
 

Produkty linii Kianty Experience, stanowią miksturę wyciągu pestek winogron (polifenoli) oraz Witaminy E, 

oba składniki współdziałając chronią błonę komórkową przed wolnymi rodnikami. Witamina E zawarta w skórze, 

jest głównym składnikiem przeciwutleniającym 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 działa regenerująco i zapewnia lepszą kontrolę 

nawilżenia. Posiada właściwości pozostawiające skórę miękką. 

 

 

 

ABBOCATO KIANTY TREATMENT 

Zabieg napinająco – regenerujący 

Zabieg przeznaczony dla skór suchych, dojrzałych, zwiotczałych, zmęczonych, szarych, pozbawionych promienności, ze zmarszczkami.  

Abbocato 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 żeń-szenia 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.  Abbocato Kianty przywraca każdej skórze naturalne piękno i młodość. 

 

PRODUKTY PROFESJONALNE POTRZEBNE DO ZABIEGU: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCEDURY WYKONANIA ZABIEGU: 

 

1. Oczyść twarz za pomocą pianki Rugiada di Vigna Fresh Foaming Cleasner  

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. 

 

 

 
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, 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 POTRZEBNE DO ZABIEGU: 
 

1. Rugiada Di Vigna Fresh Foaming Cleasner 150 ml (Pianka oczyszczająca)  
lub zamiennie Nettare D’uva Milk  500 ml (Mleczko oczyszczające z polifenolami) 

2. Pioggia Di Vigna Lotion 500 ml (Tonik z wyciągiem z winogron) 
3. Frappe Di Vite – Gentle Exfoliating Gel 200 ml  (Piling drobnoziarnisty z polifenolami) 
4. Mousse Di Mare All’ Uva (Maska algowa rozgrzewająca do twarzy i ciała) 
5. Concentrat Lacrime D’uva Kianty 10 x 3 ml (Serum przeciwzmarszczkowe) 
6. Vitalizing Massage Cream As 200 ml (Krem do masażu AS) 
7. Pate D’uva Active Anti Aging Cream 200 ml (Krem przeciwzmarszczkowy bogaty w polifenole) 
8. Kianty Eye Lift-Ox 15 ml  (Krem przeciwzmarszczkowy z argireliną na okolice oczu) 

 
 
 



 
 
PROCEDURY WYKONANIA 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, 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. 

 
 
PREPARATY PRZEZNACZONE DO KURACJI DOMOWEJ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Główne składniki wykorzystane do produkcji preparatów Kianty Experience: 
 

1. Argirelina - jest syntetycznym hexapeptydem, uformowanym z sześciu naturalnych aminokwasów, które są bezpieczną alternatywą 

dla toksyny botulinowej. Celem działania Argireliny są zmarszczki mimiczne znajdujące się w okolicach brwi, podbródka oraz oczu. 

2. Pestki winogron, polifenole - chronią przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, uelastyczniają skórę, zwiększają 

wytrzymałość naczyń krwionośnych, zapobiegają degradacji kolagenu oraz elastyny, silnie ujędrniają. Są silnym inhibitorem 

wielocukrów i ograniczają nieprawidłowe połączenia włókien kolagenowych, które są przyczyną powstawania zmarszczek. 

3. Matrixyl - to jeden z polipeptydów, który penetruje w głąb skóry. Oddziałując na fibroblasty, stymuluje syntezę kolagenu i kwasu 

hialuronowego. Znacznie zmniejszenie głębokości zmarszczek. Powierzchnia skóry idealnie wygładzona. Nawilżenie skóry oraz 

ochrona przed nadmierną utratą wody. 

4. Witamina C - jest silnym przeciwutleniaczem, który niszczy i silnie blokuje działania wolnych rodników. Stymuluje syntezę kolagenu, 

a także dodatkowo wzmacnia działanie witaminy E. Połączenie działania tych dwóch witamin daje niesamowite efekty w ochronie 

skóry przeciwko wpływom zewnętrznym środowiska tj.: stres, promieniowanie UV itp. 

5. Witamina E - jest molekułą powszechnie znaną jako silny przeciwutleniacz. Chroni wnętrza komórek przed szkodliwym działaniem 

wolnych rodników. Wspomaga naturalne natlenienie tkanek. Posiada nawilżające właściwości. Chroni włókna tkanki łącznej - kolagen i 

elastynę. Wspólnie z witaminą C posiada silne właściwości odtoksyczniające. 

6. Masło Shea - Ekstrakt z orzechów Karite posiada niezwykle 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 wapna 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. Witamina F, istotny spalacz tłuszczu, odżywia górne warstwy skóry, zapobiega nadmiernej utracie 

wody, regeneruje zniszczone komórki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalny Dystrybutor na terenie Polski: Centrum Dystrybucji IMAGE 
Plac Zamkowy 14, 62-500 Konin  

Kontakt pod nr telefonu: 63 249 15 09 
www.imagecentrum.pl     www.bruno-vassari.pl    www.brunovassari.com 

Kosmetyki domowe Pojemność (ml) 

Pianka oczyszczająca Rugiada di Vigna – Rugiada di Vigna Fresh Foaming Cleanser 150 ml 

Tonik Kianty – Pioggia Di Vigna Lotion 200 ml 

Piling Frappe di Vite – Frappe di Vite – Gentle Exfoliating Gel 50 ml 

Krem – fluid na dzień bogaty w polifenole – Mosto Essential Fluid Care 50 ml 

Krem przeciwzmarszczkowy z polifenolami – Pate d ‘ uva Active Anti Aging Cream 50 ml 

Krem intensywnie odmładzający na okolice oczu – Kianty Eye Lift -OX 15 ml 

http://www.bruno-vassari.pl/
http://www.brunovassari.com/

