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Obecnie uprawy wina mają swoje miejsce w ciepłych krajach Europy, Azji Centralnej i Południowej, Południowej 

Ameryce, Kalifornii, Australii i Nowej Zelandii.  

Główna część upraw zostaje przeznaczona do produkcji leków. Tradycyjna medycyna europejska stosuje gałęzie 

winogron do leczenia chorób skóry. Liście posiadają właściwości ściągające oraz homeostatyczne. Owoce 

odświeżają, tonizują i działają moczopędnie. 

Pomimo, że tlen jest niezbędny do życia, jest też główną przyczyna starzenia. Wolne rodniki powstają właśnie z 

tlenu. Ich molekuły mogą dokonać głębokich biologicznych zniszczeń, są zdolne zaatakować lipidy błony 

komórkowej, proteiny takie jak kolagen i elastyna lub też enzymy. Wywołują nieprawidłowe funkcje 

metabolizmu; atakują DNA  oraz przyczyniają się zmian genetycznych, które mogą być początkiem nowotworu. 

Nasza skóra posiada własny system samoobrony, ale biorąc pod uwagę obecne warunki środowiskowe, to już 

nie wystarczy. Aktualny styl życia, nadmiar ekspozycji słonecznej, zanieczyszczenia, papierosy, stres.... nasza 

skóra potrzebuje czegoś więcej. 

Niektóre badania  rynku dotyczące stresu oksydacyjnego wykazują, iż populacje które regularnie zażywają wino 

są mniej narażone na tego typu dysfunkcje. 

Francja jest doskonałym przykładem świadczącym o zbawiennych wartościach umiarkowanej konsumpcji wina. 

Francuzi stosują dietę bogatą w tłuszcze nasycone, ale badania nie wykazują w ich organizmach tak wysokiej 

ilości cholesterolu (co zazwyczaj łączy się). Dzieje się tak właśnie dzięki regularnemu spożyciu wina; nawet  jeśli 

cholesterol trafia do krwi to jest on przekształcany w ten dobry, dzięki któremu podnosi się system obronny 

organizmu przed wolnymi rodnikami. 

Skłoniło to do rozpoczęcia dalszych badań na temat wina. Odkryto, że wino 

zawiera składniki przeciwutleniające, polifenole, silniejsze nawet od 

witaminy C i E.  

Polifenole wydobywa się z wyciągów roślin. 

Pestki winogron posiadają największe ilości skoncentrowanych polifenoli. 

 

 

Wprowadzenie 

Winogrono było najczęściej sadzoną rośliną 

w czasach starożytnych. 

Pochodzenie wina sięga swoimi korzeniami do Azji, 

skąd zostało rozpowszechnione na Wschód i Zachód. 
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Właściwości polifenoli: 

 Przeciwutleniające (chronią przed wpływem promieni UV)             

 Przeciwzapalne (hamują syntezę i uwalnianie substancji biorących udział w wytwarzaniu stanu 

zapalnego) 

 Odtruwające 

 Przeciwnowotworowe (przenikające do skóry antyoksydanty winogronowe chronią DNA przed 

uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki i zmniejszają ilość mutacji prowadzących do 

powstawania zmian nowotworowych) 

 Przeciwalergiczne (substancje przeciwutleniające zawarte w wyciągu z pestek winogron wzmacniają 

błony komórkowe bazofilów i komórek tucznych zawierających mediatory reakcji alergicznej, a tym 

samym przeciwdziałają reakcji nadwrażliwości) 

 Stabilizujące kolagen i elastynę (stosowanie kosmetyków z ekstraktem winogronowym wpływa na 

zwiększenie elastyczności skóry, a tym samym na jej zdrowy i młody wygląd) 

 Uszczelniające naczynia krwionośne 

 

Składniki linii KIANTY EXPERIENCE 

Produkty linii Kianty Experience, stanowią miksturę wyciągu pestek winogron 

oraz Witaminy E; oba składniki współdziałając chronią błonę komórkową 

przed wolnymi rodnikami.  

Witamina E: jest silnym przeciwutleniaczem chroniącym skórę przed 

szkodliwym działaniem wolnych rodników. Działa nawilżająco, dotleniająco, 

zmiękczająco i wygładzająco  oraz posiada właściwości przeciwzapalne i 

pobudza działalność enzymów w skórze. 

Wyciąg z liści winogron: posiada właściwości zwalczające szkodliwe działanie 

wolnych rodników, łagodzące i przeciwzapalne. 

