przedstawia

BODY LIFTER PROGRAM
Program intensywnie ujędrniający, modelujący do ciała.
Innowacyjny program ujędrniający do ciała o potrójnym działaniu: ujędrnia, modeluje i poprawia koloryt skóry.
ATACHE Scientific Cosmetic stosuje najwyższej jakości składniki, by pomóc Twojej skórze odzyskad jędrnośd i elastycznośd
jednocześnie nawilżając i wygładzając ją.

PIELĘGNACJA W SALONIE




Czas trwania zabiegu: 55/60 min.
Częstotliwośd wykonywania zabiegu: dwa razy w tygodniu lub według zaleceo profesjonalisty.
Ilośd zabiegów w programie: 10.

Zalecenia do wykonania zabiegu:






Zatrzymanie procesu utraty elastyczności i jędrności spowodowanej upływem czasu oraz innymi czynnikami,
takimi jak intensywne odchudzanie się, siedzący tryb życia, itd.
Dla kobiet, które w krótkim czasie chcą odzyskad smukłą figurę stosując intensywną dietę, po porodzie lub karmieniu piersią.
Dla osób, które chcą zmienid kształty swojej sylwetki, głównie w miejscach problematycznych (uda, pośladki, brzuch, ramiona,
piersi).
W celu podtrzymania efektów zabiegów chirurgicznych (operacji plastycznych, liposukcji, liposculture).
Dla skóry szarej, matowej, pozbawionej elastyczności i jędrności.

Kiedy rozpocząd zabiegi:
CORPORAL CARE BODY LIFTER PROGRAM można rozpocząd o dowolnej porze roku i należy wykonywad systematycznie.
Zmiany obserwujemy już od pierwszego zabiegu, by na koocu programu cieszyd się dużymi efektami.





Jako zabieg ochronny, profilaktyczny. Rozpoczynamy przed wystąpieniem takich sytuacji jak: odchudzanie, stosowanie diety,
praca w pozycji siedzącej.
Jako zabieg intensywny (szokowy). Dla wszystkich kobiet i mężczyzn, którzy obserwują u siebie oznaki starzenia, pojawienie
się nadmiaru skóry, utratę zdrowego kolorytu i jędrności.
Jako zabieg uzupełniający dla programu antycellulitowego CORPORAL CARE CELLU-ATTACK PROGRAM.
Takie połączenie daje prawdziwie bezkonkurencyjne efekty.
Jako zabieg podtrzymujący. Zalecany po zabiegach chirurgicznych, w celu utrzymania efektów i zwiększenia jędrności skóry.

DZIAŁANIE PROGRAMU, EFEKTY





Ujędrnia skórę, pomaga odzyskad elastycznośd.
Zapobiega przedwczesnej utracie jędrności, poprawia cyrkulację i pobudza produkcję kolagenu.
Tonizuje tkankę skórną. Skóra po zabiegu odzyskuje sprężystośd i jest optymalnie nawilżona.
Rzeźbi sylwetkę.

JĘDRNA, ELASTYCZNA, GŁADKA SKÓRA
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AKTYWNE SKŁADNIKI



Ekstrakt z owocu papai: działa na skórę jako piling mechaniczny i enzymatyczny, nie naruszając przy tym naturalnego pH skóry.
Dzięki właściwościom keratolitycznym i lekko ścierającym z łatwością usuwa martwe komórki naskórka.



Ekstrakt z owocu Kigelia Africana (drzewo kiełbasiane): składnik o silnym działaniu ujędrniającym i modelującym.



Ekstrakt z Quillaja Saponaria (kwilaja, mydłoka): doskonały składnik o właściwościach nawilżających i ochronnych, zmiękcza i wygładza
skórę, poprawia jej strukturę.



Olejek z nasion Coffea Arabica (kawa arabska): posiada właściwości modelujące sylwetkę, ujędrniające i uelastyczniające skórę.



Olejek Simmondsia Cinensis (olejek jojoba): cenne właściwości pielęgnacyjne - zmiękczające i wygładzające.



Olejek z migdałowca (Prunus Amygdalus Dulcis): bogaty w kwasy i witaminy, lekki w konsystencji, dobrze wchłaniany, posiada
właściwości zmiękczające, nawilżające, natłuszczające, wygładzające, łagodzące.



Brassica campestres Steryl Esters (sterole z nasion rzepaku): wykazuje działanie nawilżające, wygładzające.

PRODUKTY W ZABIEGU
1.

Exfoliating System
BODY PEELING SOLUTION / PILING DO CIAŁA 150ml
Piling oparty na ekstrakcie z papai o działaniu mechanicznym i enzymatycznym. Dzięki właściwościom keratolitycznym i lekko scierającym
granulek papai, doskonale usuwa martwe komórki naskórka i poprawia krążenie w miejscach poddanych działaniu produktu. Otwiera skórę
na przyjęcie aktywnych składników ujędrniających, w ten sposób zwiększając efekty ich działania.
Aktywne składniki: papaja i olejek jojoba.

