimno włókien kolagenu morskiego.
Jest to maska dająca niezwykłe efekty. Bardzo dobrze
tolerowana przez każdą skórę (nawet tą najbardziej
podrażnioną), kompletnie wolna od konserwantów,
substancji zapachowych. MATRICOL® opracowany
jest ściśle wg. odpowiednich, naukowych kryteriów.
Wykorzystywany w medycynie z dużym sukcesem
do uzupełnienia leczenia poważnych oparzeń.
Posiada silne właściwości nawilżające, regenerujące,
odmładzające, kojące podrażnioną, zaczerwienioną
skórę. Maseczka w postaci płatu kolagenowego
posiada silne właściwości nawilżające.
Przeznaczenie:
dla każdego typu cery; szczególnie dla skóry
suchej, odwodnionej, zmęczonej, podrażnionej,
z pierwszymi oznakami starzenia, dojrzałej.
Skład:

• 100 % kolagen

Korzyści:

• głębokie nawilżenie skóry
• złagodzenie podrażnień i zaczerwienień
• odmłodzenie
• spłycenie zmarszczek
• zregenerowanie skóry

Sposób użycia:
Nałożyć MATRICOL® z wyciętymi w niej otworami
(np. na oczy, usta, nos) w zależności od wymagań
klienta. Maskę nawilżyć wodą mineralną
lub aktywatorem medbeauty©.
Delikatnie docisnąć tak, aby nie były widoczne
pęcherzyki powietrza. Pozostawić na 20 min.
Po upływie tego czasu płat zdjąć ze skóry.
INCI:
Collagen, Hydrogenated Polyisobutene,
PPG-15 Stearyl Ether, PEG-40 Sorbitan Peroleate.
Pojemność: Profesja - 1szt.
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Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oczyszczaniu skóry
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

MATRICOL® Aloe Pur Collagen Mask
Płat kolagenowo - aloesowy

MATRICOL® PŁATY KOLAGENOWE

Opis:
MATRICOL® - to bio-matryca kolagenu wysoce
oczyszczonego i biologicznie aktywnego, otrzymywanego
przez wyciskanie na zimno włókien kolagenu morskiego.
Jest to maska dająca niezwykłe efekty. Bardzo dobrze
tolerowana przez każdą skórę (nawet tą najbardziej
podrażnioną), kompletnie wolna od konserwantów,
substancji zapachowych. MATRICOL® opracowany
jest ściśle wg. odpowiednich, naukowych kryteriów.
Wykorzystywany w medycynie z dużym sukcesem
do uzupełnienia leczenia poważnych oparzeń.
Posiada silne właściwości nawilżające, regenerujące,
odmładzające, kojące podrażnioną, zaczerwienioną
skórę.Maseczka w postaci płatu kolagenowego
z dodatkiem aloesu posiada silne właściwości
nawilżające i kojące. Rewelacyjnie wycisza
nawet najbardziej podrażnioną skórę.
Przeznaczenie:
dla każdego typu cery; szczególnie dla skóry wrażliwej,
podrażnionej, ze skłonnością do trądziku i ze zmianami
zapalnymi, ale również dla skóry suchej, odwodnionej.
Skład:

• 100 % kolagen
• aloes

Korzyści:

• intensywne nawilżenie skóry
• wyciszenie, złagodzenie zaczerwienień i podrażnień skóry
• działanie przeciwzapalne

Sposób użycia:
Nałożyć MATRICOL® z wyciętymi w niej otworami
(np. na oczy, usta, nos) w zależności od wymagań
klienta. Maskę nawilżyć wodą mineralną lub
aktywatorem medbeauty©. Delikatnie docisnąć
tak, aby nie były widoczne pęcherzyki powietrza.
Pozostawić na 20 min.
Po upływie tego czasu płat zdjąć ze skóry.
INCI:
Collagen, Hydrogenated Polyisobutene, PPG-15 Stearyl
Ether, PEG-40 Sorbitan Peroleate, Aloe Barbadensis
Leaf Juice, Hydrolized Elastin, Chromium Hydroxide
Green (Cl 77289).

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oczyszczaniu skóry
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

Pojemność: Profesja - 1szt.
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MATRICOL® Caviar Pur Collagen Mask
Płat kolagenowo - kawiorowy

MATRICOL® PŁATY KOLAGENOWE

Opis:
MATRICOL® - to bio-matryca kolagenu wysoce
oczyszczonego i biologicznie aktywnego, otrzymywanego
przez wyciskanie na zimno włókien kolagenu morskiego.
Jest to maska dająca niezwykłe efekty. Bardzo dobrze
tolerowana przez każdą skórę (nawet tą najbardziej
podrażnioną), kompletnie wolna od konserwantów,
substancji zapachowych. MATRICOL® opracowany
jest ściśle wg. odpowiednich, naukowych kryteriów.
Wykorzystywany w medycynie z dużym sukcesem
do uzupełnienia leczenia poważnych oparzeń.
Posiada silne właściwości nawilżające, regenerujące,
odmładzające, kojące podrażnioną, zaczerwienioną
skórę. Maseczka w postaci płatu kolagenowego
z dodatkiem kawioru silnie odżywia, regeneruje
i odmładza skórę.
Przeznaczenie:
dla każdego typu cery; szczególnie dla skóry
dojrzałej, suchej, pozbawionej sprężystości,
z dużą ilością zmarszczek.
Skład:

• 100 % kolagen
• kawior

Korzyści:

• odżywienie i regeneracja
• nawilżenie skóry
• spłycenie zmarszczek
• poprawa witalności skóry
• łagodzenie stanów zapalnych skóry

Sposób użycia:
Nałożyć MATRICOL® z wyciętymi w niej otworami
(np. na oczy, usta, nos) w zależności od wymagań
klienta. Maskę nawilżyć wodą mineralną
lub aktywatorem medbeauty©.
Delikatnie docisnąć tak, aby nie były widoczne
pęcherzyki powietrza. Pozostawić na 20 min.
Po upływie tego czasu płat zdjąć ze skóry.
INCI:
Collagen, Hydrogenated Polyisobutene, PPG-15
Stearyl Ether, Caviar Extract, PEG-40 Sorbitan
Peroleate, Aloe Barbadensis Leaf Juice,
Hydrolized Elastin, Carmine (Cl 75470).
Pojemność: Profesja - 1szt.
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Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po mikrodermabrazji
• oczyszczaniu skóry
• oxybrazji
• pilingu kawitacyjnym
• pilingu chemicznym
• thermaliftingu RF
• mezoterapii bezigłowej
• mezoterapii mikroigłowej
• jonoforezie
• sonoforezie
• przy zabiegu pielęgnacyjnym

ZMYWANIE I OCZYSZCZANIE
Hyaluronic Cleansing Milk Face and Eyes
Mleczko nawilżająco - łagodzące
do demakijażu twarzy i oczu.

ZMYWANIE I OCZYSZCZANIE
Opis:
Posiada niesamowicie delikatną konsystencję,
dzięki której doskonale oczyszcza skórę, usuwając
makijaż i zanieczyszczenia. Nadaje cerze świeżości
i blasku. Zawarte w mleczku aktywne składniki
rewelacyjnie nawilżają, regenerują i jednocześnie
łagodzą podrażnienia.
Przeznaczenie:
demakijaż każdego rodzaju cery i okolic oczu.
Skład:

• gliceryna
• kwas hialuronowy
• d-panthenol
• pentavitin

Korzyści:

• oczyszczona skóra i okolice oczu
• nawilżenie
• złagodzenie podrażnień i zaczerwienień
• odzyskanie świeżości i blasku

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:

• przed każdym zabiegiem - etap demakijażu
i oczyszczania skóry i delikatnych okolic oczu i ust
• po zastosowaniu mleczka należy zaaplikować Hyaluronic Tonik,
w celu przywrócenia naturalnego pH skórze.

INCI:
Aqua, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Propylene
Glycol, Ethylhexyl Cocoate, Panthenol, Cocamidopropyl
Betaine, Glycine Soja (Soybean) Oil, Peg-75 Lanolin,
Saccharide Isomerate, Sodium Hyaluronate,
Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,
Triethanolamine, Dmdm Hydantoin,Pphenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Parfum, CI42090.

Sposób użycia:
Niewielką ilość mleczka rozprowadzić kolistymi
ruchami na skórze twarzy, szyi i dekoltu.
Następnie usunąć zwilżonymi w wodzie
płatkami kosmetycznymi.
Po zastosowaniu mleczka należy zaaplikować
Hyaluronic Tonik.

Pojemność: Profesja – 500 ml
Detal – 250 ml
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Hyaluronic Tonic
Tonik nawilżający

ZMYWANIE I OCZYSZCZANIE
Opis:
Daje przyjemne uczucie świeżości i komfortu.
Utrzymuje pH skóry na optymalnym poziomie.
Nawilża, ujędrnia, tonizuje, nadaje cerze
promienny wygląd, łagodzi podrażnienia.
Polecany także przy zabiegach pilingu kawitacyjnego.
Przeznaczenie:
dla wszystkich rodzajów skóry.
Skład:

• gliceryna
• kwas hialuronowy
• d-panthenol
• mocznik
• pentavitin

Korzyści:

• przywrócenie prawidłowego pH naskórka
• oczyszczona skóra
• nawilżona skóra
• złagodzenie podrażnień i zaczerwienień
• odzyskanie świeżości i blasku

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:

• przed każdym zabiegiem - etap demakijażu,
oczyszczania i odświeżania skóry
• po każdym zastosowaniu mleczka do demakijażu
Hyaluronic Cleansing Milk
• przy zabiegu pilingu kawitacyjnego
• po zmyciu masek kremowych, hydrożelowych,
algowych, biowłókninowych itd.

