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TERAPEUTYCZNA LINIA DO CIAŁA

HL BODY THERAPY
REJUVENATION

Z

czasem nasza skóra ulega uszkodzeniom na skutek działania
procesów środowiskowych i wewnętrznych, co prowadzi
do utraty jej elastyczności. Skóra staje się wiotka i szorstka, na jej
powierzchni pojawiają się nierówności. Zabieg odmładzający ma za
zadanie przyspieszenie procesu regeneracji komórkowej, usunięcie
martwych komórek skóry, poprawę jej tekstury oraz nadanie
jej gładkiego, zdrowego i promiennego wyglądu. Wychodząc
naprzeciw potrzebom klientów, marka HL wprowadza linię
produktów, które przyspieszają proces odnowy skóry, spowalniając
jednocześnie proces jej starzenia.
BODY THERAPY
REJUVENATION
Linia BODY THERAPY REJUVENATION przeznaczona jest do
skóry wymagającej intensywnej
regeneracji komórkowej i ma na
celu poprawę jej sprężystości. Produkty zostały oparte na kwasach
alfa- i beta-hydroksylowych, wspomagających odnowę i odmłodzenie
skóry, kwasie elagowym otrzymywanym z ekstraktu z granatu, olejku migdałowym oraz witaminie E,
nadającej skórze zdrowy i promienny wygląd. W skład linii wchodzą
żel do optymalnego oczyszczania
skóry, unikalny chemiczny peeling
na bazie naturalnych kwasów, olejek do masażu, odnawiająca maska
żelowa oraz krem do ciała.

SCHEMAT ZABIEGU
Oczyszczanie wstępne. Rozgrzewamy dłonie, nanosimy żel
RENEWAL SOAP (10 ml) na wybrany obszar ciała i lekko masujemy skórę. Produkt zawiera kwasy
alfa-hydroksylowe, dzięki którym
wspomaga odnowę komórkową
i poprawia teksturę skóry. Następnie delikatnie usuwamy żel za pomocą wilgotnego ręcznika.

Krok 1.

Peeling chemiczny. Umieszczamy w misce 40 ml chemicznego peelingu ACTIVE
RENEWAL PEEL, następnie
okrężnymi ruchami równomiernie rozprowadzamy preparat na
skórze. Peeling zawiera kwasy
alfa- i beta-hydroksylowe, przyspieszające proces odmładzania,
kwas elagowy otrzymywany
z ekstraktu z granatu, o działaniu silnie antyoksydacyjnym,
umożliwiającym neutralizację
wolnych rodników i spowalniającym proces starzenia się skóry.
Produkt nie wymaga neutralizacji. Po 10 minutach spłukujemy i delikatnie osuszamy skórę.
Podczas aplikacji i usuwania peelingu klient może odczuwać delikatne swędzenie i ciepło. Jest to
stan przejściowy, który mija po
zakończeniu terapii. Warto poinformować o tym klienta przed
rozpoczęciem zabiegu.
Krok 3. Masaż. Nanosimy na skórę
olejek do masażu RENEWAL
MASSAGE BOOSTER, następnie
masujemy przez 15 minut. Preparat zawiera olejek migdałowy,
pomagający zachować elastyczność skóry, oraz olejki eteryczne,
Krok 2.

wzmacniające jej strukturę.
W celu uzyskania lepszego efektu zaleca się stosowanie silikonowej szczotki do masażu. Podczas masażu dodajemy w razie
potrzeby niezbędną ilość olejku
RENEWAL MASSAGE BOOSTER.
Nie spłukujemy.
Krok 4. Maska. Nanosimy maskę
RENEWAL GEL MASK, następnie masujemy aż do całkowitego
wchłonięcia (około 10 minut).
Maska zawiera ekstrakt z granatu oraz ekstrakt ze spiruliny.
Krok 5. Na zakończenie zabiegu nanosimy krem BODY THERAPY
RENEWAL CREAM, zawierający ekstrakt z granatu o działaniu silnie antyoksydacyjnym,
witaminę E, zwiększającą poziom nawilżenia, oraz unikalny
ekstrakt roślinny.
Czas trwania zabiegu wynosi 60-75 minut.
W celu osiągnięcia maksymalnego efektu terapeutycznego
i trwałych wyników kuracji zaleca się stosowanie w domu kremu
HL BODY THERAPY RENEWAL
CREAM.
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