
 

   

                 KIANTY BOTULINUM LIKE 
                     Zabieg z podwójną maską na zmarszczki mimiczne 

  

Zabieg Botulinum-Like bez potrzeby iniekcji. Markowa, nowoczesna technika wykorzystująca dwie maski, aby zoptymalizować 

przeciwzmarszczkowy i ujędrniający efekt. Pozostawia skórę gładką, zrelaksowaną, ujędrnioną i nawilżoną. Polecany dla skóry 

suchej, zwiotczałej, dojrzałej, skłonnej do powstawania zmarszczek, szczególnie mimicznych. 

KIANTY BOTULINUM LIKE to nowoczesna technika wykorzystująca, aż dwa rodzaje masek: kolagenową z Mioxinolem ® i 

algowo-winogronową, po to by zdecydowanie zoptymalizować przeciwzmarszczkowy i ujędrniający efekt. 

 

PRODUKTY PROFESJONALNE POTRZEBNE DO ZABIEGU: 

1. NETTARE D’UVA MILK 500 ml (Mleczko oczyszczające) 

2. PIOGGIA DI VIGNA LOTION 500 ml (Tonik Kianty) 

3. FRAPPE DI VITE – GENTLE EXFOLIATING GEL 200 ml (Piling Frappe di Vite) 

4. VITALIZING MASSAGE CREAM AS 200 ml (Krem do masażu AS) 

5. DOUBLE MASK LIFT OX TREATMENT (Zestaw zabiegowy) 

6. KIANTY EYE LIFT-OX 15 ml (Krem intensywnie odmładzający na okolice oczu) 

 
PROCEDURY WYKONANIA ZABIEGU: 

1. Usuń makijaż używając mleczka Nettare d’Uva. 

2. Oczyść skórę orzeźwiającym lotionem Pioggia di Vigna. 

3. Wykonaj peeling stosując Frappe di Vite. Teraz skóra jest idealnie oczyszczona i przygotowana do nałożenia podwójnej maski.     

4. Lift-Ox Mask jest zapakowana osobno.   Każdy kawałek tej maski jest specjalnie zaprojektowany i należy go zaaplikować w przypisane mu 

miejsce na twarzy pacjenta. Każdy „skrawek” musi zostać nasączony po gładkiej stronie aktywującym płynem Lift-Ox-Serum.  

Pomoże to przeniknąć aktywnym substancjom. 

5. Na Lift-Ox Mask nakładamy ujędrniającą maskę algową Bacco e Venere. Maska ta ma za zadanie zintensyfikować proces wchłaniania 

aktywnych substancji. Do miseczki dodaj całą zawartość maski algowej i wodę. Mieszaj energicznie do uzyskania jednolitej masy. Nałóż 

miksturę delikatnie na twarz i szyję, starając się nie naruszać kawałków poprzedniej maski. Pozostaw maskę na 15-20 minut. 

6. Po odpowiednim czasie ściągnij maskę zaczynając od szyi.    

7. Wykonaj masaż twarzy, szyi i dekoltu za pomocą kremu do masażu Vitalising Massage Cream z linii Anti Stress. 

8. Nałóż krem pod oczy Eye Lift –Ox. 

9. Zakończ zabieg delikatną aplikacją Serum Vite. 

 

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 A2, 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. 
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Kosmetyki domowe Pojemność 

Vita- Vite krem przeciwzmarszczkowy z argireliną – Kianty Vita – Vite Cream 50 ml 

Serum przeciwzmarszczkowe z argireliną – Kianty Serum Vite 50 ml 

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

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