Sposób użycia:
Nanieść tonik na płatek kosmetyczny i delikatnie
przecierać skórę twarzy. Po wchłonięciu zaaplikować
odpowiedni produkt kosmetyczny.
INCI:
Aqua, Glycerin, Propylene Glycol,
Peg-7 Glyceryl Cocoate, Peg-75 Lanolin,
Panthenol, Sodium Hyaluronate, Urea,
Saccharide Isomerate, Potassium Sorbate,
Diazolidinyl Urea, Sodium Benzoate, Parfum, Ci42090.
Pojemność: Profesja – 500 ml
Detal – 250 ml
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Caviar Micellar Water
Płyn micelarny z ekstraktem z kawioru
do demakijażu twarzy i oczu

ZMYWANIE I OCZYSZCZANIE
Opis:
Delikatny płyn do skutecznego oczyszczania
i demakijażu. Nie podrażnia i nie narusza bariery
ochronnej skóry. Oparty jest na technologii micelarnej.
Micele to stabilne cząsteczki o kulistym kształcie
zawieszone w roztworze wodnym. Cząsteczki zewnętrzne
tworzące micele mają własności hydrofilowe (przyciągają
wodę), natomiast cząsteczki tworzące wnętrze miceli
są hydrofobowe (odpychają wodę, ale dobrze łączą
się z tłuszczami). Dzięki tym właściwościom płyn
micelarny bardzo dobrze usuwa wszelkiego rodzaju
zanieczyszczenia. Do wnętrza miceli zbiera tłuste
zanieczyszczenia np. łój, tusz wodoodporny
i jednocześnie rozpuszcza w roztworze wodnym pozostały
brud. Płyn micelarny medbeauty to nie tylko znakomite
oczyszczenie, ale również dzięki zawartości dodatkowych
składników: ekstraktu z kawioru, pantenolu, Colhibin,
kwasu hialuronowego to wspaniała pielęgnacja skóry.
Przeznaczenie:
Do demakijażu każdego rodzaju skóry i okolic oczu bez
użycia wody; polecany również dla skóry wrażliwej.
Skład:

Sposób użycia:
Stosować do oczyszczania skóry twarzy, szyi, dekoltu
i okolic oczu. Nasączyć płatek kosmetyczny płynem
micelarnym i wykonać demakijaż. Produkt nie wymaga
spłukiwania. Chronić przed światłem i ciepłem.
INCI:
Aqua, Glycerin, Polysorbate 20, Panthenol, Diazolidynyl
Urea, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Hydrolyzed
Rice Protein, Phenoxyethanol, Caviar Extract, Sodium
Hyaluronate, Parfum,
Alpha-Hexycinnamaldehyde, Di-Citronellol,
D-Limonene, Linalool, Ci 16185.
Pojemność: Profesja – 500 ml
Detal – 250 ml

• Ekstrakt z kawioru - rewitalizuje, ujędrnia, odmładza skórę.
• Panthenol - działa silnie przeciwzapalnie, łagodzi podrażnienia,
przyspiesza regenerację, nawilża, zmiękcza naskórek, redukuje
zaczerwienienia, wzmacnia barierę lipidową naskórka.
• Colhibin - to surowiec roślinny otrzymywany z ziaren ryżu
(starannie wyizolowana frakcja z naturalnych ryżowych
peptydów). Pomaga utrzymać naturalne nawilżenie skóry,
chroni skórę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez
promienie UV, pomaga opóźnić przedwczesne starzenie się skóry.
Chroni kolagen przed degradacją; jest inhibitorem (powoduje
blokowanie, zatrzymanie lub spowolnienie procesu) kolagenozy.
• Kwas hialuronowy - tworzy powłokę ochronną na skórze,
przyspiesza regenerację skóry, wypełnia zmarszczki, poprawia
nawilżenie, zwiększa elastyczność skóry, działa przeciwzapalnie.
• Oczyszczające micele

Korzyści:

• Oczyszcza skórę
• Usuwa makijaż, brud, kurz, nadmiar sebum
• Usuwa makijaż okolic oczu (nawet kosmetyki wodoodporne)
• Łagodzi podrażnienia
• Nie narusza warstwy hydrolipidowej
• Nie wymaga pocierania i spłukiwania (idealny dla osób, które ze
względu na mocno wrażliwą skórę lub problemową cerę unikają
stosowania „miejskiej”, kranowej wody w pielęgnacji)
• BEZ PARABENÓW

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• Stosować w etapie demakijażu przed każdym
profesjonalnym zabiegiem
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Activator Pur Collagen Masks & Alge Masks
Płyn do aktywacji płatów kolagenowych
i masek algowych

ZMYWANIE I OCZYSZCZANIE
Opis:
Zawiera w swoim składzie glicerynę, d-panthenol
i wyciąg z perły, które silnie nawilżają, odmładzają,
łagodzą podrażnienia. Aktywator zwiększa działanie
płatów kolagenowych i masek plastycznych algowych.
Poza tym ułatwia (w przypadku alg) ich rozprowadzenie.
Przeznaczenie:
do aktywacji płatów kolagenowych i masek algowych.
Skład:

• Gliceryna
• D-panthenol
• Wyciag z perły

Korzyści:

• łatwiejsze przygotowanie masek
• precyzyjna aplikacja
• wzbogacenie maski o dodatkowe aktywne składniki

Sposób użycia:
Maska algowa: Płyn aktywujący połączyć z algami.
Mieszać szybkimi ruchami do uzyskania gęstej
konsystencji. Nakładać na przygotowaną
wcześniej skórę.
Maska Matricol®: do szklanej miseczki nalać aktywator.
Przy użyciu pędzelka (wacika kosmetycznego) miejsce,
przy miejscu zwilżyć Matricol®.
INCI:
Aqua, Glycerin, Panthenol, Pearl Powder, Maris Sal,
Peg-75 Lanolin, Potassium Sorbate, Diazolidinyl Urea,
Sodium Benzoate, Styrene/Acrylates Copolymer, Parfum,
Ci42090.
Pojemność: Profesja – 500 ml
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Cavi Precision Cleanser
Płyn do pilingu kawitacyjnego

ZMYWANIE I OCZYSZCZANIE
Opis:
Płyn Cavi Precision Cleanser przeznaczony
jest do stosowania w profesjonalnych
zabiegach pilingu kawitacyjnego.
Dzięki wyjątkowym składnikom:
kwas cytrynowy, mlekowy, kwas hialuronowy,
Hydromanil™ rewelacyjnie złuszcza obumarłe
komórki naskórka, oczyszcza skórę, zwęża pory,
a także dobrze nawilża, odmładza, rozjaśnia.
Przeznaczenie:
Dla każdego rodzaju skóry; do stosowania podczas
wykonywania pilingu kawitacyjnego.
Skład:

• Kwas cytrynowy – złuszcza, nawilża, wygładza.
Spłyca przebarwienia i oczyszcza skórę.
• Kwas mlekowy – złuszcza, nawilża, odmładza.
• Kwas hialuronowy – nawilża, poprawia jędrność
i elastyczność skóry.
• Hydromanil™ – natychmiastowo i długotrwale nawilża.

Korzyści:

• Skóra oczyszczona, rozświetlona, gładka, dobrze nawilżona
• Pory zwężone
• Przygotowana do innych zabiegów kosmetycznych
i aplikacji składników aktywnych
• BEZ PARABENÓW

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• Stosować podczas zabiegu pilingu kawitacyjnego

Sposób użycia:
Nasączyć płatek kosmetyczny niewielką ilością
preparatu i delikatnie przecierać skórę podczas peelingu
kawitacyjnego. Po zabiegu skórę przemyć wodą.
Delikatnie osuszyć.
Uwaga !!! W trakcie wykonywania zabiegu
należy zabezpieczyć oczy kompresami!
INCI:
Aqua, Glycerin, Citric Acid, Lactic Acid, Propylene
Glycol, Polysorbate 20, Diazolidynyl Urea, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide,
Triethanolamine, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed
Caesalpinia Spinosa Gum, Caesalpinia Spinosa Gum,
Phenoxyethanol, Parfum, Limonene, Linalool, Benzyl
Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Citral,
Citronellol, Geraniol, Ci 19140, Ci 42090.
Pojemność: Profesja - 500 ml
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Enzymatic Peeling
Piling enzymatyczny

ZMYWANIE I OCZYSZCZANIE
Opis:
Piling enzymatyczny zawiera naturalne enzymy:
papainę i bromelainę, które hydrolizują (rozkładają)
białka martwych komórek warstwy rogowej naskórka.
Występuje w postaci sproszkowanej, bowiem w
takiej formie jest najbardziej skuteczny. Enzymy w
środowisku wodnym zachowują swoją aktywność
(ulegają rozłożeniu), dlatego forma proszku gwarantuje
efektywność. Łagodnie złuszczają i oczyszczają skórę.
Przygotowują do przyjęcia substancji aktywnych.
Bromelaina – enzym występujący w owocach ananasa.
Bogaty w witaminy i składniki mineralne. Złuszcza
martwe komórki naskórka oraz działa łagodząco,
pomagając w regeneracji podrażnionej skóry. Działa
przeciwzapalnie i zmniejsza obrzęki.
Papaina – enzym znajdujący się w liściach i owocach
melonowca właściwego (czyli papai). Zmiękcza i usuwa
obumarłe komórki naskórka, oczyszcza i rozjaśnia. Działa
odżywczo i nawilżająco dzięki działaniu cukrów, witamin
i minerałów w nim zawartych.
Przeznaczenie:
Dla każdego rodzaju skóry; szczególnie dla skóry
delikatnej, wrażliwej, naczyniowej.
Skład:

• Ekstrakt z ananasa
• Ekstrakt z papai
• Kaolin
• Ziemia okrzemkowa
• Bentonit

Sposób użycia:
5 g proszku zmieszać z wodą do uzyskania jednolitej,
gęstej konsystencji. Nałożyć cienką warstwę na skórę
twarzy, szyi i dekoltu.
Po upływie 5-15 min. zmyć ciepłą wodą, stonizować
tonikiem. Omijać okolice oczu.
INCI:
Kaolin, Diatomaceus Earth, Bentonite,
CL77891 (Titanium Dioxide), Maltodextrin,
Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Extract,
Carica Papaya (Papaya) Fruit Extract.
Pojemność: Profesja - 190g
Detal - 30g
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Korzyści:

• Łagodne złuszczenie poprzez usuwanie
mieszaniny łoju i płytki rogowej naskórka
• Ominięcie efektu „ tarcia” przy zachowaniu
właściwości złuszczających
• Oczyszczenie powierzchni skóry
• Stymulacja procesu odnowy komórek skóry
• Przygotowanie skóry do przyjęcia substancji aktywnych
• Rozjaśnienie i odświeżenie skóry

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:

• Przed mechanicznym oczyszczaniem skóry
• Przed aplikacją maseczki
• Przed każdym zabiegiem pielęgnacyjnym w celu przygotowania
skóry do przyjęcia i lepszej absorbcji składników aktywnych

Beauty Pearls - perły piękności
To wysoce skoncentrowane serum o dużej ilości aktywnych składników w postaci zamkniętych szczelnie perełek.
Forma jednorazowych kapsułek umożliwia łatwą i precyzyjną ich aplikację. Stosowane są w kosmetyce profesjonalnej
do zabiegów pielęgnacyjnych np. po zabiegu mikrodermabrazji, kawitacji, przed aplikacją masek algowych,
shakerowych, biowłókninowych czy hydrożelowych, przed masażem kosmetycznym twarzy, szyi i dekoltu lub
odsprzedawane są klientom gabinetów w celu przedłużenia efektów zabiegowych, jako 30 dniową kurację silnie
regenerującą, odmładzającą, bądź nawilżającą.

