AGELUMINA - SHINE BEAUTY TREATMENT
Zabieg odnawiająco-regenerujący na bazie kwasów i składników wspomagających regenerację skóry.
Trzy specjalne mieszanki kwasów zawierające cenne składniki aktywne o funkcjonalnym stężeniu, które
nadają skórze nową gładkość i blask. Kwasy o różnych właściwościach: odmładzających, rozjaśniających
i oczyszczających, które można mieszać, żeby stworzyć indywidualny zabieg na każdy problem dla
każdej cery:
- nadają skórze zdrowszy i jaśniejszy wygląd,
- zmniejszają niedoskonałości i poprawiają jakość skóry,
- wygładzają zmarszczki i odmładzają,
- rozjaśniają przebarwienia pigmentacyjne i wyrównują koloryt skóry,
- przywracają skórze blask i młodzieńczą witalność,
- działają przeciwzapalnie i łagodzą trądzik.
SKŁADNIKI AKTYWNE
Sea-Age Protein – glikoproteina pochodzenia morskiego o działaniu odmładzającym, ochronnym
i regenerującym. Pobudza wzrost keratynocytów i adhezję fibroblastów przyspieszając regenerację
i gojenie.
Flower AHA Age Acids – kwasy organiczne z ekstraktu kwiatu African Hibiscus Sabdariffa, m. in. kwas
pirogronowy, cytrynowy, winowy i jabłkowy. Działają złuszczająco, odmładzająco i rozświetlająco.
Kwas elagowy – wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne porównywalne z witaminą E. Działa
przeciwzapalnie i zabezpiecza skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV.
Kwas fitowy – antyoksydant, delikatnie złuszcza jednocześnie nawilżając i ujędrniając skórę,
rozświetla, redukuje przebarwienia, wyrównuje koloryt i nadaje skórze blask.
Kwas salicylowy – BHA. Działa oczyszczająco, regenerująco, przeciwzapalnie i przeciwtrądzikowo.
Zwiększa aktywne wnikanie innych substancji, np. witaminy A. Redukuje widoczność blizn. Nie
wywołuje podrażnień skóry.
Kwas glikolowy – działa nawilżająco, złuszczająco i regenerująco na skórę. Wygładza i nadaje miękkość
skórze. Wyrównuje i ujednolica koloryt skóry.
Likopen – organiczny związek chemiczny z grupy karotenów pochodzący z pomidorów. Bardzo silny
przeciwutleniacz, chroniący komórki skóry przed starzeniem i szkodliwym działaniem wolnych
rodników, wspomaga nawilżenie i system obronny skóry, nadaje jej zdrowy wygląd i blask.
Karnozyna – zapobiega glikacji białek. Chroni DNA komórki i chromosomy przed stresem oksydacyjnym
akumulującym się z wiekiem. Wydłuża życie komórek.
Mikrosfery z lukrecją – wyrównują koloryt skóry, rozjaśniają przebarwienia, mają działanie
przeciwzapalne, antybakteryjne, antyoksydacyjne, nawilżające, łagodzące i ochronne.
Witamina PP – ma właściwości oczyszczające, przeciwzapalne, przeciwtrądzikowe. Skutecznie
likwiduje problemy skórne poprawiając kondycję skóry. Reguluje wydzielanie sebum. Wspomaga
syntezę kolagenu. Działa przeciwutleniająco i przeciwrodnikowo. Przyspiesza regenerację naskórka.
Redukuje przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych.
Witaminy A, C i E – działają odmładzająco, rozjaśniająco i przeciwutleniająco.
Shine-Lux Complex – kompleks roślinnych składników aktywnych o działaniu wyrównującym koloryt
i rozjaśniającym skórę.
Mikroalga – bogata w mikroelementy, detoksykuje, wspomaga odnowę komórkową i opóźnia procesy
starzenia.

