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ZABIEG C THE SUCCESS
INTENSYWNA KURACJA
PRZECIW STARZENIU SIĘ SKÓRY

S

tarzenie się skóry związane jest z czynnikami fizjologicznymi, wewnątrzpochodnymi
i zewnątrzpochodnymi. Niezabezpieczona ekspozycja na szkodliwe promieniowanie słoneczne
(fotostarzenie), zanieczyszczenia powietrza i wolne rodniki – to czynniki środowiskowe, wpływające
na organizm człowieka. Na czynniki fizjologiczne składają się cechy genetyczne i zmiany hormonalne,
związane z wiekiem, a mianowicie: spadek poziomu estrogenów i progesteronu, spadek liczby
fibroblastów i zmniejszenie produkcji włókien kolagenu i elastyny. To wszystko przyczynia się do
zmian w warstwach naskórka i skóry właściwej i pojawienia się zmarszczek, drobnych linii i plam
pigmentacyjnych.
SCHEMAT ZABIEGU
Krok 4
Nakładamy równomiernie peeling
WHITE PEEL. W celu wzmocZmywamy makijaż, używając pły- nienia działania produktu należy
nu do demakijażu EYE & LIP MA- przykryć twarz ciepłym, wilgotKEUP REMOVER. Oczyszczamy nym kompresem. Pozostawiamy
skórę za pomocą emulsji C THE na 7-10 minut. Zmywamy wodą,
SUCCESS CLEANSER, która za- usuwając pozostałości peelingu za
wiera witaminę C, naturalne AHA pomocą chusty. Osuszamy skórę.
kwasy, pantenol i alantoinę.

Krok 1

Krok 5
Krok 2

Zapotrzebowanie na efektywne
produkty
przeciwstarzeniowe
zachęciło laboratorium Pharma
Cosmetics do stworzenia serii produktów C THE SUCCESS. Linia została oparta na witaminie C, która
neutralizuje działanie wolnych
rodników, rozjaśnia i odnawia,
wzmacnia naturalne mechanizmy
regeneracji, stymuluje syntezę kolagenu i elastyny. Produkty zawierają
także ekstrakty z grejpfruta i trawy
cytrynowej, olej pomarańczowy,
masło shea, kwas hialuronowy,
peptydy. Zabieg C THE SUCCESS
ma za zadanie opóźnić proces starzenia się skóry, rozjaśnić i ujednolicić koloryt, poprawić elastyczność
i jędrność, zredukować widoczność
zmarszczek i drobnych linii.

Nanosimy 5-6 kropli serum C THE
Nanosimy kilka kropel lotionu SUCCESS VITAMIN C SERUM i deALPHA-BETA PREPPING LO- likatnie wklepujemy w skórę, naTION na płatek kosmetyczny stępnie nanosimy krem C THE SUCi przecieramy nim twarz. Pozo- CESS CREAM i masujemy twarz
stawiamy na 1-2 minuty aż do przez 10-15 minut. Nie spłukujemy
całkowitego wchłonięcia.
skóry po zakończeniu masażu.

Krok 3

Krok 6

Umieszczamy w misce 5 ml peelingu ANTI AGE PEEL i za pomocą
pędzla rozprowadzamy produkt
na twarzy i szyi. Pozostawiamy
peeling na 10 minut. Zmywamy
wodą. Delikatnie osuszamy skórę.
Mogące się pojawić zaczerwienienie i pieczenie jest zjawiskiem
normalnym i powinno samoistnie ustąpić. Warto poinformować
o tym klienta przed zabiegiem. Peeling nie wymaga neutralizacji. Po
10 minutach zmywamy preparat
wodą i osuszamy skórę.

Nakładamy jednolitą warstwą na
twarz, szyję i dekolt maskę C THE
SUCCESS INTENSIVE TREATMENT MASK, unikając obszarów
wokół oczu. Pozostawiamy na
10-15 minut, następnie spłukujemy
dużą ilością wody. Osuszamy skórę.
Na zakończenie zabiegu rozprowadzamy na twarzy 3-4 krople
serum C THE SUCCESS VITAMIN C SERUM i dodajemy krem C
THE SUCCESS DAY INTENSIVE
CREAM. Po zabiegu zalecane jest
stosowanie produktów ochrony
przeciwsłonecznej SUNBRELLA
SPF 30 albo AGE DEFENSE CC
CREAM SPF 50.
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Vita Ieshtokina
oficjalny dystrybutor
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