Pearls Anty Aging & Firming
Perły odmładzająco - ujędrniające

Beauty Pearls - perły piękności
Opis:
To wysoce skoncentrowane serum o dużej ilości
aktywnych składników w postaci zamkniętych szczelnie
perełek. Forma jednorazowych kapsułek umożliwia łatwą
i precyzyjną ich aplikację. Silnie skoncentrowane serum
odmładzające błyskawiczne spłyca zmarszczki, poprawia
napięcie, zwiększa witalność, hamuje procesy starzenia
i wyrównuje koloryt skóry. Stosowane jest w kosmetyce
profesjonalnej do zabiegów lub odsprzedawane
klientom gabinetów w celu przedłużenia efektów
zabiegowych (jako 30 dniową kurację silnie regenerującą,
odmładzającą, bądź nawilżającą).
Przeznaczenie:
dla każdego typu skóry, szczególnie dla cery dojrzałej,
suchej, zmęczonej, ze zmarszczkami, mało elastycznej.
Skład:

• kwas hialuronowy
• Wit. E
• Wit. B5
• Algi
• Faktor nawilżający NMF
• Ekstrakt różany
• Skwalen

Korzyści:

• odmłodzenie skóry
• spłycenie zmarszczek
• zwiększenie sprężystości i elastyczności skóry
• zregenerowanie i silne odżywienie

Sposób użycia:
W gabinecie kosmetycznym: Za pomocą mleczka
i toniku z kwasem hialuronowym medbeauty lub płynu
micelarnego należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia
i makijaż. Następnie wmasować zawartość perły np.
przed nałożeniem maseczki lub na zakończenie zabiegu.
Kuracja domowa: stosować codziennie przez okres
około 1 miesiąca rano lub wieczorem na oczyszczoną
skórę twarzy i szyi. Produkt wyłącznie do użytku
zewnętrznego.

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:

• po zabiegu mikrodermabrazji
• po pilingu kawitacyjnym
• przed aplikacją masek algowych, shakerowych,
biowłókninowych, hydrożelowych
• przed masażem kosmetycznym twarzy, szyi i dekoltu

INCI:
Vitamin E,Hyaluronic Acid, Moisture Factor, Squalene
And Rose Essence Extract,Algae, Vitamin B5.
Pojemność: Profesja / Detal - słoiczek 30 szt.
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Pearls Hydra
Perły nawilżające

Beauty Pearls - perły piękności
Opis:
To wysoce skoncentrowane serum o dużej ilości
aktywnych składników w postaci zamkniętych szczelnie
perełek. Forma jednorazowych kapsułek umożliwia
łatwą i precyzyjną ich aplikację. Aksamitne serum
o lekkiej konsystencji gwarantuje intensywne
nawilżenie skóry. Stosowane jest w kosmetyce
profesjonalnej do zabiegów lub odsprzedawane
klientom gabinetów w celu przedłużenia efektów
zabiegowych (jako 30 dniową kurację silnie
regenerującą, odmładzającą, bądź nawilżającą).
Przeznaczenie:
dla każdego typu skóry, szczególnie dla skóry
suchej, szorstkiej, łuszczącej się, odwodnionej,
poszarzałej, zmęczonej, z pierwszymi
widocznymi oznakami starzenia.
Skład:

• gliceryna
• algi
• sosna zwyczajna (Pinus Sylvestris)
• kaktus “Królowa Nocy” (Cereus Grandiflorus)
• fasola półksiężycowata (Phaseolus Grandiflorus)
• proteiny łubinu trwałego

Korzyści:

• odbudowa bariery ochronnej skóry (płaszcz hydrolipidowy)
• likwidacja uczucia ściągnięcia i szorstkości
• zatrzymanie wody w skórze (przeciwdziałanie
jej wyparowywaniu z naskórka)
• przywrócenie świeżości, delikatności,
miękkości, gładkości i blasku

Sposób użycia:
W gabinecie kosmetycznym: Za pomocą mleczka
i toniku z kwasem hialuronowym medbeauty należy
usunąć wszelkie zanieczyszczenia i makijaż.
Następnie wmasować zawartość perły np. przed
nałożeniem maseczki lub na zakończenie zabiegu.
Kuracja domowa: stosować codziennie
przez okres około 1 miesiąca rano lub wieczorem
na oczyszczoną skórę twarzy i szyi.
Produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego.
INCI:
Aqua, Glycerin, Squalane Isohexadecane, Isononyl
Isononanoate, Sodium Pca, Algae, Pinus Sylvestris,
Propylene Glycol, Cereus Grandiflorus, Phaseolus
Lunatus, Hydrolyzed Lupine Protein, Butylene
Glycol,Benzophenone-4,Caprylyl/Capryl Glucoside,
Parfum, Triethanolamine, Sodium
Chloride, Disodium Edta, Tecoma Curialis.
Pojemność: Profesja / Detal - słoiczek 30 szt.
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Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:

• po zabiegu mikrodermabrazji
• po pilingu kawitacyjnym
• przed aplikacją masek algowych, shakerowych,
biowłókninowych, hydrożelowych
• przed masażem kosmetycznym twarzy, szyi i dekoltu

10 % AHA Ampoule
Ampułka z kwasami owocowymi 10 %

MEDBEAUTY!
Opis:
Ampułka z kwasami owocowymi 10%.
Idealna do bardzo delikatnego złuszczania naskórka.
Doskonały preparat odświeżający.
Idealnie nawilża, usuwa przebarwienia i rozjaśnia skórę.
Przeznaczenie:
Dla każdego rodzaju skóry; szczególnie dla skóry suchej
i skłonnej do powstawania przebarwień.
Skład:

• Kwasy AHA (kwas mlekowy 8,5 %, kwas cytrynowy
około 4 % o pH około 3) zawarte w produkcie wykazują
działanie nawilżające, mają zdolność przenikania przez
warstwę rogową naskórka i ją zmiękczają; usuwają
przebarwienia i rozjaśniają skórę.

Korzyści:

• Zmniejszenie grubości warstwy rogowej
i normalizacja keratynizacji
• Podniesienie poziomu GAG
(substancji nawilżających skórę właściwą)
• Zwiększenie uwodnienia naskórka,
a co za tym idzie uelastycznienie go i ujędrnienie
• Zmniejszenie ilości przebarwień
• Rozjaśnienie skóry
• BEZ PARABENÓW

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:

Sposób użycia:
Na oczyszczoną skórę nałożyć ampułkę
i delikatnie wmasować.
Po upływie 2-5 minut zmyć dokładnie wodą.
Następnie zaaplikować odpowiednią maseczkę.

• Po lub przed zabiegami mikrodermabrazji
• Do zabiegów pielęgnacyjnych:
- przed aplikacją masek: algowych, biocelulozowych,
shakerowych, hydrożelowych
- przed masażem twarzy, szyi i dekoltu
• Jako delikatny piling przed zabiegami pielęgnacyjnymi

INCI:
Aqua, Glycerin, Lactic Acid, Citric Acid,
Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Polysorbate 80,
Parfum, CI 19140.
Pojemność: Profesja - pudełko 10 x 3 ml
Profesja / Detal - 1 x 3 ml
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Anti – Wrinkles Ampoule
Ampułka odmładzająca

MEDBEAUTY!
Opis:
Ampułka odmładzająca.
Zwiększa poziom kolagenu w skórze, chroni
przed jego uszkodzeniem, spłyca zmarszczki.
Aktywne składniki takie jak kolagen, elastyna,
d-panthenol zwiększają elastyczność skóry
oraz doskonale nawilżają.
Ekstrakt z wąkroty azjatyckiej silnie regeneruje,
koi i łagodzi wszelkiego rodzaju podrażnienia.
Przeznaczenie:
Dla skóry suchej, skłonnej do powstawania
zmarszczek, zwiotczałej, atroficznej, dojrzałej.
Skład:

• Kolagen i elastyna – nawilża, kondycjonuje skórę
– zmiękcza i wygładza.
• D-Panthenol – zmniejsza utratę wody przez naskórek, nawilża
skórę, nadaje jej miękkość i elastyczność, działa regenerująco.
• Ekstrakt z wąkroty azjatyckiej – regeneruje, oczyszcza i łagodzi

Korzyści:

• Skóra pełna blasku i świeżości
• Dobrze napięta, zregenerowana i odmłodzona
• Spłycone zmarszczki
• Złagodzone podrażnienia i zaczerwienienia
• BEZ PARABENÓW

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:

Sposób użycia:
Na oczyszczoną skórę nałożyć ampułkę i delikatnie
wmasować. Zaleca się również wykorzystanie
ampułek podczas zabiegów: mezoterapii mikroigłowej
(mesorollery, meso peny), mezoterapii bezigłowej,
sonoforezy.
INCI:
Aqua, Soluble Collagen, Hydrolyzed Elastin, Glycerin,
Centella Asiatica Extract, Panthenol, Polysorbate 80,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum, Linalool,
CI 14700.
Pojemność: Profesja - pudełko 10 x 3 ml
Profesja / Detal - 1 x 3 ml
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• Do mezoterapii mikroigłowej (mesorollery, meso peny)
• Do zabiegów pielęgnacyjnych:
- p rzed aplikacją masek: algowych, biocelulozowych,
shakerowych, hydrożelowych
- przed masażem twarzy, szyi i dekoltu
• Do wprowadzania za pomocą sonoforezy (ultradźwięki)
• Do wprowadzania za pomocą mezoterapii bezigłowej

Calming Ampoule
Ampułka łagodząca

MEDBEAUTY!
Opis:
Ampułka łagodząca.
Doskonała kompozycja substancji chroni i wzmacnia
delikatną skórę, utrzymując na prawidłowym poziomie
warstwę hydro – lipidową. Intensywnie nawilża, łagodzi
podrażnienia i zaczerwienienia.
Nadaje skórze miękkość i elastyczność.
Przeznaczenie:
Dla skóry wrażliwej, podrażnionej, zaczerwienionej,
suchej, łuszczącej się.
Skład:

• D – panthenol – zmniejsza utratę wody przez naskórek, nawilża
skórę, nadaje jej miękkość i elastyczność, działa regenerująco.
• Alantoina – intensywnie nawilża i zapobiega nadmiernej
utracie wody, przyspiesza procesy odnowy naskórka, łagodzi
podrażnienia, wygładza i zmiękcza naskórek.
• Ekstrakt z palmy sabałowej – polecany dla skóry wrażliwej,
wykazuje działanie łagodzące i kojące.