Olejek z pestek winogron: dostarcza skórze niezbędnych nienasyconych 

kwasów tłuszczowych. Działa regenerująco i restruktyzuje lepszą kontrolę 

nawilżenia. Posiada właściwości pozostawiające skórę  miękką. 
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Opis kosmetyków z linii Kianty Experience 

RUGIADA DI VIGNA 
Oczyszczająca pianka do twarzy 

 

Delikatna pianka, którą łatwo usunąć za pomocą wody. Doskonale usuwa makijaż i pozostałe 

zanieczyszczenia. Produkt przeznaczony do zmywania każdego typu skóry, nawet tej bardzo 

wrażliwej. 

NIE JEST OBOWIĄZKOWE WSTRZĄŚNIĘCIE PRZED UŻYCIEM. 

Skład: 

 Wyciąg z winogron,  

 Oligoelementy (magnez, cynk, miedź i mangan),  

 Substancje nawilżające (gliceryna, glikol butylenowy i propylenowy). 

 

Zastosowanie: Piankę należy nakładać bezpośrednio na twarz.  

Pojemność:  Detal - 150 ml (opakowanie z dozownikiem) 

 

 

 

 

NETTARE D’UVA 
Mleczko oczyszczające do twarzy 

  

Oczyszczająca emulsja o działaniu łagodzącym i nawilżającym, zawiera wyciąg z winogron. 

Produkt przeznaczony dla każdego typu skóry. 

Skład:  

 Wyciąg z winogron  (zawiera polifenole o działaniu anti-age i przeciwutleniającym). 

 

Zastosowanie: Nałóż wykonując delikatny masaż i usuń nadmiar za pomocą wody i  płatka 

kosmetycznego 

Pojemność:  Profesja  -  500 ml (butelka z dozownikiem) 
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PIOGGIA DI VIGNA 

Oczyszczający tonik 

 

Tonik bogaty  w wyciąg z winogron o działaniu odmładzającym.  

Skład:  

 Ekstrakt z winogron (zawiera polifenole o właściwościach przeciwutleniających oraz chroniących 

przed działaniem wolnych rodników, 

 Oligoelementy i minerały (jod, żelazo, cynk, magnez, miedź, potas, siarkę, fosfor  oraz  mangan),  

 Witaminy (B3, B4, A oraz C) , 

 Polisacharydy, które mają działanie regenerujące, ujędrniające i rewitalizujące, 

 Kompleks morski (Aonori, Algi Brunatne, Retinol morski, Morszczyn pęcherzykowaty, Listownica 

palczasta, Nori). 

 

 

Działanie: 

Wodorost: Właściwości: 

Aonori Regenerujące, ujędrniające i rewitalizujące. 

Algi Brunatne Oczyszczające, przeciwzapalne. 

Retinol morski Tonizujące, aktywujące  cyrkulację, antyseptyczne i przeciwzapalne. 

Morszczyn pęcherzykowaty Nawilżające, witalizujące i usprawniające krążenie krwi. 

Listownica palczasta Zmniejszające  ukrwienie 

Nori Regenerujące, nawilżające  i zmniejszające  ukrwienie. 

 

Zastosowanie: Zwilż preparatem maskę Pop-Out, poczekaj chwilę dopóki produkt zaabsorbuje 

całkowitą zawartość płynu. Następnie wyciągnij maskę  i nałóż na twarz. Jeśli jest taka potrzeba zwilż 

jeszcze maskę. Produkt można stosować również do tonizowania i oczyszczania. 

Pojemność:  Detal -  200 ml  (butelka z dozownikiem) /  Profesja -   500ml (butelka z pompką) 
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FRAPPÉ DI VITE 
Piling drobnoziarnisty z polifenolami 

 

Delikatnie złuszczający żel bogaty w wyciąg  z winogron. Eliminuje martwe komórki, usprawnia odnowę 

komórkową, wygładza , oczyszcza i rozświetla skórę. Zawiera polifenole o działaniu przeciwutleniającym. 

Skład:  

 Ekstrakt z zielonej herbaty (Camelia Sinesis) -  Ekstrakt z herbaty 

chińskiej zawiera: 40 % polifenoli i 12 % kofeiny. Posiada działanie 

antyoksydacyjne ze względu na zawartość polifenoli – zwłaszcza 

katecholamin. Chroni komórki i DNA przed atakami wolnych rodników. 

