BEZPO REDNIE DZIA ANIE NA GENY ZWI ZANE Z PROCESEM ZAPALNYM
I STRESEM KOMÓRKOWYM STYMULACJA ENDORFIN
Schemat zabiegu

2. lub mleczka do demakija au BIODORFINE + toniku BIODORFINE
Oczyszczamy skór twarzy i szyi
wacikami nas czonymi mleczkiem do
demakija u
BIODORFINE CLEANSING MILK E1367,
nast pnie tonikiem BIODORFINE CLEANSING LOTION E1368.

1. Rozpoczynamy od oczyszczenia
skóry z u yciem elu do demakija u
BIODORFINE
Rozprowadzamy niewielk ilo
elu BIODORFINE CLEANSING GEL
E1366, nie zwil aj c skóry. Masujemy
delikatnie oczy, twarz i szyj ruchami
okr nymi. Sp ukujemy wod .

3. Piling, HYDROPHILE PEEL-CREAM
Wilgotnymi palcami nak adamy
piling HYDROPHILE PEELCREAM E1374
na twarz i szyj . Delikatnie masujemy
okr nymi ruchami, nie pozostawiamy do wyschni cia.

4. SERUM CYTOKINOL
Nak adamy zawarto ampu ki CYTOKINOL SERUM E1375 na twarz i szyj .

5. Masa z u yciem serum
LIPOPHILE SEROIL
Nak adamy zawarto ampu ki
LIPOPHILE SEROIL E1376. Wykonujemy
d ugi i agodny masa twarzy i szyi.

6. Maska GLUTA-CALMINE
K adziemy na oczy waciki nas czone
tonikiem LOTION CALMANTE BIOPTIC
E234, nast pnie nak adamy grub
warstw GLUTA-CALMINE MASK E1369
na twarz i szyj .

7. Maska BETADORFINE
Nak adamy gaz na twarz i szyj , staraj c si , aby jak najlepiej przylega a do skóry i lekko naci gamy do góry. Wsypujemy proszek BETADORFINE MASK E1371 do shakera do czonego do zestawu. Dodajemy 120
ml wody. Zamykamy shaker i potrz samy energicznie przez 10 sekund.
Nak adamy na skór szpatu k grub warstw maski na gaz , omijamy
okolice oczu. Pozostawiamy na 20 minut, nast pnie delikatnie usuwamy
mask , zdejmuj c gaz z do u do góry twarzy. Oczyszczamy twarz i szyj
tonikiem BIODORFINE CLEANSING LOTION E1368.

8. Lekki masa kremem HYDRALANINE
Wykonujemy lekki masa twarzy i szyi kremem HYDRALANINE CREME E1377.

CZAS ZABIEGU:

1 godz. 15 min.

Kuracja 4 zabiegi
Cz stotliwo wykonywania zabiegów: raz w tygodniu
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