Korzyści:

• Skóra uspokojona, wyciszona
• Zmniejszona zaczerwienienia i pieczenie skóry
• Skóra głęboko nawilżona
• BEZ PARABENÓW

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:

Sposób użycia:
Na oczyszczoną skórę nałożyć ampułkę
i delikatnie wmasować. Zaleca się również
wykorzystanie ampułek podczas zabiegów:
mezoterapii bezigłowej, sonoforezy.

• Po zabiegach mikrodermabrazji, po pilingach
chemicznych, po oczyszczaniu skóry
• Do zabiegów pielęgnacyjnych:
- p rzed aplikacją masek: algowych, biocelulozowych,
shakerowych, hydrożelowych
- przed masażem twarzy, szyi i dekoltu
• Do wprowadzania za pomocą sonoforezy (ultradźwięki)
• Do wprowadzania za pomocą mezoterapii bezigłowej

INCI:
Aqua, Glycerin, Butylene Glycol, Laureth-3,
Hydroxyethylcellulose, Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester,
Serenoa Serrulata Fruit Extract, Panthenol, Allantoin,
Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl
Taurate Copolymer, Isohexadecane, Polysorbate 60,
Polysorbate 80, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Parfum, CI 42090, CI 19140.
Pojemność: Profesja - pudełko 10 x 3 ml
Detal - 1 x 3 ml

75

Moisturizing Ampoule
Ampułka nawilżająca

MEDBEAUTY!
Opis:
Ampułka nawilżająca. Przywraca skórze naturalną
zdolność nawilżenia. Zatrzymuje wodę
w powierzchniowych warstwach skóry, odbudowuje
warstwę lipidową. Skóra po zastosowaniu staje
się gładka, miękka, elastyczna, a zmarszczki powstałe
na skutek odwodnienia wyraźnie spłycone.
Przeznaczenie:
Dla skóry suchej, odwodnionej, łuszczącej
się, z pierwszymi oznakami starzenia,
wymagającej nawilżenia.
Skład:

• Pochodne cukrowe – silnie działają nawilżająco, redukują
suchość i podrażnienia
• Kwas hialuronowy (hialuronian sodu) – tworzy naturalny film
wzmacniający barierę hydrolipidową skóry, aktywnie nawilża i
zapobiega transepidermalnej utracie wody ze skóry.
• Ekstrakt z nagietka – działa nawilżająco, chroni skórę przed
fotostarzeniem
• Ekstrakt z mango – działa ujędrniająco i nawilżająco, chroni
skórę przed działaniem wolnych rodników.
• Wit. E – przyspiesza proces odnowy skóry, ma działanie kojące i
przeciwzapalne, korzystnie wpływa na nawilżenie skóry.
• Squalen – doskonale zmiękcza i uelastycznia naskórek

Korzyści:

• Skóra głęboko nawilżona
• Zapobieganie transdermalnej utracie wody
• Wytworzenie warstwy ochronnej na powierzchni skóry
• Wyciszenie, złagodzenie podrażnień
• Skóra zregenerowana, odmłodzona, pełna blasku
• BEZ PARABENÓW

Sposób użycia:
Na oczyszczoną skórę nałożyć ampułkę i delikatnie
wmasować. Zaleca się również wykorzystanie
ampułek podczas zabiegów: mezoterapii
mikroigłowej (mesorollery, meso peny),
mezoterapii bezigłowej, sonoforezy.
INCI:
Aqua, Glycerin, Saccharide Isomerate, Sodium
Hyaluronate, Calendula Officinalis Flower Extract,
Mangifera Indica Fruit Extract, PEG-40 Hydrogenated
Castor Oil, Squalane, Tocopherol, Beta-Sitosterol,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Acrylates / C10-30
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Parfum, Sodium Hydroxide,
CI 42090.
Pojemność: Profesja - pudełko 10 x 3 ml
Detal - 1 x 3 ml
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Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:

• Do mezoterapii mikroigłowej (mesorollery, meso peny)
• Do zabiegów pielęgnacyjnych:
- p rzed aplikacją masek: algowych, biocelulozowych,
shakerowych, hydrożelowych
- przed masażem twarzy, szyi i dekoltu
• Do wprowadzania za pomocą sonoforezy (ultradźwięki)
• Do wprowadzania za pomocą mezoterapii bezigłowej

MEDI - PRO TITANIUM DERMA ROLLER
Meso - Roller

MEDBEAUTY!
Opis:
Medbeauty Medi-Pro Titanium Derma Roller
z 540 cieniutkimi tytanowymi igiełkami to urządzenie
stanowiące alternatywę do wielu zabiegów
kosmetycznych. Igiełki są bardzo precyzyjnie wykonane,
nie sprawiając dyskomfortu na skórze podczas
stosowania.
Przeznaczenie:
Dla każdego rodzaju skóry.
MedBeauty Medi-Pro Titanium Derma Roller
zapewnia:
• 100% sterylności
• 100% bezpieczeństwa
• 100% profesjonalizmu

Przechowywanie:
W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze
pokojowej. Przed jak i po zastosowaniu urządzenia
należy dokładnie zdezynfekować.
UWAGA!
Produkt przeznaczony do indywidualnego użytku
jednej osoby!

Przeciwskazania:
• Uczulenie na tytan
• Zakażenie wirusowe, bakteryjne skóry
• Miejscowe stany zapalne
• Gorączkowe, rumieniowe
• Ciąża i okres karmienia
• Zaburzenia krwawienia
• Uczulenie na substancję stosowaną podczas zabiegu
• Choroby nowotworowe
• Tendencje do blizn
• Cukrzyca
• Alergie skórne
• Atopowe zapalenie skóry
• Obniżona odporność
• Ostry stan zapalny trądziku pospolitego
lub różowatego
• Zakażenie wirusem HIV
Sposób użycia:
Oczyścić twarz, nałożyć odpowiednio dobrany preparat
i przystąpić do wałeczkowania mniej więcej 4-5 razy,
pionowo, poziomo oraz na skos twarzy.

W swojej ofercie posiadamy Meso Rollery
o długościach mikroigieł:
0,25mm
0,50mm
1,0mm
1,5mm
2,0mm.
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Przykładowe procedury zabiegowe twarz, szyja, dekolt:
• Demakijaż (mleczko nawilżająco - łagodzące Hyaluronic Cleansing Milk Medbeauty lub płyn micelarny
z ekstraktem z kawioru do demakijażu twarzy i oczu – Caviar Micellar Water Medbeauty)
• Tonizacja (tonik nawilżająco - łagodzący Hyaluronic Tonic Medbeauty)
• Pilling enzymatyczny (Enzymatic Peeling Medbeauty)
• Dezynfekcja skóry (np. AHD 2000)

• Nałożenie zwilżonych solą fizjologiczną płatków na oczy w celu ich zabezpieczenia
• Rozprowadzenie równomierne wybranej ampułki (Medbeauty)
• Podział skóry na osobne strefy (np. czoło, nos, policzki, okolice wokół ust, szyi, dekoltu)
• Nakłuwanie każdej strefy rollerem w trzech płaszczyznach:
pionowo, poziomo i na ukos od 4 do 10
powtórzeń w każdej z nich, nałożenie maski
(algi, płaty biocelulozowe, płaty kolagenowe, maski
hydrożelowe Medbeauty)

• Aplikacja odpowiednio dobranego
do potrzeb skóry kremu

(skóra z otwartymi mikrokanalikami chłonie
intensywnie preparaty dlatego po pierwszej
aplikacji kremu należy odczekać kilka minut
i zaaplikować ponownie krem)

Uwaga!

Mikrokanały otwarte są po zabiegu około 2 godziny
w tym czasie nie należy wykonywać make-up.

Kierunek rolowania:
1. Ruchy podłużne
2. Ruchy poprzeczne
3. Ruchy ukośne

RAMIONA
0,5/1,0/1,5 mm

BIUST
0,5/1,0 mm

CZOŁO
0,5 ~ 0,8 mm

BRZUCH
1,0/1,5 mm

OKOLICE OCZU
NOS
0,7 ~ 1,0 mm

UDA
1,0/1,5/2,0 mm

POLICZEK
0,8 ~ 1,5 mm

POŚLADKI
1,5/2,0 mm

OKOLICE UST
0,5 ~ 0,8 mm
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SKÓRA GŁOWY
0,2 ~ 0,5 mm

BRODA
0,5 ~ 1,0 mm

Soothing Gel Post Laser
Żel łagodzący po zabiegach laseroterapii

nowość medbeauty!
Opis:
Żel łagodzący po zabiegach laserowych, dermatologicznych
i kosmetycznych, elektrokoagulacji, mikrodermabrazji,
pilingach chemicznych i medycyny estetycznej. Żel zawiera
Sepicalm. Ekstrakt z kwiatów lilii wodnej o działaniu
łagodzącym, kojącym i przeciwwolnorodnikowym.Łagodzi
podrażnienia oraz delikatnie chłodzi przynosząc ulgę
skórze narażonej na stres termiczny, zmniejszając również
pieczenie wywołane chemikaliami. Panthenol działa
silnie przeciwzapalnie, łagodzi podrażnienia, przyspiesza
regenerację, jest nietoksyczny i nie wywołuje podrażnień,
nawilża, zmiękcza naskórek, łatwo się wchłania, wygładza
skórę, poprawia elastyczność skóry, wzmacnia barierę
lipidową naskórka.
Przeznaczenie:
do skóry wrażliwej, podrażnionej zabiegami dermo
estetycznymi: laserami, pilingami chemicznymi.
Skład:

Sposób użycia:
Niewielką ilość żelu nanieść na miejsce poddane
zabiegowi.
INCI:
Aqua, Glycerin, Caprylic / Capric Triglycerides,
Cyclopentasiloxane, Sodium Polyacrylate, Isotridecyl
Isononanoate, Trideceth-6, Panthenol, Allantoin,
Arnica Chamissonis Extract, Sodium Palmitoyl
Proline, Palmitic Acid, Nymphea Alba Flower Extract,
Butylene Glycol, Nymphea Extract, Propanediol,
Salvia Sclarea Extract, Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate,
Methylpropanediol, Caprylyl Glycol, Phenylpropanol,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium
Hydroxide.
Pojemność: Profesja - 500 ml