 Alantoina - stymuluje regenerację komórkową i łagodzi 

podrażnienia. 

 Kwas glicyretynowy - składowa kwasu glizyryzynowego ; występuje  

w korzeniu lukrecji (Gylycyrrhica Glabra). Posiada właściwości: 

przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwalergiczne, przeciwstarzeniowe, 

łagodzące. 

 Ekstrakt z nasion winogron - wyciąg z pestek, posiada ogromne ilości 

wysoko skoncentrowanych polifenoli; działanie przeciwutleniające. 

 

Zastosowanie: Nałóż preparat na oczyszczoną, wilgotną skórę  twarzy wykonując delikatny masaż. 

Zmyj wodą. Stosuj raz lub dwa razy w tygodniu. 

Pojemność:  Detal -  50 ml (tuba)  /  Profesja:  200 ml (tuba) 
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BACCO E VENERE 

Maseczka algowa z ekstraktem z winogron 

  

Maska do twarzy zawiera ziemię okrzemkową, która posiada 

niesamowitą zdolność absorbcji, a także  alginat, dzięki 

któremu nasza skóra jest bardzo dobrze nawilżona ( film 

ochronny, przeciwdziała wyparowywaniu wody z naskórka). 

Polifenole posiadają właściwości odmładzające. 

Pozostawiają skórę miękką, nawilżoną i elastyczną.  Dzięki 

wysoko skoncentrowanym mikro i makro elementom, 

wodorosty nadają efekt liftingu, wygładzają drobne 

zmarszczki, ujednolicają koloryt i pozostawiają skórę 

rozświetloną. 

 

 

Skład:  

 Ziemia okrzemkowa,  

 Ekstrakt z winogron (polifenole) 

 Mikro i makro elementy  

 Alginat 

 

Zastosowanie: Wymieszaj zawartość saszetki z odpowiednią ilością wody w miseczce. Mieszaj energicznie 

dopóki konsystencja nie będzie gładka. Nałóż na twarz i szyję. Pozostaw na 15 minut; następnie sciągnij. 

Pojemność:  Profesja - opakowanie zawiera 6 saszetek, każda po 30g  oraz miarkę do wody. 

 

MOUSSE DI MARE ALL’UVA 

Maska rozgrzewająca 

„Mousse di Mare All’Uva” w swoim składzie zawiera  głównie ekstrakt z 

winogron i wodorostów. Posiada wszechstronne zastosowanie w 

zabiegach zarówno na twarz jak i ciało. Cechą charakterystyczną maski 

są właściwości rozgrzewające. Produkt został stworzony z naturalnych 

składników. Efekt termiczny maski powoduje odtrucie organizmu i 

skóry oraz wzrost przyswajalności biologicznej aktywnych substancji, 

ponieważ ciepło znacznie przyspiesza przepływ krwi. 

Skład:  

 Polifenole z winogron, 

 Listownica palczasta (Laminaria Digitata), 

 Ekstrakt z owsa (bogaty w witaminy, polifenole oraz saponiny; to 

bardzo silny antyoksydant; posiada silne właściwości nawilżające i łagodzące). 
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Jak działa maska? 

Kiedy zmieszamy preparat z określoną ilością ciepłej wody, nastąpi generowanie ciepła. Im grubszą warstwę 

mikstury nałożymy na skórę, tym więcej ciepła będzie wytwarzane. Rozgrzewanie pobudzi proces pocenia się. 

Usuniemy ze skóry i organizmu wszelkie toksyny, przyspieszymy krążenie krwi, ułatwimy przenikanie aktywnych 

substancji w głąb skóry oraz rozluźnimy mięśnie. 

 

  

Maseczka Mousse di mare All’Uva  pozwala na wykonanie wielu zabiegów:   

  ❶  Twarz 

 Jako maseczka rozgrzewająca przed mechanicznym oczyszczaniem skóry, odpowiednia dla każdego 

typu cery ( z wyjątkiem bardzo delikatnej cery lub rozszerzonych naczynek). 

 Przy zabiegach pielęgnacyjnych w celu zwiększenia  penetracji składników aktywnych. 

   ❷  Ciało 

 Zabieg odchudzająco -antycellulitowy przeznaczony na całe ciało. Pacjenta, po 

nałożeniu mikstury, należy owinąć w folię oraz ręcznik lub koc elektryczny. Ułatwi to 

penetrację aktywnych substancji zawartych w masce. 