2.

Model Fit I
FIRMING SERUM / SERUM POJĘDRNIAJĄCE 10x17ml
Intensywnie ujędrniające serum, idealnie dopasowane do potrzeb ciała. Zawiera wiele silnie działających, skutecznych składników
liftingujących i wygładzających, bogatych w ekstrakty roślinne. Przywraca ciału jędrnośd i elastycznośd, jednocześnie poprawia strukturę
i nawilżenie skóry.
Aktywne składniki: Quillaja Saponaria (kwilaja, mydłoka), Kigelia Africana (drzewo kiełbasiane), olejek jojoba.

3.

Firming Cream
FIRMING CREAM / KREM POJĘDRNIAJĄCY 200ml / 500ml
Krem o działaniu ujędrniającym do masażu całego ciała. Poprawia mikrocyrkulację. Podczas masażu uwalnia aktywne składniki, które
z łatwością przenikają w głąb skóry. Jednocześnie krem tonizuje skórę i wzmacnia efekt modelowania sylwetki. Zapewnia uczucie świeżości
i relaksu podczas zabiegu.
Aktywne składniki: olejek z migdałowca (Prunus Amygdalus Dulcis), ekstrakt z owocu Kigelia Africana, ekstrakt z Quillaja Saponaria, olejek
jojoba.

4.

Model Fit II
REMODELLING GEL-CREAM / KREM-ŻEL REMODELUJĄCY 10x17ml
Nowy sposób rzeźbienia sylwetki, możliwy dzięki innowacyjnej formule produktu bogatej w olejek z nasion Coffea Arabica, ułatwia
modelowanie ciała i tonizuje skórę. Produkt opracowany specjalnie dla potrzeb ostatniego etapu zabiegu: masażu modelującopojędrniającego, jednocześnie doskonale napinający skórę.
Aktywne składniki: olejek z nasion Coffea Arabica, sterole rzepakowe.
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PRZEBIEG ZABIEGU
Ilośd wszystkich produktów w pakiecie BODY LIFTER PROGRAM wystarcza na wykonanie dokładnie 10 zabiegów.
Chociaż częstotliwośd i czas trwania zabiegów zależą od oceny profesjonalisty i indywidualnych potrzeb klienta, zaleca się
wykonywanie zabiegów dwa razy w tygodniu, a cała seria składa się z 10 spotkao. Program doskonale komponuje się z innymi
terapiami, m.in. z wykorzystaniem urządzeo do elektrostymulacji, fal radiowych, itp.
Zalecenie: piling do ciała stosujemy podczas co drugiego zabiegu. Jeżeli profesjonalista zaleca częściej, stosujemy przy każdym
zabiegu, jednak nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

1.

EKSFOLIACJA. Czas: 15 min.
Klient leży na plecach. Niewielką ilością preparatu EXFOLIATING SYSTEM wykonaj piling wybranych części ciała, stosując okrężne ruchy
masujące, począwszy od stóp do góry. W ten sposób, działając mechanicznie (dzięki ścierającym właściwościom granulek), usuwasz martwe
komórki naskórka. Po chwili granulki zaczną się rozpuszczad, a efekt eksfoliacji będzie wzmocniony o enzymatyczne działanie pilingu.
Następnie, ten etap zabiegu można wzbogacid używając TONIC REPAIR z linii CORPORAL CARE. Zwilż dłonie tonikiem Repair i wykonaj
ponownie te same ruchy masujące, dzięki temu granulki papai lepiej się rozpuszczą, a działanie enzymatyczne pilingu zwiększy się.
Kiedy tonik wchłonie się, osusz ciało lekko przykładając miękki ręcznik lub chusteczki.
Pomóż klientowi zmienid pozycję na fotelu i te same czynności powtórz z drugiej strony.

2.

FAZA AKTYWNA. Czas: 20-25 min.
Klient pozostaje nadal twarzą w dół na fotelu na wcześniej rozłożonej folii. Połowę zawartości tuby z MODEL FIT I wmasuj wykonując ruchy
pojędrniająco -modelujące (zawsze rozpoczynając od dołu), aż do wchłonięcia się preparatu. Następnie na zaaplikowany MODEL FIT I
wmasuj FIRMING CREAM, wykonując bardziej dynamiczny masaż (ugniatanie kostkami palców). Dzięki temu pobudzisz metabolizm
komórek i zwiększysz przenikanie składników ujędrniających, nawilżających i odżywczych, zawartych w aplikowanych preparatach.
Następnie połóż klienta na plecach i wykonując ruchy pojędrniająco-modelujące, rozprowadź pozostałośd MODEL FIT I, aż do całkowitego
wchłonięcia się. Zwród szczególną uwagę na zwiotczałe partie ciała. Jak poprzednio, zastosuj ponownie FIRMING CREAM, pamiętając o tym,
by zmienid technikę masażu na stopniowo coraz intensywniejszą.