Profesja / Detal - 250 ml

• Sepicalm - prolina wzbogacona w wodę z lilli wodnej. Obniża
temperaturę skóry po opalaniu, przynosi ulgę skórze narażonej
na stres termiczny, zmniejsza pieczenie wywołane chemikaliami.
Działa antystresowo, przeciwzapalnie na skórę. Efektywnie uspakaja
zestresowaną czynnikami zewnętrznymi skórę oraz wygładza ją
i likwiduje podrażnienia. Sepicalm zapewnia efekt wybielania skóry
oraz jej wygładzania. Redukuje dyskomfort spowodowany uczuciem
gorąca, ściągnięcia i pieczenia.
• Panthenol - działa silnie przeciwzapalnie, łagodzi podrażnienia,
przyspiesza regenerację, jest nietoksyczny i nie wywołuje podrażnień,
nawilża, zmiękcza naskórek, łatwo się wchłania, wygładza skórę,
poprawia elastyczność skóry, redukuje zaczerwienienia, wzmacnia
barierę lipidową naskórka.
• Gliceryna – nawilża, łagodzi podrażnienia skóry i przyspiesza jej
regenerację, likwiduje zmarszczki, wygładza, napina i ujędrnia skórę.
• Ekstrakt z arniki – likwiduje obrzęki, działa przeciwbólowo,
przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Poprawia
krążenie, dlatego też często stosowana jest w przypadku leczenie
odmrożeń i oparzeń.
• Xeradin - ekstrakt otrzymany z hodowanej w suchych warunkach
Szałwii muszkatołowej o działaniu długotrwale nawilżającym
i kojącym.

Korzyści:

• Złagodzenie podrażnień, szczególnie po zabiegach laserowych,
po pilingach chemicznych i elektrokoagulacji
• Optymalne nawilżenie i regeneracja skóry
• Poprawa elastyczności skóry

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• po zabiegach laserowych
• po zabiegu elektrokoagulacji
• po mikrodermabrazji, pilingach chemicznych
• po zabiegach kosmetologii estetycznej
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Hand & Nail Cream
Krem do rąk i paznokci - regenerujący
z ekstraktem z granatu

nowość medbeauty!
Opis:
Intensywnie regenerujący krem do rąk i paznokci z ekstraktem
z granatu. Pomaga utrzymać naturalny, zdrowy i atrakcyjny
wygląd dłoni. Regeneruje i poprawia kondycję skóry oraz
stan paznokci. Nie pozostawia tłustej ani lepkiej warstwy.
W swoim składzie oprócz owoców granatu zawiera witaminę
E, olejek migdałowy , olej z avocado oraz Masło Shea.
Ekstrakt z granatu działa regenerująco na zniszczoną skórę
dłoni. Nawilża i odżywia. Olej z migdałów ma właściwości
natłuszczające, zmiękczające i wygładzające, jest używany do
pielęgnacji skóry wrażliwej, suchej, skłonnej do podrażnień.
Olej z awokado ma silne właściwości wygładzające,
regenerujące i opóźniające procesy starzenia się skóry. Masło
Shea posiada cenne właściwości: ochrania warstwę lipidową
skóry, zmiękcza naskórek, chroni skórę przed starzeniem się,
jest naturalnym filtrem zabezpieczającym przed szkodliwym
działaniem promieni słonecznych.
Przeznaczenie:
dla suchej, podrażnionej, zniszczonej skóry rąk
i łamliwych paznokci.
Skład:

• Ekstrakt z granatu
• Gliceryna
• Masło Shea
• Olejek migdałowy
• Olej avocado
• Wit. E

Korzyści:
Sposób użycia:
Zaaplikuj niewielką ilość kremu na czystą skórę rąk,
rozsmaruj na dłoniach i paznokciach.
Pozostaw do wchłonięcia. Krem do rąk możesz stosować
wielokrotnie w ciągu dnia. Idealny przy profesjonalnych
zabiegach manicure.
INCI:
Aqua, Myristyl Myristate, Stearic Acid, Ceteareth-20, Talc,
Glycerin, Sodium Polyacrylate, Isotridecyl Isononanoate,
Trideceth-6, Cetearyl Alcohol, Tocopheryl Acetate,
Octocrylene, Argania Spinosa Kernel Oil, Punica Granatum
Extract, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Prunus
Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Olus (Vegetable)
Oil, Tocopherol, Persea Gratissima (Avocado) Oil,
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Parfum, Citronellol, Hydroxycitronellal,
Hexyl Cinnamal, Benzyl Alcohol, Limonene, Benzyl
Benzoate, Triethanolamine, CI 16255.
Pojemność: Profesja - 500 ml

Profesja / Detal - 250 ml
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• Nawilżenie, regeneracja suchej i zniszczonej skóry rąk
• Ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi
przez czynniki zewnętrzne
• Zmiękczenie skórek wokół paznokci
• Wzmocnienie płytki paznokciowej

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:

• produkt polecany przy wykonywaniu zabiegów manicure
• idealny pod maskę parafinową
• polecany do codziennej pielęgnacji zniszczonych dłoni

Perfect Massage Cream
Krem do masażu

MEDBEAUTY!
Opis:
Doskonały produkt do masażu twarzy, szyi i dekoltu
o delikatnej, jedwabistej konsystencji. Nadaje właściwy
„poślizg” umożliwiając perfekcyjne wykonanie zabiegu,
a jednocześnie dzięki zawartym składnikom pielęgnuje
skórę. Jego wspaniały zapach idealnie relaksuje. Skóra
po zabiegu staje się dobrze nawilżona, odżywiona,
zregenerowana, miękka w dotyku, wygładzona
Przeznaczenie:
Dla wszystkich typów cery; do profesjonalnego
masażu twarzy, szyi i dekoltu.
Skład:

• Pentavitin™ – efektywnie nawilża, redukuje suchość
i podrażnienia skóry.
• Ekstrakt z ananasa – bogaty w cukry i naturalne kwasy
owocowe. Nawilża i odświeża skórę, chroni ją przed
wolnymi rodnikami. Ujędrnia. Działa przeciwstarzeniowo.
• Ekstrakt z jedwabiu – działa wygładzająco i uelastyczniająco
na naskórek z dodatkowym efektem nawilżenia poprzez
tworzenie na powierzchni skóry filmu ochronnego
– hamującego utratę wody. Daje efekt delikatnego liftingu.

Korzyści:

• Lekka formuła sprawia, że krem nadaje się dla wszystkich typów
cery, także dla skór tłustych i mieszanych
• Pobudza odnowę komórkową
• Wyraźnie zmiękcza i nawilża skórę
• Poprawia sprężystość i elastyczność
• Łagodzi podrażnienia, uspokaja skórę suchą, łuszczącą się.
• BEZ PARABENÓW

Sposób użycia:
Na dokładnie oczyszczoną skórę nałożyć krem
i wykonać masaż. Następnie pozostałość zmyć
ciepłą wodą.
WSKAZÓWKA! Polecane jest wykonywanie masażu
pod wapozonem, lampą solux z niebieskim,
czerwonym filtrem, lampą led.

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• Do profesjonalnego masażu twarzy, szyi i dekoltu
• Do masażu dłoni

INCI:
Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Caprylic/Capric
Triglycerides, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Sodium Polyacrylate, Paraffinum Liquidum, Trideceth-6,
Acrylates/C10-30 Akryl Akrylate Crosspolymer, Hydrolyzed
Silk, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium
Hydroxide, Saccharide Isomerate, Citric Acid, Sodium
Citrate, Ananas Sativus Fruit Extract, Parfum, AlphaIsomethyl Ionone, Benzyl Alcohol, Citronellol, Coumarin,
Geraniol, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene
Carboxaldehyde, Limonene, Linalool, Ci 16185.
Pojemność: Profesja - pudełko 600 ml
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RF Massage Cream FACE & BODY
Krem do zabiegów z falami radiowymi

MEDBEAUTY
Opis:
Krem do masażu twarzy i ciała przy użyciu fali radiowej
RF. Pod wpływem ciepła RF bardzo łatwo rozprowadza
się, daje swobodny poślizg. Zabieg RF dzięki temu staje
się bardziej komfortowy i przyjemny. Hydromanil ™
zawarty w kremie wygładza skórę, działa nawilżająco,
a allantoina sprzyja odnowie, zmniejsza zaczerwienienia
i podrażnienie.
Przeznaczenie:
Dla każdego typu skóry; do masażu twarzy i ciała
przy użyciu fali radiowej RF.
Skład:

• Hydromanil ™: trójwymiarowa matryca polisacharydowa
otrzymywana z galaktomannanów peruwiańskiego drzewa
tara, w której zamknięto oligosacharydy z tej samej rośliny.
Dzięki specyficznej strukturze, działa zarówno na powierzchni
skóry, jak i w jej głębszych warstwach. Potwierdzone testem
działanie nawilżające natychmiastowe i długotrwałe
wygładzanie skóry.
• Allantoina

Korzyści:

• łatwy w rozprowadzaniu
• daje swobodny poślizg
• dobrze przewodzi falę radiową RF
• nawilża i wygładza skórę
• łagodzi podrażnienia

Propozycja stosowania w profesjonalnych
zabiegach kosmetycznych:
• do zabiegów w okolicach twarzy, szyi i dekoltu
oraz ciała przy użyciu aparatury do fal radiowych RF

Sposób użycia:
Niewielką ilość kremu należy zaaplikować
na skórę i wykonać masaż RF.
Następnie pozostałość kremu usunąć ze skóry.
INCI:
Water, Brassica Campestris Oleifera Oil, Glycerin,
Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, Allantoin, Propylene
Glycol, Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa Gum,
Caesalpinia Spinosa Gum, Tocopheryl Acetate,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,
Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Parfum, Butylphenyl
Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal,
Linalool, Geraniol, Citronellol.
Pojemność: Profesja - pudełko 600 ml
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MEDBEAUTY – MASAŻ MODELUJĄCY / DRENUJĄCY
Dwie możliwości wykonania masażu (masaż modelujący lub masaż drenujący, różnica w VII kroku zabiegu).
KROK I: Ruchy przyzwyczajające – uciski:

Dekolt: wykonujemy naprzemienne uciski rozpoczynając od mięśnia piersiowego,
następnie kierujemy się w stronę ramion, aż do karku.