 Nałożenie maski  wzdłuż linii kręgosłupa wywoła uczucie rozluźnienia i zrelaksowania. 

    ❸ Pielęgnacja dłoni i stóp 

 Rozgrzewająca maska głęboko zrelaksuje zmęczone stopy, a także pomoże usunąć wszelkie 

stwardnienia skóry.  

 Manicure SPA ( maska zregeneruje skórę dłoni). 

Zastosowanie: Jedną plastikową miarkę maski rozgrzewającej należy wymieszać z jedną miarką ciepłej wody do 

uzyskania   gładkiej masy. Miksturę należy nałożyć energicznie na wyznaczone miejsce, owinąć folią i 

pozostawić na 20 minut.  Jeśli chodzi o twarz zaleca się przed aplikacją maski, nałożenie „Foglie di Vite” 

namoczonej w płynie, a następnie owinąć twarz folią pozostawiając pacjentowi możliwość oddychania. 

Ważne: Nie należy stosować produktu u osób z nadczynnością tarczycy - produkt zawiera duże ilości jodu. 

Po użyciu należy dokładnie zamknąć pojemnik i chronić maskę przed wilgocią . 

Pojemność: 1 kg (plastikowe pudełko),  4 kg  (plastikowe pudełko) 
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LACRIME D´UVA 
Serum przeciwzmarszczkowe z wyciągiem winogron 

 

Każda ampułka zawiera  bardzo wysoką koncentracją aktywnych substancji. 

Polifenole  pozyskiwane z winogron dają efekt odmłodzenia. Glikozaminoglikany 

wykazują ogromną zdolność  do zatrzymywania wody, ujędrniania,  a także wygładzają 

skórę i maksymalnie minimalizują zmarszczki. Serum polecane  jest w celu 

intensywnego zregenerowania skóry dojrzałej. 

 

Skład:  

 Elastyna ( hydrolizat elastyny) - poprawia jędrność , pozostawia skórę dobrze nawilżoną i  sprężystą. 

Elastyna jest strukturalną proteiną umieszczoną razem z kolagenem w skórze właściwej.  

W przeciwieństwie do kolagenu, posiada bardzo małe molekuły, które łatwo penetrują w głąb 

naskórka. Elastyna w postaci hydrolizatu elastyny dodatkowo ułatwia jej przenikanie. 

 Witamina E  

 Wyciąg z pestek winogron 

 Substancje nawilżające: glikozaminoglikany, gliceryna, glikol propylenowy 

Zastosowanie: 

Koncentrat należy zaaplikować na skórę twarzy, szyi i dekoltu. Wykonać delikatny masaż do momentu 

całkowitego wchłonięcia. Delikatna  formuła produktu łatwo się wchłania. 

Pozostawia skórę rozświetloną i odprężoną. 

Pojemność:  Profesja – 10 ampułek x 3 ml  

 

PATÉ D’UVA CREAM 
Krem odmładzający , bogaty w polifenole 

 

Krem przeciwzmarszczkowy Pate D’Uva posiada delikatną i łagodną formułę, 

która eliminuje martwe komórki i  stymuluje odnowę komórkową. Oczyszcza 

i ujednolica koloryt skóry, nawilża i eliminuje drobne zmarszczki, zapobiega 

powstawaniu nowych. Zwiększa elastyczność, jędrność  i miękkość skóry, 

nadając jej piękny, młodzieńczy wygląd. Krem jest odpowiedni dla  różnych 

typów skóry:  suchej, zmagającej się z problemem zmarszczek, zwiotczałej. 

 

Skład: 

 Polifenole z winogron (chronią skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, działają 

przeciwzmarszczkowo i chronią włókna kolagenowe i elastynę). 

 Alfa-hydroksykwasy: mlekowy i glikolowy (można odnaleźć je w naturalny sposób w trzcinie cukrowej 

i sfermentowanym mleku ; zwiększają syntezę glikozaminoglikanów, kolagenu i elastyny, które 

znajdują się w naszej skórze i są odpowiedzialne za elastyczność skóry;  złuszczają martwe komórki; 

ujednolicają koloryt skóry, redukują przebarwienia powstałe w wyniku ekspozycji słonecznej). 

 Wyciąg z orzechów Koli (minimalizuje podrażnienia, zaczerwienienia skóry, szczególnie tej wrażliwej). 

 Witamina E (zwiększa naturalną ochronę skóry przed wolnymi rodnikami). 

 Filtry ochronne (chronią skórę przed promieniami słonecznymi).   

