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NOWOŚĆ!
TERAPEUTYCZNA LINIA DO CIAŁA

HL BODY THERAPY
PROBLEM SKIN

W

marcu 2019 laboratorium Pharma Cosmetics wprowadza na rynek kosmetyczny aż trzy
terapeutyczne linie profesjonalnych produktów do ciała. Pierwsza z nowości to jedyna
w swoim rodzaju, na międzynarodowym rynku kosmetycznym i w Polsce, linia do problemowej skóry
ciała HL ACNE BODY THERAPY.

Powstawanie zmian trądzikowych
na skórze ciała jest dość częstym
zjawiskiem, wywołanym przez te
same czynniki, które są przyczynami trądziku na twarzy (uwarunkowania genetyczne, stres, zaburzenia pracy gruczołów łojowych,
czynniki infekcyjne, leki, nieodpowiednia pielęgnacja skóry). Dlatego
tak ważna jest odpowiednia i regularna pielęgnacja problemowej skóry ciała. Seria produktów HL ACNE
BODY THERAPY została opracowana z myślą o skutecznej walce
z trądzikiem, który ma tendencję
do rozprzestrzeniania się na szyję,
klatkę piersiową i plecy. Linia dedykowana osobom o skórze problemowej, trądzikowej i składa się zarówno z produktów, przeznaczonych
do profesjonalnego zabiegu, jak
i kremu do uzupełniającej kuracji
domowej. Zabieg normalizuje pracę
gruczołów łojowych, dezynfekuje
i wysusza obszary ciała objęte stanem zapalnym, koi i znacznie poprawia teksturę skóry. Linia została
oparta na składnikach aktywnych
o właściwościach dezynfekujących
i leczniczych. To są sprawdzone,
wielokrotnie przebadane, skuteczne substancje aktywne, takie jak
mieszanka naturalnych kwasów
AHA/BHA, wyciąg z figi i granatu, kamfora i mentol, kalamina,
ekstrakty roślinne z rumianku

i arniki, witamina A oraz unikalny
przeciwzapalny kompleks oparty
na kwasach nordihydrogawirusowym i oleanolowym.

aż do całkowitego wchłonięcia.
Następnie nanosimy obficie żel
BODY THERAPY EXTRACTION GEL i przykrywamy wybraną partię ciała folią. PozostaPRZEBIEG ZABIEGU
wiamy na 10-15 minut.
Krok 1. Oczyszczanie wstępne. Krok 4. Oczyszczanie. WykonujeRozgrzewamy dłonie, nanosimy głębokie oczyszczanie skóry
my odrobinę żelu BALANCING
(manualne lub kawitacyjne).
SOAP (3 ml) na wybrany obszar
ciała i lekko masujemy skórę. Następnie delikatnie usuwamy żel
za pomocą wilgotnego ręcznika
Krok 2. Peeling chemiczny.
Umieszczamy w misce 6 ml chemicznego peelingu BODY THERAPY BALANCING PEEL i za
pomocą pędzla równomiernie
rozprowadzamy na skórze. Produkt nie wymaga neutralizacji. Krok 5. Maska. Nanosimy maskę
Odczekujemy 10 minut, następBODY THERAPY BALANCING
nie spłukujemy i delikatnie osuMASK. Pozostawiamy na 15-20
szamy skórę. Mogące się pojawić
minut i spłukujemy wodą.
podczas aplikacji i spłukiwania Krok 6. Na zakończenie zabiegu
preparatu lekkie swędzenie czy
delikatnie wklepujemy w skórę
pieczenie jest zjawiskiem norBODY THERAPY BALANCING
malnym i powinno samoistnie
CREAM.
ustąpić. Warto poinformować
o tym klienta przed zabiegiem.
Czas trwania zabiegu wynosi 60Krok 3. Przygotowanie do oczysz- -75 minut.
czania głębokiego. Nanosimy
W celu osiągnięcia maksymalkilka kropel roztworu BODY nego efektu terapeutycznego
THERAPY BALANCING SO- i trwałych wyników kuracji zaleLUTION na wacik kosmetycz- ca się stosowanie w domu kremu
ny i przecieramy nim skórę. HL BODY THERAPY BALANPozostawiamy na 2-3 minuty, CING CREAM.
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Vita Ieshtokina
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