
 

 

 

FIRMING LIGHTENING REGENERATING TREATMENT AHA 
Zabieg ujędrniająco – rozświetlający z AHA  

 

Polecany dla skóry suchej, pozbawionej elastyczności, dojrzałej z tendencją do powstawania zmarszczek. Przeciwstarzeniowa kuracja oparta na kwasie glikolowym i 

mlekowym stymuluje odnowę komórkową, zapobiega tworzeniu się zmarszczek, wygładza i rozświetla zmęczoną cerę. Poza tym AHA zatrzymują wodę w zewnętrznej 

części naskórka, wzmacniają barierę ochronną skóry przez stymulację i biosyntezę poziomu ceramidów w naskórku. Skóra staje się odświeżona, delikatniejsza, gładka i 

promieniująca, a wszystko to dzięki harmonijnemu działaniu kwasów, oligoelementów, witamin. 

 
PRODUKTY PROFESJONALNE POTRZEBNE DO ZABIEGU:  

 
1. Nettare D’ UVA Milk 500 ml (Mleczko do demakijażu z polifenolami) 

2. Oligocean Lotion 200 ml (Aktywator do maski Matrigel, Tonik z oligoelementami)  

3. AHA Skin Cleanser 250 ml (Lotion przygotowujący skórę do zabiegów z kwasami; tonik oczyszczający) 

4. AHA Glicolic Treatment 10 X 3 ml (Ampułki z kwasem glikolowym 30 %) 

5. AS Vitalising Massage Cream 200 ml  (Krem do masażu)  

6. The Specyfics Matrigel Facial 5 sztuk (Maseczka Matrigel Liftingująca) 

7. The Specyfics Vitamin Eye Cream 15 ml  (Krem na okolice oczu z witaminami)  

8. MultiEffect Cream 200 ml (Krem przeciwzmarszczkowy z AHA)  

 
PROCEDURY ZABIEGU:  

 
 

1. Wykonujemy demakijaż twarzy, szyi i dekoltu za pomocą mleczka do demakijażu Nettare d’Uva Milk. Produkt aplikujemy na dłoń, rozprowadzamy 

delikatnymi ruchami masażu. Usuwamy za pomocą gąbki, bądź płatków kosmetycznych zwilżonych w wodzie. 

2.  Tonizujemy skórę tonikiem z oligoelementami Oligocean Lotion. 

3. Przygotowujemy skórę do zabiegu z kwasami stosując waciki zwilżone za pomocą AHA Skin Cleanser. Zawartość ampułki AHA Glycolic Treatment 

umieszczamy za pomocą pipety w szklanej miseczce i rozprowadzamy szerokim pędzelkiem  równomiernie na twarzy, szyi i dekolcie. Omijamy okolice oczu i 

ust. Pozostawiamy na 10-12 minut. Po upływie określonego czasu dokładnie zmywamy preparat za pomocą wody.  

4. Poszczególne płaty Matrigel z zestawu nakładamy na twarz i  nasączamy Oligocean lotion . Pomocny przy nasączaniu będzie pędzel wachlarzowy. Następnie 

wykonujemy 15 minutowy masaż  i pozostawiamy produkt jeszcze na 5 minut. Nadmiar produktu usuwamy za pomocą wilgotnej gąbeczki  i ponownie 

tonizujemy skórę.  

5.  Wykonujemy delikatny masaż przy użyciu Vitalising Masage Cream. 

6. Ściągamy nadmiar kremu. 

7. Aplikujemy witaminowy krem na okolice oczu Vitamin Eye Cream. 

8. Zabieg kończymy nakładając AHA Multi Effect Cream na twarz, szyję i dekolt.   

 

PRODUKTY PRZEZNACZONE DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ 

 

 

 

 

 

 

GŁÓWNE SKŁADNIKI WYKORZYSTANE DO PRODUKCJI PREPARATÓW AHA: 

 

Kwas glikolowy - Kwas hydroksyoctowy otrzymywany z  trzciny cukrowej. Może być stosowany w różnych stężeniach,  od których zależy sposób i intensywność jego 

działania. Wykorzystywany jest m.in. w celu usuwania przebarwień, przyspieszenia odnowy komórkowej, wygładzenia skóry, opóźnienia procesu starzenia czy 

zwiększenia nawilżenia.  

Kwas mlekowy - Kwas alfa-hydroksypropionowy - powstaje podczas fermentacji cukru mlekowego i innych cukrów, występuje w kwaśnym mleku, żurach, kiszonych 

warzywach i owocach. Delikatnie złuszcza naskórek pozostawiając skórę odświeżoną, zdrową i rozjaśnioną.  Stymuluje produkcję ceramidów, dzięki czemu staje się ona 

lepiej nawilżona i wzmacnia w ten sposób jej barierę ochroną. Nie wykazuje działania drażniącego nawet  na najbardziej wrażliwą skórę, gdyż kwas mlekowy naturalnie 

występuje w naszym organizmie. 

Witamina E - Biologiczny antyutleniacz – chroni witaminę A i C przed nadmiernym utlenieniem, zwalcza wolne rodniki, zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry,  

stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, zwiększa nawilżenie skóry. 

Działanie: nawilżające, dotleniające, zmiękczające i wygładzające, chroni przed zniszczeniem lipidy naskórka oraz włókna kolagenowe  i elastynowe  skóry.  

Wyciąg z orzecha Koli - Masło Shea jest naturalnym olejkiem wydobywanym z orzechów Koli. Wzmacnia warstwę hydrolipidową skóry. Chroni skórę przed 

agresywnym działaniem czynników zewnętrznych. Posiada bardzo bogatą kompozycję:  

 Witamina A: która chroni tkanki skóry, pobudza powstawanie nowych komórek , a usuwa martwe. Zwiększa poziom receptorów podnoszących 

odpowiedzialnych za wypuszczanie hormonów do naskórka .Przyspiesza proces gojenia ran. Znacznie poprawia wygląd skóry, chroni ją przed odwodnieniem 

i powstawaniem zmarszczek.  

 Witamina D: zwiększa przyswajalność wapnia w kościach. Razem z wiekiem stopniowo znika zdolność organizmu do przyswajania chociażby składników 

odżywczych. Synteza witaminy D w powierzchniowej warstwie skóry znacznie opóźnia ten proces. 

 Witamina E: antyutleniacz. 

 Witamina F: istotny spalacz tłuszczu, odżywia górne warstwy skóry, zapobiega nadmiernej utracie wody, odnawia komórki zniszczone przez wolne rodniki.  

Filtry ochronne - Są to związki chemiczne, których podstawowym zadaniem jest ochrona skóry przed szkodliwym 

działaniem światła słonecznego. Możemy spotkać dwie grupy filtrów. Pierwszą grupę stanowią związki chemiczne 

absorbujące (pochłaniające) energię niesioną przez promieniowanie słoneczne, drugą natomiast, przeżywającą obecnie swój 

renesans, tworzą filtry fizyczne, związki nieprzepuszczające promieniowania ultrafioletowego, działają jak mikro lustra. W 

kosmetykach nowej generacji stosowanych jest jednocześnie kilka związków, filtrów absorbujących  i fizycznych, ponieważ 

tylko w ten sposób można zapewnić skórze skuteczną ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym emitowanym przez 

słońce. 
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Kosmetyki domowe Pojemność 

Glicolic Cream 10 – Krem z kwasem glikolowym 50 ml 

AHA Skin Cleanser – Tonik oczyszczający 250 ml 

MultiEffect Cream AHA – Krem przeciwzmarszczkowy z AHA 50 ml 


