
 

 

SKIN COMFORT– Zabieg dla skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień 
 

Skóra wrażliwa jest zazwyczaj bardzo cienka i delikatna. Reaguje szybko zarówno na ciepło i zimno. Łatwo ulega poparzeniom oraz odmrożeniom. Zazwyczaj jest sucha, delikatna, 

skłonna do reakcji alergicznych. Zmiany temperatury, detergenty, alkohol są przyczyną podrażnień i zaczerwienień. Wraz z wiekiem skóra starzeje się. Proces odnowy komórkowej 

zostaje spowolniony, następuje nadmierna utrata wody. W konsekwencji skóra ulega przesuszeniu, ma mniejszą ochronę, a jej wrażliwość wzrasta. Linia Skin Comfort przerywa 

destrukcyjny proces i pomaga odbudować warstwę lipidową skóry. Znika nieprzyjemne uczucie napięcia. Naskórek staje się miękki, gładki, a cera odzyskuje zdrowy koloryt. 

 

PRODUKTY PROFESJONALNE POTRZEBNE DO ZABIEGU: 

 

1. Fresh Cleansing Fluid 500ml (Mleczko do demakijażu twarzy i okolic oczu) 

2. Refreshing Toner 500ml (Tonik odświeżający dla skóry wrażliwej) 

3. Pulizia 200ml (Piling gommage) 

4. Stop Redness Cream 50ml (Krem przeciw zaczerwienieniom) 

5. Skin Restore Cream 200ml / Skin Restore Plus Cream 50ml (Krem intensywnie naprawczy) 

6. Gentle Soothing Mask 200ml (Maseczka silnie uspokajająca) 

7. Calming Day Cream 200ml (Krem- fluid na dzień uspokajający) / Gentle Night Cream 200ml (Krem odżywczy na noc) 

8. Eye Contour Gel 15ml (Krem na okolice oczu)  

 

PROCEDURY ZABIEGU: 

 

1. Wykonaj demakijaż twarzy, szyi i dekoltu oraz okolic oczu mleczkiem Fresh Cleansing Fluid. 

2.  Stonizuj twarz tonikiem odświeżającym dla skóry wrażliwej Refreshing Toner. 

3. Wykonaj piling gommage Pulizia. Zmyj go letnią wodą. 

4. Nałóż krem przeciw zaczerwienieniom Stop Redness.  

5. Wykonaj masaż twarzy, szyi i dekoltu używając Skin Restore Cream. 

6. Nałóż maskę silnie uspokajającą Gentle Soothing Mask. Zmyj letnią wodą po upływie 10-15 minut. 

7. Zaaplikuj krem na okolice oczu: Eye Contour Gel i krem uspokajający na twarz, szyję i dekolt w zależności od problemu: Calming Day Cream/ Gentle Night  Cream. 

 

EYE CONTOUR TREATMENT - Zabieg na okolice oczu 

 
Specyficzny zabieg wskazany dla delikatnej i wrażliwej skóry w okolicach oczu i ust. Zabieg pobudza mikrocyrkulację krwi i limfy, dzięki czemu redukuje worki pod oczami, obrzęki i 

delikatne zasinienia. Dzięki obecności w masce Fucogelu – polisacharydu wyróżniającego się wyjątkowo silnym, długotrwałym działaniem nawilżającym, nasza skóra jest gładka, 

delikatna i odpowiednio zabezpieczona przed utratą wody z komórek oraz przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. Również wystąpienie reakcji alergicznej jest dużo 

mniejsze. Inne składniki: soja, wit. E, ekstrakt z ryżu powodują, że skóra wokół oczu staje się młoda, elastyczna i zregenerowana. 

 

PRODUKTY PROFESJONALNE POTRZEBNE DO ZABIEGU: 

 

1. Eye Contour Mask (Maseczka odmładzająco – kojąca na okolice oczu) 

2. Eye Contour Serum (Serum nawilżająco – łagodzące na okolice oczu) 

3. Eye Contour Gel-Cream (Krem na okolice oczu)  

 

PROCEDURY ZABIEGU: 

 

       1. Oczyść skórę za pomocą dwufazowego płynu do demakijażu oczu i ust Bio-Douce.  

       2. Zaaplikuj Eye Contour Serum. Wykonaj masaż okolic oczu do momentu całkowitego wchłonięcia.  

       3. Na okolicę oczu nałóż Eye-Contour Mask. Pozostaw na 10 -15 minut.  

       4. Ściągnij maskę i nałóż Eye-Contour Gel. 

 

PREPARATY PRZEZNACZONE DO KURACJI DOMOWEJ 

 

Kuracja domowa Pojemność 

Fluid do demakijażu twarzy i okolic oczu – Fresh Cleansing Fluid 250 ml 

Tonik dla skóry wrażliwej – Refreshing Toner 250 ml 

Krem przeciw zaczerwienieniom – Stop Redness Cream 50 ml 

Fluid uspokajający - Calming Day Lotion 50 ml 

Krem intensywnie naprawczy – Skin Restore Plus Cream 50 ml 

Krem odżywczy na noc – Gentle Night Cream 50 ml 

 

GŁÓWNE SKŁADNIKI WYKORZYSTANE DO PRODUKCJI PREPARATÓW SKIN COMFORT: 

 Kompleks nawilżający: posiada glicerynę oraz glikole, które odbudowywują prawidłowy poziom wody w skórze.  

 Kompleks wyciągów roślinnych: lawenda, lipa, nagietek, rumianek, który wygładza, łagodzi i posiada właściwości przeciwzapalne. 

 Ekstrakt z wodorostów: ekstrakt wydobywany z zielonej algi o nazwie Enteromorpha Compressa (Zielenica). 

Posiada wysokoskoncentrowaną ilość protein, które zapewniają nawilżenie, łagodzą i wygładzają. Redukuje swędzenie i napięcie. 

 Ekstrakt z zielonej herbaty: silny, naturalny przeciwutleniacz, zawiera polifenole z własciwościami anty-starzeniowymi. Chroni przed radacją UV, hamuje szkodliwe 

działąnie wolnych rodników. 

 Octan tokoferylu (Witamina E): doskonały przeciwutleniacz, chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi radacją UV. 

 Kwas hialuronowy: wyjątkowo nawilżające molekuły, dzięki swojej właściwości zatrzymywania wody ujędrniają. 

 Perhydrosqualene: pochodzenia roślinnego, zapobiega nadmiernej utracie wody. 

 Masło Shea: zawiera ekstrakt z orzecha karite. Posiada właściwości nawilżające i chroniące. Jet to ekstrakt z warzyw, niezwykle bogaty w witaminy, które dodatkowo 

chronią skórę i pobudzają działanie komórek. 

 Ekstrakt z owsa: zawierają nastepujące właściwości: przeciwutleniające, przeciwzapalne i przeciwhistaminowe. 

 Gatulina A: posiada właściwości przeciwzapalne, ochronne i łagodzące.                   

 Skwalen: zapobiega odwodnieniu. 

 Ceramida-3: jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania naskórka. 

 Fosfolipidy: działanie nawilżające i zmiękczające. 

                                          

Generalny dystrybutor na terenie Polski: Centrum Dystrybucji Image, Plac Zamkowy 14, 62-500 Konin, Telefon: 63 2491509 
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