
 
                                

 
 

 

 

 
REVITALISING TREATMENT 

 
Zabieg intensywnie rewitalizujący 

 
Zabieg przeznaczony dla każdego rodzaju cery, szczególnie dla skóry suchej, szarej, zmęczonej i niedożywionej. Działa intensywnie regenerująco i 

odmładzająco. Przywraca skórze blask, świeżość i witalność. Wzmacnia jej mechanizmy obronne, pobudza naturalne procesy odnowy w skórze. Cera 
odzyskuje zdrowy wygląd. Zabieg zalecany jest również po lecie, ponieważ regeneruje skórę zniszczoną działaniem niekorzystnych warunków 

atmosferycznych. Regeneruje, rewitalizuje i nawilża. Uzupełnione zostają braki w cemencie międzykomórkowym dzięki czemu zostaje zmniejszona 
transepidermalna utrata wody (TEWL). Proces starzenia zostaje zahamowany, a skóra staje się bardziej elastyczna. 

 

  

PREPARATY PROFESJONALNE POTRZEBNE DO ZABIEGU: 

 

1. Instant Cleansing Milk 500ml (Mleczko do demakijażu) 

2. Toning Lotion 500ml (Tonik oczyszczający) 

3. Pulizia 200ml (Peeling gommage) 

4. Liposomes Concentrate Antiarrugas 10x3ml (Serum odmładzające) 

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

6. Gentle Soothing Mask 200ml (Rewitalizująca maseczka w kremie – linia Skin Comfort) 

7. Royal Care Cream 200ml (Krem odżywczy dla skóry suchej, wrażliwej, odwodnionej) 

8. Liposomes Eye Some Gel 15ml (Żel na okolice oczu) / Vitamin Eye Cream 15ml (Krem witaminowy na okolice oczu). 

 

 

PROCEDURY ZABIEGU: 

 

1. Wykonujemy demakijaż za pomocą mleczka Instant Cleansing Milk. Preparat ten dokładnie oczyszcza skórę z makijażu i wszelkich zanieczyszczeń.  

Zmywamy za pomocą wilgotnych płatków kosmetycznych. 

2. Tonizujemy skórę za pomocą Toning Lotion.  Aplikujemy tonik na płatek kosmetyczny i przecieramy nim skórę. 

3. Za pomocą pędzelka lub szpatułki nakładamy cienką, kryjącą warstwę Puliza gommage (omijając okolice oczu) na twarz, szyję i dekolt.  

Pozostawiamy do wyschnięcia na około 10-20 min w zależności od grubości warstwy. Usuwamy poprzez masaż typu „gommage”.  

Piling można również zmyć wilgotną gąbką. 

4. Tonizujemy ponownie skórę Toning Lotion. 

5. Aplikujemy na skórę koncentrat odmładzający Liposomes Concentrate Antiarrugas, który wmasowujemy do momentu całkowitego wchłonięcia. 

6. Wykonujemy masaż twarzy, szyi i dekoltu za pomocą AS Vitalising Massage Cream. 

7. Nakładamy maskę rewitalizującą Gentle Soothing Mask na twarz, szyję i dekolt ,omijając okolice oczu. Pozostawiamy na 15-20 minut.  

Po upływie określonego czasu zmywamy maskę wilgotnymi wacikami. 

8. Po zmyciu maski tonizujemy skórę Toning Lotion  i aplikujemy krem na okolice oczu Liposomes Eye Some Gel / Vitamin Eye Cream.  

Natomiast na skórę twarzy, szyi i dekoltu aplikujemy odżywczy krem Royal Care wykonując delikatny masaż. 

 

 

PREPARATY PRZEZNACZONE DO KURACJI DOMOWEJ: 

 

 Olejek do demakijażu twarzy i oczu – Deep Cleansing Oil 150 ml 

 Mleczko do demakijażu - Instant Cleansing Milk 250 ml 

 Dwufazowy płyn do demakijażu oczu i ust - Bio Douce 125 ml 

 Woda micelarna do demakijażu oczu i twarzy – Aqua Pura 250 ml 

 Tonik oczyszczający - Toning Lotion 250 ml 

 Tonik z oligoelementami – Oligocean 200 ml 

 Piling drobnoziarnisty – Soft Refiner 50 ml 

 Krem odżywczy dla skóry suchej, wrażliwej, odwodnionej – Royal Care Creme 50 ml 

 Bogaty krem nawilżający dla skóry suchej, odwodnionej- Selective Cream 50 ml 

 Krem naprawczo – ochronny – Liposomes Active Some 50 ml 

 Krem na twarz, szyję i dekolt – Liposomes Face Nesk Some Care 50 ml 

 Żel na okolice oczu – Liposomes Eye Some Gel 15 ml 

 Krem witaminowy na okolice oczu – Vitamin Eye Cream 15 ml 
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