PROCEDURA ZABIEGU
1.
POWITANIE
Przeprowadzić procedurę relaksującego masażu powitalnego (TEN Professional
Touch of Relax).
2.
OCZYSZCZANIE
Zwilżyć bawełniane płatki płynem 3in1 Bi-Phase Micellar Water Sensitive Skin
i wykonać demakijaż okolicy oczu.
Nałożyć 5 ml kremu/maski Dual Use Cleansing Cream And Mask - Skin Of Light
na twarz, szyję i dekolt, wykonać kilkuminutowy masaż i zmyć ręczniczkami
zwilżonymi w ciepłej wodzie.
3.
PEELING
Nałożyć pędzelkiem 5 ml peelingu Cosmetic Enzyme Peeling Gel na twarz, szyję i
dekolt. Pozostawić na skórze na 5-10 minut (w zależności od rodzaju cery). Zmyć
ręczniczkami zwilżonymi w ciepłej wodzie.

4.
ZABIEG
Wlać do miseczki:
- 3 ml Youth Blend AGE
- 1 ml Purity Blend IPM
- 1 ml Bright Blend LUX
Odmierzone porcje kwasów dokładnie wymieszać i nałożyć pędzelkiem na twarz
i szyję. Aplikację rozpocząć od miejsc najmniej wrażliwych.
UWAGA! 5 ml mieszanki można przygotować w proporcjach indywidualnie
dobranych do potrzeb danej klientki.
Pozostawić na skórze na 10 minut.
Zmyć ręczniczkami zwilżonymi w ciepłej wodzie.
Nałożyć 10 ml kremu/maski Dual Use Cleansing Cream And Mask - Skin Of Light
na twarz, szyję i dekolt. Pozostawić na skórze na 20 minut.
Zmyć ręczniczkami zwilżonymi w ciepłej wodzie.

5.
ZAKOŃCZENIE
Nałożyć na twarz, szyję i dekolt 1 ml kremu UV-Age Fluid BB Cream Effect SPF30
i delikatnie wmasować.
Uwaga! Przed użyciem wstrząsnąć.

Czas trwa zabiegu: 1 godzina.
Seria i częstotliwość zabiegów: 1-2 zabiegi w tygodniu. 5 zabiegów w serii.
Dla podtrzymania efektów serii zabieg powtórzyć 1 w miesiącu.
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Podobnie jak zmarszczki i utrata jędrności skóry, plamy są widoczną oznaką wieku.
Przebarwienia pojawiają się zwykle na dłoniach, twarzy, szyi i dekolcie, czyli na częściach ciała
najczęściej poddawanych działaniu słońca.
Linia AGELUMINA to kosmetyki przywracające skórze nieskazitelny wygląd. Nasycone składnikami
o działaniu odmładzającym, złuszczającym, regenerującym i rozświetlającym dają widoczne
i długotrwałe efekty. Polecane dla osób chcących przywrócić swojej skórze naturalny, młody wygląd
pozbawiony widocznych oznak starzenia.
KOSMETYKI DETALICZNE
12h LONG-LASTING ANTI-DARK SPOT CREAM - SKIN OF LIGHT (50ml)
Luksusowy krem o aksamitnej konsystencji, który redukuje i koryguje plamy na skórze. Dzięki działaniu
detoksykującemu i rozjaśniającemu, zapewnia bardziej równomierną cerę. Przywraca skórze
jednolitość i blask oraz długotrwały, odnowiony, zdrowy, młodzieńczy wygląd. Zawiera Shine-Lux
Complex, witaminę C, Sugar Moisturizing Agent i mikroalgę.
ILLUMINATING SERUM - SKIN OF LIGHT (30ml)
Skoncentrowane serum o lekkiej i jedwabistej konsystencji. Ma działanie rozjaśniające i detoksykujące.
Zapewnia ochronę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Nadaje cerze młody
i promienny wygląd, przywracając jej naturalny blask. Zawiera Shine-Lux Complex, mikrosfery
z lukrecją i mikroalgę.
UV-AGE FLUID BB CREAM EFFECT SPF30 (30ml)
Emulsja o naturalnym odcieniu, która dostosowuje się do każdego rodzaju skóry, zapewniając
równomierny, zdrowy i promienny „efekt kremu BB”. Niezwykły preparat, który pomaga chronić skórę
przed uszkodzeniami spowodowanymi przez czynniki zewnętrzne, a jednocześnie redukuje
niedoskonałości. Zawiera kwas elagowy, fitowy i Flower AHA Age, Sea-Age Protein, witaminę PP, C i E
oraz filtry UVA i UVB. Uwaga! Przed użyciem wstrząsnąć.
DUAL USE CLEANSING CREAM AND MASK - SKIN OF LIGHT (250ml)
Preparat 2 w 1, który zawiera mieszankę kwasów i aktywnych składników o działaniu
przeciwstarzeniowym, złuszczającym i rozjaśniającym. Może być stosowany codziennie do głębokiego
oczyszczania twarzy lub jako maska rozjaśniająca raz w tygodniu. Zawiera masło shea, kwas glikolowy,
elagowy, fitowy i Flower AHA Age, Sea-Age Protein, witaminę PP, A, C i E.
NOURISHING CLEANSING MILK (200ml)
Delikatne mleczko odżywcze, które oczyszcza skórę głęboko, zachowując jej równowagę i nadając jej
naturalny blask. Wzbogacone o składniki oczyszczające, nawilżające i zmiękczające skórę. Polecane do
wszystkich rodzajów skóry. Zawiera ogórek, kwas salicylowy i askorbinowy, siarkę, granat, aloes,
alantoinę, ekstrakt z oliwek, masło shea oraz witaminy A, B, C, E i F.
REFRESHING TONIC LOTION (200ml)
Tonik, który odświeża i rozświetla skórę, pomaga rewitalizować tkanki, dając skórze witalność
i młodzieńczy blask. Wzbogacony o składniki oczyszczające, nawilżające i łagodzące. Polecany
do wszystkich rodzajów skóry. Zawiera SMC (specjalny kompleks nawilżający), ogórek, granat, aloes,
rumianek, oczar wirginijski oraz witaminy B i C.
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PREPARATY PROFESJONALNE DO ZABIEGU AGELUMINA