Kark: ręce układamy w piąstki i delikatnie przemasowujemy kark

Kończymy uciskiem na ramiona

KROK II: Ruchy głaskania:

Dekolt: przegłaskujemy naprzemiennie, raz jedną, a raz drugą ręką - od ramienia do ramienia
oraz naprzemiennie w stronę szyi.

Szyja: ruchem głaskania, ręka za ręką przemasowujemy mięsień szeroki szyi z jednej strony
od obojczyków, aż do żuchwy, to samo robimy z drugiej strony.

Usta: jedną rękę układamy pod żuchwą, drugą ruchem głaskania masujemy mięśnie wokół ust.

Mięśnie twarzy: kolejno, żwacz, mięsień śmiechowy oraz jarzmowy, układamy ręka za ręką
i wszystkie te mięśnie przegłaskujemy z jednej i z drugiej strony.

Fałd nosowo - wargowy: zatrzymujemy się przy kąciku ust, złączamy obie ręce i przegłaskujemy,
wracamy po bokach twarzy i powtarzamy tę czynność z drugiej strony.
Nos: przegłaskujemy grzbiet nosa dochodząc aż do marszczyciela brwi, następnie robimy to samo z płatkami nosa.
Oko: trzema palcami, ruchem głaskania przemasowujemy powiekę górną oraz dolną w kierunku
od zewnętrznego do wewnętrznego kącika oka.
Czoło: przegłaskujemy naprzemiennie raz lewą, a raz prawą ręką,
później zmieniamy kierunek głaskania do nasady włosów.
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KROK III: Ruchy rozcierania:

Dekolt: układamy ręka na rękę i ósemkami rozcieramy dekolt od ramienia do ramienia.

Szyja: trzema palcami, ruchami okrężnymi rozcieramy mięsień szeroki szyi jednocześnie z obu stron, aż do żuchwy
Mięśnie twarzy: rozcieramy żwacz, mięsień śmiechowy oraz jarzmowy, trzema palcami ruchami okrężnymi,
przy czym przy mięśniu śmiechowym i jarzmowym obejmujemy również usta.

Fałd nosowo – wargowy: rozcieramy trzema palcami z obu stron jednocześnie, wracamy po bokach twarzy.
Nos: rozcieramy kciukami płatki nosa obejmując również grzbiet nosa.

Oko: ruchem rozcierania opracowujemy górną powiekę, głaszczemy dolną, następnie rozcieramy dolną,
a głaszczemy górną powiekę.
Kurze łapki i marszczyciel brwi: rozciągamy skórę między dwoma palcami, palcem środkowym
drugiej dłoni rozcieramy marszczyciela brwi, to samo robimy z kurzymi łapkami.
Czoło: kładziemy ręka na rękę i ruchem ósemkowym rozcieramy czoło od skroni do skroni.

KROK IV: Ruch oklepywania:

Opuszkami palców wykonujemy delikatne oklepywanie: dekoltu, szyi, żuchwy, ust, mięśnia śmiechowego,
jarzmowego, fałdu nosowo wargowego, mięśnia okrężnego oka oraz czoła.

KROK V: Ruch ugniatania:

Ruchem ugniatania,,szczypcowego’’, tzw. Nożyce, opracowujemy dekolt, szyję oraz całą twarz,
tak jak jest to wymienione w kroku IV.

KROK VI: Ruch głaskania:
Wykonujemy te same czynności jak w kroku II.

KROK VII: Modelowanie szyi i owalu twarzy:

Dekolt i szyja: dwoma rękami jednocześnie, rozpoczynając od mostka głaszczemy po szyi, dochodząc do brody.
Zawracamy i po bocznych powierzchniach szyi dochodzimy do dołów obojczykowych.

Mięśnie twarzy: ruchem zagarniania opracowujemy żuchwę, żwacz, mięsień śmiechowy oraz jarzmowy.
Kurze łapki: rozcierając trzema palcami opracowujemy kurze łapki, posuwając się od policzka do skroni.
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KROK VII: Modelowanie szyi i owalu twarzy cd.:

Usta: ruch modelujący wargę górną i dolną: chwytamy fałd skórno – mięśniowy pod nosem i zataczając koła
masujemy wargę górną, to samo robimy z wargą dolną.

Na zakończenie kładziemy jedną rękę na czole, drugą pod brodę i delikatnie ugniatając,
przesuwamy się na policzki i uciskiem kończymy modelowanie twarzy.

LUB KROK VII: Drenaż limfatyczny twarzy szyi i dekoltu:

Dekolt: opracowujemy go w trzech płaszczyznach: czterema palcami wykonujemy trzy kółka i ucisk,
kierując się w stronę dołów pachowych.

Szyja: opracowujemy w dwóch płaszczyznach: również czterema palcami wykonujemy trzy kółka i ucisk,
odprowadzając limfę do głównych węzłów chłonnych za uchem.

Mięśnie twarzy: żuchwa, mięsień śmiechowy, jarzmowy: wykonujemy ten sam ruch jak wyżej,
jedynie wraz z mięśniem śmiechowym i jarzmowym obejmujemy wargę górną i dolną,
odprowadzamy limfę do węzłów chłonnych za uchem.

Oko: wykonujemy głaskanie mięśnia okrężnego oka, ale zatrzymujemy się i wykonujemy uciski
na dolnej powiece, w wewnętrznym kąciku oka, na górnej powiece i zewnętrznym kąciku oka,
następnie ruchem uciskania odprowadzamy limfę do skroni.

Czoło: opracowujemy w trzech płaszczyznach: nad łukiem brwiowym,
pośrodku czoła oraz przy linii włosów, odprowadzenie limfy robimy do skroni.

Ostateczne odprowadzenie limfy: uciskamy skronie, przesuwając się do głównego
węzła chłonnego za uchem, następnie kierujemy się do węzłów chłonnych obojczykowych
i stamtąd odprowadzamy limfę do dołów pachowych i uciskiem kończymy masaż.
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AKCESORIA REKLAMOWE
Ulotka reklamowa zabiegów medbeauty (format A5)

Zabiegi z maskami algowymi

Zabiegi z maskami algowymi na ciepło

Zabiegi z maskami biocelulozowymi

Zabiegi z maskami hydrożelowymi

Zabiegi z maskami specyficznymi
hydrożelowymi (pod oczy, na szyję lub dekolt, na biust)

Zabiegi z maskami shakerowymi

Plakat A1 / A2 medbeauty*

*możliwość dokupienia ramy aluminowej lub antyramy do plakatów medbeauty.

86

Smycz z logo medbeauty

Tunika kosmetyczna medbeauty

Reczniki 30cm x 50cm

Ręcznik 50 cm x 100 cm

Opaska kosmetyczna medbeauty

Notesik A7 medbeauty
(terminarzyk wizyt)

Reklamówka medbeauty
(35 cm / 25 cm)

Wykaz i właściwości składników zawartych w preparatach marki medbeauty©
Alginat INCI: Algin
Naturalny polisacharyd w postaci soli sodowej kwasu
alginowego pozyskiwany jest z alg brunatnych.
Dzięki zdolności tworzenia z wodą roztworu
koloidowego w postaci żelu, alginat jest doskonałym,
nie komedogennym środkiem zagęszczającym i
stabilizującym emulsję typu o/w. Może stanowić bazę
do tworzenia żelowych maseczek do twarzy. Preparaty
kosmetyczne zawierające alginat pozostawiają na
powierzchni nieokluzyjny (nieograniczający respiracji)
film o właściwościach ochronnych i nawilżających.
Działanie kosmetyczne:

- Nawilża i chroni skórę przed wpływem niekorzystnych
czynników zewnętrznych
- Poprawia ukrwienie skóry i jej aktywność metaboliczną
- Redukuje zaczerwienienia i podrażnienia
- Działa immunostymulująco (aktywizuje system obronny skóry)
- Działa antyoksydacyjnie
- Napina i ujędrnia skórę (efekt liftingu)
- Źródło substancji odżywczych dla skóry
- Działa detoksykująco

Aloe Vera INCI: Aloe Barbadensis
To wieloletnia, mięsista roślina z rodziny liliowatych
charakterystyczna dla suchych rejonów Afryki, Azji,
Ameryki, czy Europy. Roślina ta dorasta do 60 – 90
cm, posiada grube, mięsiste, mieczowate liście, które
brzegiem są kolczaste. Kwiaty ułożone są w grona koloru
żółtego lub czerwonego. Po przekrojeniu liścia widoczny
jest galaretowaty, zielonkawy miąższ i sącząca się z
kanalików skóry żółta ciecz – aloina. Aloina - nadaje
gorzki smak i broni sam aloes przed zakażeniami.
Wykazuje ona silne działanie antybakteryjne, przeciw
grzybicze i antywirusowe, a także jest jednym ze
związków fenolowych odpowiedzialnych za własności
gojące i regenerujące aloesu.
Skład:
Miąższ aloesu składa się z 97 % wody; 0,7% substancji stałych:
- Substancje mineralne: wapń, magnez, fosfor, sód, cynk,
żelazo, mangan, potas, chrom, miedź, german.
- Witaminy: wszystkie z grupy B (w tym także B12, co jest
absolutnym ewenementem w świecie roślin), wit. C, E, –
karoten, kwas foliowy.
- Aminokwasy: alanina, cystyna, kwas glutaminowy, prolina,
hydroksyprolina, seryna i tyrozyna.
- NNKT: kwas linolowy, linolenowy, mirystynowy, kaprylowy,
palmitynowy, stearynowy.
- Substancje działające przeciwzapalnie: lupeol (naturalny kwas
salicylowy), mleczan magnezowy, izobarbaloina (wykazuje
cechy silnego, naturalnego antybiotyku).
- Enzymy: amylaza, bradykinaza, katalaza, lipaza.
- Cukry: monosacharydy, polisacharydy.
- Saponiny: aloesaponarin (wzmaga aktywność dysmutazy
ponadtlenkowej SOD, enzymu likwidującego wolne rodniki);
ligniny (powodują bardzo dobrą wchłanialność soku
aloesowego w skórę oraz wzmagają przyswajanie innych
składników np. witamin itd.).