3.

ZAWIJANIE - DZIAŁANIE AKTYWNYCH SKŁADNIKÓW. Czas: 10 min.
Po wmasowaniu FIRMING CREAM w leczone partie ciała, owio klienta plastikowym prześcieradłem na 10 minut oraz ciepłym ręcznikiem
lub kocem. Temperatura ciała powinna byd odpowiednia: klient powinien odczuwad komfort, a aktywne składniki z łatwością przenikad
w głąb skóry.

4.

POJĘDRNIANIE - MODELOWANIE. Czas: 10 min.
Po 10 minutach usuo folię. Zastosuj połowę saszetki MODEL FIT II wykonując delikatny masaż odpowiednich partii ciała, aż do wchłonięcia
się preparatu. Na zakooczenie to samo wykonaj na drugiej połowie ciała klienta, leżącego teraz twarzą do góry.

SCULPTURED FIGURE LIFTING EFFECT

Pozwól by rzeźbił Twoje ciało.
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LINIA DETALICZNA

Produkty do pielęgnacji domowej przedłużają działanie programu BODY LIFTER,
zwiększają i poprawiają efekty osiągnięte podczas kuracji w salonie kosmetycznym.

Body Lifter Model Fit, Firming Cream-Gel 200ml
Krem-żel ultra-pojędrniający, modelujący.
Ref. 640312
Ultra-pojędrniająca formuła produktu oparta na najnowszej technologii oraz nowoczesne składniki (m.in. olejek z nasion Coffea Arabica,
fitosterole) przywracają skórze jędrnośd, elastycznośd, miękkośd i promiennośd. Produkt szybko i głęboko wnika w skórę, poprawia jej strukturę
i pozostawia subtelny zapach. Skutecznie modeluje figurę, przywracając jej gładkośd i wyraźniejsze kształty.
Sposób użycia: raz lub dwa razy dziennie, rano i wieczorem, w miejsca wymagające pojędrnienia, szczególnie tam, gdzie pojawia się nadmiar skóry.
Produkt należy delikatnie wmasowad, używając okrężnych ruchów, aż do wchłonięcia się.
Składniki aktywne: olejek z nasion kawy arabskiej (Coffea Arabica), fitosterole z oleju rzepakowego.

Body Lifter Performance Bust, Volume Effect Breast Serum 120ml
Serum do biustu, pojędrniająco-powiększające.
Ref.640313
Rewolucyjne serum powiększające biust - alternatywa dla zabiegów chirurgicznych. Stosowanie produktu daje możliwośd utrzymania efektu
przez długi czas. Serum zawiera najbardziej efektywne składniki aktywne, które powiększając biust jednocześnie doskonale pojędrniają skórę;
skoncentrowane ekstrakty roślinne pod nazwą CELLACTIVE ® FORM oraz ekstrakt z owocu Kigelia Africana dają spektakularne efekty.
Produkt o nowoczesnej, lekkiej konsystencji.
Sposób użycia: stosuj jedną dozę PERFORMANCE BUST na każdą pierś (rano i wieczorem). Za pomocą okrężnych ruchów opuszkami palców
wmasuj produkt aż do wchłonięcia się, rozpoczynając od podstawy biustu w kierunku dekoltu.
Składniki aktywne: Cellactive® Form, ekstrakt z owocu Kigelia Africana.
Uwaga: Nie stosowad podczas ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie opalad się (bezpośrednio na słoocu ani w solarium) po użyciu produktu.

Rezultaty udowodnione naukowo:

Większy rozmiar biustu oraz jego nowy, doskonalszy kształt osiągnięty w sposób naturalny.

Badania dowodzące skuteczności produktu:

 Powiększa biust o 12%.
 Poprawia strukturę tkanki i kontury biustu.
Rezultaty dla grupy 22 kobiet, które używały CELLACTIVE ® FORM :



Po 4 tygodniach, wzrost o 7%.
Po 10 tygodniach, wzrost o 12% (w wielu przypadkach oznacza to powiększenie biustu o jeden rozmiar).




Pojędrnia skórę i poprawia strukturę biustu.
Skóra jest bardziej elastyczna i gładka.

Rezultaty dla grupy 20 kobiet, które stosowały CELLACTIVE ® FORM :


Po 4 tygodniach, poprawa elastyczności skóry o 10.5%.
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Zamówienia: tel. 22 303 9999, kom. 60 303 9999, hurtownia@sabell.pl
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