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JUVELAST

EFEKTYWNA TERAPIA DLA
SKÓRY SUCHEJ
W

raz z wiekiem skóra produkuje coraz mniej kolagenu i kwasu hialuronowego.
Ponadto, zwalnia regeneracja
komórek i spada aktywność gruczołów łojowych, co powoduje,
że skóra staje się sucha, matowa,
pozbawiona życia. Naskórek
zaczyna wysychać w wyniku
uszkodzenia bariery naskórkowej, która odpowiada za ochronę
i optymalny poziom jej nawil- SCHEMAT ZABIEGU
żenia. To powoduje pojawienie 1. Zmywamy makijaż, używając płynu do demakijażu EYE
takich objawów, jak suchość, po& LIP MAKEUP REMOVER.
marszczenie, cienkość.

Zapotrzebowanie na produkty
przeciwstarzeniowe, które regenerują uszkodzoną suchą skórę,
chronią barierę epidermalną oraz
pomagają w spłyceniu zmarszczek,
zachęciło laboratorium PHARMA
COSMETICS do stworzenia serii
produktów JUVELAST.

2.

LINIA JUVELAST
JUVELAST to zaawansowana
technologicznie linia produktów,
która ma za zadanie odnowić
i odżywić skórę suchą. Skuteczność serii potwierdzono ekskluzywnym patentem DNA CoFactor
No. 9,333,159 B2, który świadczy
o tym, że działanie produktów zostało przebadane klinicznie oraz
naukowo udowodnione. DNA
CoFactor łączy w sobie działanie
naprawcze enzymów oraz peptydów miedziowych. Ten wyjątkowy układ zapewnia trwałe odżywianie skóry, znaczną poprawę jej
tekstury, zmniejszenie głębokości
zmarszczek, przyspieszenie procesów naprawczych.

3.

4.

Oczyszczamy skórę za pomocą
żelu JUVELAST CLEANSING
SOAP, który zawiera ceramidy, ekstrakty roślinne, wyciąg
z rumianku, mocznik.
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 równomiernie peeling WHITE PEEL. W celu
wzmocnienia działania produktu należy przykryć twarz ciepłym, wilgotnym kompresem.
Pozostawiamy na 7-10 minut.
Zmywamy wodą, usuwając pozostałości peelingu za pomocą
chusty. Osuszamy skórę.
Nanosimy 2-3 krople koncentratu JUVELAST NUTRI DROPS

i delikatnie wklepujemy w skórę,
następnie nanosimy krem JUVELAST INTENSIVE NIGHT CREAM i masujemy twarz przez 10-15
minut. Nie zapominamy o masażu
okolic oczu, szyi i dekoltu. Podczas
masażu dodajemy w razie potrzeby niezbędną ilość koncentratu
JUVELAST NUTRI DROPS albo
kremu JUVELAST INTENSIVE
NIGHT CREAM. Nie spłukujemy
skóry po zakończeniu masażu.
5. Nanosimy na okolice oczu maskę JUVELAST EYE CONTOUR MASK i masujemy przez 3-5
minut, następnie przykrywamy
oczy płatkami kosmetycznymi.
Nakładamy jednolitą warstwą na
twarz, szyję i dekolt maskę JUVELAST NOURISHMENT 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 kropli JUVELAST RICH NOURISHING SERUM
i dodajemy krem JUVELAST ACTIVE DAY CREAM. Po zabiegu zalecane jest stosowanie produktów
ochrony przeciwsłonecznej SUNBRELLA SPF 30 albo AGE DEFENSE CC CREAM SPF 50.
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