Działanie kosmetologiczne aloesu:

- Silne właściwości ochronne i regeneracyjne naskórka
(ziarninowanie i naskórkowanie po oparzeniach np. po
nadmiernej ekspozycji słonecznej)
- Silne właściwości nawilżające
- Odbudowa NMF (naturalne nawilżenie skóry)
- Odbudowa PTS (bariery lipidowej naskórka)
- Działa odmładzająco (stymuluje fibroblasty do syntezy
kolagenu i elastyny)
- Likwidacja wolnych rodników
- Sprzyja gojeniu i łagodzeniu podrażnień, stanów zapalnych
oraz mikrourazów skóry

Chitosan INCI: Hydroxypropyl Chitosan
- Pozyskiwany jest z chityny (składnika budulcowego morskich
skorupiaków).
- Tworzy na powierzchni skóry film okluzyjny.
- Wykazuje silne właściwości ochronne.
- Zatrzymuje wodę, zapewniając skórze odpowiednie
nawilżenie.
- Reguluje równowagę białkowo-cukrową.
- Przyspiesza proces ziarninowania i gojenia ran.

(70%) jest magazynowana właśnie przez to białko.

Cynk INCI: Zinc PCA (pyrrolidone carboxylic acid)
Cynk PCA (sól kwasu pirolidonowo-karboksylowego)
Kwas pirolidonowo-karboksylowy - kwas organiczny;
naturalny składnik NMF skóry człowieka
Sole cynku PCA:
- Blokują mediatory stanu zapalnego.
- Reguluje procesy różnicowania komórek.
- Mają właściwości antyseptyczne.
- Zapobiegają rozwojowi drobnoustrojów.
- Hamują wydzielanie łoju poprzez blokowanie
enzymu 5-alfa reduktazy.
- Działają antybakteryjnie, wysuszająco, ściągająco.

Elastyna INCI: Hydrolized Elastin
Białko (skleroproteina) występująca wraz z kolagenem
w tkance łącznej. Dzięki sprężystości swoich włókien,
zapewnia skórze elastyczność. Skóra produkuje włókna
elastynowe tylko do 25 roku życia; całkowity ich zanik
następuje w wieku 40 – 50 lat.
Hydrolizat elastyny:

- Zawiera wolne aminokwasy, peptydy o masach cząsteczkowych
od 400 – 40.000 Daltonów oraz mukopolisacharydy –
naturalne składniki tkanki łącznej (m.in. kwas hialuronowy).
- Łatwo przenika do skóry, wpływa na jej uelastycznienie
i wygładzenie zmarszczek
- Przyczynia się do poprawy witalności skóry
- W połączeniu z kolagenem dodatkowo zapewnia skórze
właściwe jej nawilżenie i utrzymanie stałej równowagi
wodno-tłuszczowej

Ekstrakt z mącznicy lekarskiej - Arbutyna
INCI: Arctostaphylos Uva Ursi
Beta glukozyd hydrochinonu.
Posiada silne właściwości rozjaśniające.
Działa jako inhibitor tyrozynazy (wiąże się z tym
enzymem, przez co nie może dojść do utlenienia
tyrozyny do 3(3,4-dihydroksyfenylo)-alaniny (DOPA),
a w konsekwencji nie powstaje melanina – barwnik
naszej skóry.
Arbutynę można stosować:
- W terapii trądziku, leczeniu stanów zapalnych
- Przy leczeniu i profilaktyce przebarwień
- Arbutyna jest także naturalnym filtrem UV (A, B, C)

Kawior INCI: Caviar
Stosowany w produktach kosmetycznych zawiera
proteiny i aminokwasy takie jak: glicyna. Lizyna,
arginina, metionina i inne. Związki te na powierzchni
skóry tworzą film ochronny, dzięki temu wykazują
właściwości nawilżające (chronią one skórę przed
nadmierną utratą wody). Poza tym kawior zawiera:
wit. A, D, E, B ; mikro i makroelementy (jod, fosfor, sód,
potas, magnez, wapń, krzem, selen); fosfolipidy.
Działanie kosmetyczne:
- Odżywienie, regeneracja, nawilżenie skóry
- Spłycenie drobnych zmarszczek
- Poprawa witalności skóry
- Łagodzenie stanów zapalnych skóry

Kolagen INCI: Collagen
Jest to podstawowy składnik włóknistej tkanki
łącznej i materiał budulcowy skóry. W tkance łącznej
kolagen występuje w połączeniu z innymi białkami
strukturalnymi (elastyną) i mukopolisacharydami (kwas
hialuronowy). Struktura ta zwana jest proteoglikanem
i stanowi pewnego rodzaju szkielet tkanki łącznej.
Odpowiada ona za elastyczność i napięcie, podtrzymuje
także zewnętrzne warstwy skóry. Oprócz właściwości
podporowych proteoglikan odpowiedzialny jest za
utrzymanie właściwego nawilżenia skóry. Poszczególne
składniki proteoglikanu wykazują doskonałe właściwości
higroskopijne; pełni on rolę rezerwuaru wody. Kolagen
to biopolimer, który posiada nadzwyczajną zdolność jej
wiązania. Około 20-40% wody obecnej w organizmie
jest związane w skórze, przy czym głównie jej część

- Fizjologiczny proces starzenia się skóry polega na postępującym
przekształcaniu się kolagenu rozpuszczalnego (znajduje
się w młodej tkance) do postaci nierozpuszczalnej,
która traci zdolność pobierania wody. Skóra wówczas
traci swoją elastyczność i zdolność pęcznienia,
staje się sucha oraz mało sprężysta.
- Ubytek rozpuszczalnego kolagenu jest zjawiskiem
naturalnym w procesie starzenia, ale jednocześnie
nadzwyczaj niepożądanym. Dlatego niedobory tego białka
powinny być uzupełniane poprzez stosowanie preparatów
kosmetycznych zawierających rozpuszczalny kolagen.

Krzem
Krzem to niezwykle ważny pierwiastek dla organizmu
człowieka. Związki krzemu biorą istotny udział w
komunikacji międzykomórkowej, wpływa regulująco
na przemianę materii. Są materiałem konstrukcyjnym
i uelastyczniającym włókna kolagenu i elastyny w
naszym organizmie. Krzem nazywamy „ pierwiastkiem
młodości”, ponieważ młode organizmy zawierają więcej
krzemu niż starsze. W miarę upływu lat poziom krzemu
spada w sposób nieodwracalny.
Kosmetyki z kompleksem krzemu:
- Zwiększają produkcję kolagenu i elastyny
oraz regenerację komórek.
- Przeciwdziałają wyparowywaniu wody z naskórka
(działanie nawilżające).
- Przyspieszają gojenie ran, naskórkowanie, nabłonkowanie.

Koenzym Q 10 (ubichinon)
– „eliksir młodości” INCI: Ubiquinone
Antyoksydant rozpuszczalny w tłuszczach. Obecny we
wszystkich ludzkich komórkach. Jest podstawowym
elementem łańcucha oddechowego. Aż 95 % energii
w organizmie jest dostarczana z udziałem, Co Q 10. W
połączeniu z wit. E najefektowniej odtruwa komórki
z toksyn i pomaga w ich usunięciu z organizmu. Wraz
z wiekiem zmniejsza się ilość koenzymu Q 10 w skórze
i w naskórku, co prowadzi do zwolnienia regeneracji
komórek i pojawienia się efektów starzenia. Co Q 10
hamuje ekspresję kolagenazy podczas ekspozycji na
promienie słoneczne UVA.
Kosmetyki z koenzymem Q 10:
- Wzmagają ochronę komórek skóry
przed działaniem wolnych rodników.
- Chronią elastynę i kolagen przed degradacją.
- Spowalniają efekty starzenia skóry.

Kwas Hialuronowy
INCI: Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate
Kwas hialuronowy - glikozaminoglikan GAG (rodzaj
polisacharydu), który występuje we wszystkich
organizmach żywych i należy do najliczniejszej grupy
związków mających identyczną budowę chemiczną
jak u człowieka.
Jedna cząsteczka kwasu hialuronowego jest
w stanie związać około 200-500 cząsteczek wody.
W skórze ludzkiej kwas ten jest składnikiem macierzy
międzykomórkowej skóry właściwej. Całkowicie
bezpieczny w użyciu.
Bardzo duże stężenie kwasu hialuronowego występuje
w wodach płodowych i skórze noworodka, (dlatego
uszkodzenia skóry płodu goją się bez bliznowo), a u
dzieci proces gojenia się wszelkich ran także następuje
szybko i zwykle bez większych komplikacji.
To właśnie wysoki poziom kwasu hialuronowego
w skórze młodego człowieka sprawia, że skóra jest
sprężysta i elastyczna. Niestety z wiekiem ilość kwasu
hialuronowego znacznie maleje, a to z kolei wiąże
się ściśle z procesem starzenia. Im mniej kwasu
hialuronowego tym szybciej starzeje się skóra; traci
ona zdolność wiązania wody i powstają zmarszczki.
Wraz ze zmniejszającą się ilością HA w skórze włókna
kolagenowe dezorganizują się, co prowadzi do
powstawania charakterystycznych zmian starczych.
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Kwas hialuronowy w kosmetologii:

- Jako składnik preparatów odmładzających stosowana jest
stabilna postać kwasu hialuronowego, – czyli hialuronian
sodu (sól sodowa kwasu hialuronowego).
- Sól sodowa kwasu hialuronowego to substancja biozgodna
(nie wywołuje żadnej niekorzystnej reakcji po zastosowaniu:
podrażnienia, zaczerwienienia, pieczenia), nietoksyczna
i niepowodująca alergii.
- Dobrze rozpuszcza się w wodzie. To jednocześnie jeden
z podstawowych i wartościowych składników kosmetycznych.
- Hialuronian sodu stosowany w preparatach kosmetycznych
posiada różne masy cząsteczkowe (to wpływa na jego
przenikalność przez barierę warstwy rogowej i zarazem na
właściwości kosmetyczne):
- Wielkocząsteczkowy (HMW – High Molecular Weight)
– o cząsteczkach powyżej 1 MDa (1 milion Daltonów)
– 1 000 000 – 2 200 000.
- Małocząsteczkowy (LMW – Low Molecular Weight)
– o cząsteczkach poniżej 1 MDa (1 milion Daltonów)
- 400 000 – 1 000 000

Wielkocząsteczkowy:

- Dobrze rozpuszcza się w wodzie.
- Tworzy żele.
- Nie przenika przez warstwę rogową.
- Posiada właściwości filmotwórcze, zmniejsza
transepidermalną utratę wody TEWL.
- Powoduje, że skóra jest jedwabista i gładka,
elastyczna i sprężysta.
- Dobrze nawilżona rogowa naskórka staje się bardziej
przepuszczalna dla substancji czynnych, (czyli kwas
hialuronowy zwiększa przepuszczalność substancji
czynnych rozpuszczalnych w wodzie w głąb skóry).