Produkt

Kod

DUAL USE CLEANSING CREAM AND MASK – SKIN OF
LIGHT 250ML
3IN1 BI-PHASE MICELLAR WATER SENSITIVE SKIN
200ML
COSMETIC ENZYME PEELING GEL 100ML
YOUTH BLEND AGE 50ML
BRIGHT BLEND LUX 50ML
PURITY BLEND IMP 50ML
UV-AGE FLUID BB CREAM EFFECT SPF30 30ML

PF014376

Ilość
produktu
do 1 zabiegu
15 ml

PF016468

5 ml

PF016486
PF014377
PF014379
PF014378
PF014381

5 ml
3 ml
1 ml
1 ml
1 ml

Linia
AGE LUMINA
FACE HARMONY
FACE ESSENTIALS
AGE LUMINA
AGE LUMINA
AGE LUMINA
AGE LUMINA

PREPARATY DETALICZNE
Linia
AGE LUMINA
AGE LUMINA
AGE LUMINA
AGE LUMINA

Produkt
DUAL USE CLEANSING CREAM AND MASK – SKIN OF LIGHT 250ML
ILLUMINATING SERUM-SKIN OF LIGHT 30ML
12H LONG LASTING ANTI-DARK SPOT CREAM – SKIN OF LIGHT 50ML
UV-AGE FLUID BB CREAM EFFECT SPF30 30ML

Kod
PF014376
PF019078
PF019079
PF014381

KALKULACJA ZABIEGU

Produkt

Kod

Ilość produktu
do 1 zabiegu

DUAL USE CLEANSING CREAM AND MASK – SKIN OF
LIGHT 250ML
3IN1 BI-PHASE MICELLAR WATER SENSITIVE SKIN
200ML
COSMETIC ENZYME PEELING GEL 100ML
YOUTH BLEND AGE 50ML
BRIGHT BLEND LUX 50ML
PURITY BLEND IMP 50ML
UV-AGE FLUID BB CREAM EFFECT SPF30 30ML

PF014376

15 ml

Koszt
produktu do
1 zabiegu
7,50

PF016468

5 ml

2,00

PF016486
PF014377
PF014379
PF014378
PF014381

5 ml
3 ml
1 ml
1 ml
1 ml

4,45
7,20
2,40
2,40
3,30

Koszt materiału do wykonania 1 zabiegu
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