Zastosowanie: 

Należy aplikować na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu; rano i wieczorem. 

Pojemność: Detal – 50 ml (słoik) /  Profesja – 200 ml (tuba) 
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MOSTO CREAM 
Krem-fluid na dzień bogaty w polifenole  

 
Fluid do pielęgnacji dziennej bogaty w polifenole i oligoelementy (cynk, miedź, 

mangan i magnez). Polecany dla skóry normalnej i mieszanej. 

Skład:  

 Polifenole z winogron,  

 Oligoelementy (magnez, mangan, cynk i miedź – stymulują metabolizm  

                komórkowy, nawilżają skórę). 

 Witamina A, E ,B5  (pomoc w odnowie i regeneracji skóry). 

 Filtry UVB (ochrona przed promieniowaniem UV). 

 Wyciąg z wodorostów (silne nawilżenie skóry). 

 Masło Shea (jest naturalnym olejkiem wydobywanym z orzechów Shea; 

wzmacnia warstwę hydrolipidową skóry. Chroni skórę przed agresywnym działaniem 

czynników zewnętrznych). 

Zastosowanie: Należy aplikować na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu; 

rano i wieczorem.  

Pojemność:  Detal - 50 ml (opakowanie z dozownikiem) / Profesja - 200 ml (tuba) 
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ABBOCATO KIANTY TREATMENT 

Zabieg napinająco - regenerujący 

 

 

Zabieg przeznaczony dla skór suchych, dojrzałych, zwiotczałych, zmęczonych, szarych, 

pozbawionych promienności, ze zmarszczkami. 

Abbacato Kianty to niezwykle skuteczny i jednocześnie niesamowicie relaksujący zabieg. 

Podczas jego trwania wykonywany jest masaż twarzy, szyi i dekoltu, aplikowane jest 

aktywne serum: z kwasem hialuronowym oraz ekstraktem z żeńszenia i elastyną. Maska 

algowa z dodatkiem winogron sprawia, że każda skóra poddana zabiegowi jest dobrze 

nawilżona, napięta i zregenerowana. 

Następuje spłycenie zmarszczek, zwiększenie sprężystości i elastyczności.   

Abbacato Kianty przywraca każdej skórze naturalne piękno i młodość. 

 

 

 

Produkty profesjonalne do zabiegu:  

 Rugiada Di Vigna Fresh Foaming Cleasner  150 ml (Pianka oczyszczająca) 

lub zamiennie Nettare D’uva Milk 500 ml (Mleczko oczyszczające z polifenolami) 

 Pioggia Di Vigna Lotion 500 ml (Tonik z wyciągiem z winogron) 

 Frappé Di Vite – Gentle Exfoliating Gel 200 ml (Piling drobnoziarnisty z polifenolami) 

 Lacrime D’uva Kianty 10 X 3 ml (Serum przeciwzmarszczkowe) 

 Vitalizing Massage Cream As 200 ml  (Krem do masażu AS) 

 Bacco E Venere  Modeling Mask 6 saszetek  (Maseczka algowa z ekstraktem z winogron) 

 Paté D´Uva  Active Anti Aging Cream 200 ml (Krem przeciwzmarszczkowy bogaty w polifenole) 

 Kianty Eye Lift-Ox 15 ml (Krem intensywnie odmładzający na okolice oczu) 

Procedury zabiegu: 

1. Oczyść twarz za pomocą pianki Rugiada di Vigna Fresh Foaming Cleasner. (Pianka oczyszczająca) lub 

zastępczo wykonaj demakijaż używając Mleczka Nettare d’Uva. Ta delikatna emulsja, bogata w polifenole, 

oczyści dogłębnie skórę . Usuń nadmiar produktu za pomocą wilgotnego ręcznika.  Następnie tonizuj  skórę za pomocą 

Pioggia di Vigna. 

2. Wykonaj delikatny peeling Frappe di Vite.  Usuń preparat za pomocą wilgotnej gąbeczki lub rękawiczki.  

3. Wykonaj masaż twarzy, szyi i dekoltu za pomocą kremu Vitalizing Massage Creme AS. Najlepiej, aby masaż 

ten połączony był z ruchami drenażu limfatycznego. Dzięki temu usuniemy toksyny, pobudzimy dotlenienie 

tkanek i utrzymamy prawidłowy poziom płynów. Podczas masażu zlikwidujemy też uczucie zmęczenia i 

ułatwimy penetrację aktywnych składników.  