Małocząsteczkowy:

- Dobrze rozpuszcza się w wodzie.
- Po rozpuszczeniu w wodzie białe kryształki tworzą bezbarwną,
przezroczystą, higroskopijną ciecz.
- Nie tworzy żelu.
- Wiąże wodę w naskórku (działa nawilżająco).
- Dociera głębiej (wnika w warstwę rogową), działa silniej,
ale bez odpowiedniej okluzji może wyciągać wodę
z naskórka, czyli wysuszać. Dlatego powinien być stosowany
w kosmetykach w połączeniu z substancjami okluzyjnymi
np. z kwasem hialuronowym wielkocząsteczkowym,
czy też z różnymi olejami.

Olejek lawendowy
INCI: Lavandula Augustifolia (Lavander) Oil
Otrzymywany jest z kwiatów lawendy wąskolistnej
Lavandula Augustifolia. Właściwości: przeciwbakteryjne,
przeciwzapalne, przeciwtrądzikowe, przeciwwirusowe,
przeciwgrzybicze, silnie uspokajające.

Olejek różany INCI: Rosa Damascena
By otrzymać kilogram olejku różanego trzeba
przeprowadzić proces destylacji wodnej na tonie płatków
róż! Choć drogi, olejek różany opłaca się wytwarzać,
nie tylko ze względu na walory zapachowe, ale także
wydajność produktu - wystarczy mikroskopijna jego
ilość, by uzyskać pożądaną woń w kosmetykach
czy perfumach. Stosuje się go jednak nie tylko
dla walorów zapachowych. Olejek różany
ma właściwości antyalergiczne, uspokajające
i przeciwdepresyjne. Potrafi złagodzić bóle
głowy i poparzoną skórę. Działa antyseptycznie,
przeciwbakteryjnie, a stosowany, jako składnik
kosmetyków potrafi ukoić cerę suchą, zmęczoną
i wrażliwą oraz zmiękczyć ją, zregenerować
i zrelaksować.

Rumianek pospolity INCI: Chamomilla
Recutita (Matricaria) Flower Extract
Lecznicze działanie rumianku znane było już w
starożytności, kiedy to używano tego cennego zioła
do łagodzenia bólu brzucha i stanów zapalnych,
przemywania ran, oczu.
Także współcześnie słynie on ze swych właściwości
odkażających, rozkurczowych i przeciwzapalnych
Rumianek zawiera:
- Witamina C, która hamuje proces starzenia się skóry,
zwalcza również wole rodniki,
- Witamina PP poprawia wygląd skóry, gdyż uszczelnia
i wzmacnia naczynka krwionośne.

Z tego też powodu kosmetyki z rumiankiem
są szczególnie polecane dla osób o skórze wrażliwej,
suchej i skłonnej do podrażnień.
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Proteiny jedwabiu
INCI: Hydrolized Silk Protein

Witamina E
INCI: Tocopherol acetate (octan tokoferolu)

Głównymi składnikami jedwabiu są 2 białka:
fibroina (ok. 70%) i serycyna (ok. 30%).
Charakterystyka fibroiny:

- Hamuje zapalenie, leczy.
- Posiada lekki, naturalny faktor ochronny (1,5 – 2).
- Zapobiega oksydacji emulsji i olejów,
przez co przedłuża ich ważność.
- Polecany przy skórze suchej, uszkodzonej
przez słońce, dojrzałej.
- Jego działanie w porównaniu z czystą wit. E
(alfa-tokoferolem) jest jednak słabsze.
- Jest mniej wrażliwy niż sam tokoferol na światło,
temperaturę, tlen.

- Rozpuszczalne białko jedwabiu, które tworzy
na powierzchni skóry i włosów film ochronny,
- Zmniejsza szorstkość naskórka i wygładza.
- Działa uelastyczniająco na naskórek z dodatkowym efektem
nawilżenia poprzez tworzenie na skórze filmu hamującego
utratę wody transepidermalnej.

Charakterystyka sercyny:

- Rozpuszczalne w wodzie białko jedwabiu,
- Wykazuje właściwości intensywnie nawilżające
i podobieństwo do NMF.
- Badania wykazały pozytywny efekt stosowania zewnętrznego
serycyny (zwiększenie nawilżenia skóry, zmniejszenie
TEWL - Transepidermal Water Loss, prawdopodbnie
z uwagi na właściwości okluzyjne i ograniczenie
ubytku wody z zewnętrznych warstw skóry).

Wyciąg z winogron
INCI: Vitis Vininfera (Grape) Seed Extract

Witamina B3 (Niacynamid)
INCI: Niacinamide

- Przeciwzapalne – w tym przypadku efekt antyoksydacyjny
polifenoli wyraża się hamowaniem syntezy i uwalniania
substancji biorących udział w wytwarzaniu stanu zapalnego
skóry;
- Przeciwhistaminowe – polifenole hamują działanie enzymu
(dekarboksylazy histydyny) odpowiedzialnego za produkcję
histaminy i wykazują zdolność blokowania hialuronidazy
ułatwiającej z kolei jej uwalnianie;
- Przeciwalergiczne – substancje przeciwutleniające zawarte
w wyciągu z pestek winogron wzmacniają błony komórkowe
bazofilów i komórek tucznych zawierających mediatory
reakcji alergicznej, a tym samym przeciwdziałają reakcji
nadwrażliwości. Można przypuszczać, że kremy o takich
właściwościach świetnie nadawałyby się dla osób o skórze
skłonnej do alergii;
- Stabilizujące kolagen i elastynę – stosowanie kremów
zawierających ekstrakt winogronowy wpływa na zwiększenie
elastyczności skóry, a tym samym jej młody i zdrowy wygląd.
Prawdopodobne wydaje się być także działanie zmniejszające
zmiany związane z tzw. skórką pomarańczową, rozstępami
oraz bliznami. Znane jest nawet stwierdzenie, jakoby cellulit
był oznaką braku bioflawonoidów w organizmie;
- Uszczelniające naczynka krwionośne – wiadome jest,
że pochodzące z owoców winogron polifenole mają korzystny
wpływ na krążenie krwi, co wyraża się także w odniesieniu
do naczynek krwionośnych skóry. Gdy dostarczamy skórze
proantocyjanidyny, odwdzięcza nam się ona zdrowym
wyglądem, który jest konsekwencją wzmocnionych i szczelnych
naczyń krwionośnych. Nie narzekamy wtedy na niemożliwe
do zlikwidowania „pajączki” ani widoczne na twarzy,
zwykle po przebudzeniu, obrzęki.

Niacynamid to cenny i wszechstronny składnik
kosmetyczny, którego zastosowanie przynosi korzyści
zarówno cerze suchej, tłustej, trądzikowej, naczynkowej,
skłonnej do przebarwień, dojrzałej, ze zmarszczkami,
wrażliwej i podrażnionej. Jest to składnik w przypadku,
którego stwierdzenie, że nadaje się on do każdego typu
cery i jest pomocny w większości problemów skórnych
nie jest nadużyciem, ale faktem potwierdzonym
niezależnymi badaniami.
Właściwości i działanie niacynamidu:

- Składnik, którego działanie zostało dobrze zbadane
i poparte wieloma niezależnymi badaniami,
o wysokim bezpieczeństwie zastosowania.
- Niacynamid to trwała forma wit. B3, która nie ulega rozkładowi
w formułach kosmetycznych, jest łatwo przyswajana przez
skórę i dobrze tolerowana.
- Stymuluje produkcję składników lipidowych skóry (głównie
ceramidów) oraz prekursorów składników odpowiedzialnych
za utrzymanie odpowiedniego nawodnienia skóry (keratyny,
inwolukryny, filagryny), dzięki czemu widocznie poprawia
barierę lipidową naskórka, skóra staje się bardziej odporna
na czynniki zewnętrzne i lepiej nawilżona.
- Zwiększa nawilżenie i elastyczność skóry, zmniejsza
przeznaskórkową utratę wody (TEWL).
- Działa przeciwzmarszczkowo, spłyca drobne zmarszczki
powierzchniowe, wygładza i widocznie poprawia strukturę
i koloryt skóry; w badaniach niacynamid w stężeniu 5%, po 12
tygodniach stosowania znacznie poprawiał stan dojrzałej skóry.
- P ośrednio wpływa na produkcję kolagenu oraz stymuluje
syntezę kwasu hialuronowego w skórze, dzięki czemu
poprawia jędrność i napięcie skóry.
- Jest składnikiem wspomagającym walkę
z przebarwieniami skóry, działa na zasadzie hamowania
migracji pigmentu z melanocytów i tym samym zapobiega
tworzeniu widocznych przebarwień; wspomaga działanie
innych składników rozjaśniajacych np. działa skutecznie
w komplecie z glukozaminą.
- Hamuje zażółcenie i ziemisty koloryt skóry pojawiający się
z wiekiem, spowodowany procesami glikacji, czyli utlenianiem
protein skóry. Niacynamid posiada działanie antyglikacyjne.
- Stymuluje naprawę zniszczeń komórek skóry powodowanych
promieniowaniem UV oraz pełni funkcję antyoksydanta i działa
immunostymulująco.
- Wspomaga działanie produktów z filtrami UV.
- Działa przeciwzapalnie, sprzyja gojeniu i regeneracji skóry.
- Zwiększa odporność skóry na czynniki zewnętrzne np.
detergenty, dzięki czemu skóra rzadziej ulega podrażnieniu.
- Wykazuje działanie antytrądzikowe; w badaniach niacynamid
w stężeniu 4% działał porównywalnie z antybiotykiem
klindamycyną 1% u pacjentów z łagodną formą trądziku.
- Polecany, jako składnik pomocny przy trądziku różowatym,
atopowym zapaleniu skóry i łuszczycy, zmniejsza podrażnienie,
zaczerwienienie, poprawia barierę ochronną skóry.
- Zmniejsza nadmierną produkcję sebum oraz redukuje
wielkość porów skóry, jest odpowiedni także dla cery
tłustej; w badaniach niacynamid w stężeniu 2% redukował
wydzielanie łoju po 6 tygodniach stosowania.

Winogrona – sok winorośli właściwej zawierają
najwięcej związków polifenolowych wśród wszystkich
owoców. Ze względu na obecność oligomerycznych
proantocyjanidyn (grupy flawonoidów) wywołują one
szereg korzystnych dla skóry działań:
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