4 .Usuń nadmiar preparatu, a następnie nałóż koncentrat Lacrime D’Uva i pozostaw do całkowitego 

wchłonięcia 

 5. Następnie, przygotuj maskę algową Bacco e Venere, zawartość jednej saszetki maski wymieszaj  z jedną 

miarką wody do uzyskania jednolitej konsystencji. Nałóż na twarz i szyję, omijając oczy i usta. Po 15 minutach 

ściągnij maskę w jednym kawałku. 

6. Zaaplikuj na okolice oczu Kianty Eye Lift- OX (Krem na okolice oczu), a na twarz, szyję i dekolt krem 

przeciwzmarszczkowy bogaty w polifenole – Pate D’ Uva Active Anti Aging Cream. 
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KIANTY BENESSERE TREATMENT 

Zabieg przywracający komfort skórze 

Zabieg polecany dla skóry suchej, dojrzałej, pozbawionej promienności i sprężystości, 

z dużą ilością zmarszczek. Benessere Kianty dostarcza skórze prawdziwego „ładunku 

młodości”. Działa on przede wszystkim na problemy związane z procesem starzenia się skóry: 

utratą jędrności i elastyczności, zmniejszoną zawartością lipidów, z powstawaniem zmarszczek. 

Zabieg, dzięki aż trzem rodzajom aktywnie regenerujących masek i wspaniałemu masażowi 

przywraca skórze naturalne piękno, jędrność i aksamitną gładkość. Bezpośrednio po zabiegu 

można przekonać się o jego efektach: zmarszczki znikają, skóra jest wygładzona, atłasowa w 

dotyku, cera promienieje, a wszystko to dzięki bardzo dużej zawartości polifenoli 

otrzymywanych z ekstraktu winogronowego. 

 

 

Produkty profesjonalne do zabiegu: 

 

 Rugiada Di Vigna Fresh Foaming Cleasner 150 ml (Pianka oczyszczająca)  

lub zamiennie Nettare D’uva Milk  500 ml (Mleczko oczyszczające z polifenolami) 

 Pioggia Di Vigna Lotion 500 ml (Tonik z wyciągiem z winogron) 

 Frappe Di Vite – Gentle Exfoliating Gel 200 ml (Piling drobnoziarnisty z polifenolami) 

 Mousse Di Mare All’ Uva (Maska algowa rozgrzewająca do twarzy i ciała) 

 Concentrat Lacrime D’uva Kianty 10 x 3 ml (Serum przeciwzmarszczkowe) 

 Vitalizing Massage Cream As 200 ml (Krem do masażu AS) 

 Pate D’uva Active Anti Aging Cream 200 ml (Krem przeciwzmarszczkowy bogaty w polifenole). 

 Kianty Eye Lift-Ox 15 ml (Krem przeciwzmarszczkowy z argireliną na okolice oczu) 

 

Procedury zabiegu: 

1. Usuń makijaż za pomocą pianki Rugiada di Vigna Fresh Foaming Cleasner lub mleczka Nettare d’Uva. 

Preparat bogaty w polifenole, oczyści skórę głęboko i dokładnie. Usuń nadmiar produktu za pomocą wilgotnego 

ręcznika. Tonizuj skórę za pomocą lotionu Pioggia di Vigna.  

2. Wykonaj peeling za pomocą Frappe di Vite . Usuń za pomocą wilgotnej gąbeczki resztki z twarzy. 

3. Wykonaj masaż twarzy, szyi i dekoltu za pomocą  Vitalizing Massage Cream AS. 

4. Nałóż koncentrat Lacrime d’Uva i pozostaw do całkowitego wchłonięcia.      

5. Następnie przygotuj maskę algową Mousse Di Mare All’ Uva i wymieszaj ją z wodą do uzyskania jednolitej 

masy. Nałóż miksturę na twarz i szyję i pozostaw do zastygnięcia. Po 15 minutach ściągnij maskę w jednym 

kawałku.  

6. Podczas tych 15 minut można wykonać masaż  głowy lub dłoni.  Jest to niesamowicie rozluźniające.  

7. Zabieg zakończ wmasowując Pate d’Uva na twarz, szyję i dekolt oraz Kianty Eye Lift-Ox na okolice oczu. 
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Materiały reklamowe 
 

❶ Próbka Kianty Mosto Essential Fluid 3 ml            ❷ Próbka Kianty Pate D
’
 Uva Cream 3 ml 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


