przedstawia
skuteczną, kompleksową metodę kosmetyczną, której głównym celem jest przeciwdziałanie procesom utleniania zachodzącym w skórze.

Program antyoksydacyjny, nawilżający, rozświetlający, ochronny dla każdego typu skóry.
LINIA PROFESJONALNA
C VITAL Biological Triple-Antioxidant Protector, Antioxidant Facial Professional Program 5zab/op
Zabieg antyoksydacyjny, przeciwzmarszczkowy z formułą naprawczą, do twarzy. Potrójna ochrona przeciw wolnym rodnikom.
Ref. 640515
Laboratoria Atache, będące pionierem w zastosowaniu witaminy C w Europie, stworzyły linię C VITAL w celu zwalczania procesów utleniania
zachodzących w skórze. Należący do linii C VITAL ekskluzywny program kabinowy, BIOLOGICAL TRIPLE-ANTIOXIDANT PROTECTOR, został
zaprojektowany w celu zneutralizowania szkodliwego dla skóry działania wolnych rodników. Połączenie trzech składników: czystej witaminy C
w postaci trwałej z witaminą E i kwasem liponowym, daje nieocenione efekty. Dodatnio wpływa na skórę, zapewniając jej całkowity komfort
podczas kuracji i po jej zakooczeniu. W krótkim czasie przywraca skórze świetlistośd i żywotnośd. Skóra jest odżywiona, doskonale nawilżona,
rozjaśniona i sprężysta.

C VITAL Antioxidant Therapy Professional Treatment, Active Fluid 5x4ml + Serum 5x4ml
Kompleks antyoksydacyjny, przeciwzmarszczkowy, naprawczy, o potrójnym działaniu.
Serum (czysta stabilizowana witamina C) 5x4ml + Fluid Aktywny (kwas liponowy i witamina E) 5x4ml.
Ref. 640516
Kompleks antyoksydacyjny o potrójnym działaniu: serum zawierające czystą witaminę C w postaci trwałej oraz połączenie kwasu liponowego
z witaminą E w postaci aktywnego fluidu. Neutralizuje działanie wolnych rodników i aktywuje metabolizm komórek skóry. Dzięki temu skóra staje
się bardziej jędrna i elastyczna, wolniej ulega procesom starzenia, jest głęboko odżywiona, lepiej ukrwiona, o ładniejszym kolorycie.
Sposób użycia: do użytku profesjonalnego.

PIELĘGNACJA W SALONIE
Zalecenia do wykonania zabiegu:




C VITAL PROGRAM jest odpowiedni dla kobiet i mężczyzn.
Został opracowany dla każdego typu skóry z oznakami przedwczesnego starzenia się, a szczególnie dla osób narażonych na działanie
zewnętrznych i wewnętrznych czynników, powodujących przedwczesne pojawianie się zmarszczek.
Idealny dla skóry szarej, zniszczonej.

Kiedy rozpocząd zabiegi ?





Zapobiegawczo, ochronnie: przed pojawieniem się zmarszczek.
Zabieg redukujący zmarszczki i poprawiający ogólną kondycję skóry: stosowad w dowolnym momencie, w celu zmniejszenia
już istniejących zmarszczek, poprawy napięcia i kolorytu, odzyskania promiennego wyglądu skóry.
Kurację C VITAL PROGRAM można rozpocząd o każdej porze roku.
Zabiegi można powtarzad tak często, jak kosmetyczka uzna to za konieczne. Zalecamy 1 zabieg w tygodniu.

www.atache.pl
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DZIAŁANIE PROGRAMU, EFEKTY





Przywraca skórze PROMIENNY wygląd.
Uaktywnia mechanizmy obronne skóry PRZECIW WOLNYM RODNIKOM.
Pobudza ODNOWĘ KOMÓRKOWĄ i SYNTEZĘ PROTEIN (kolagen, elastyna).
ZAPOBIEGA przedwczesnemu starzeniu się skóry.



Zapewnia skórze JĘDRNOŚD i WITALNOŚD.

AKTYWNE SKŁADNIKI


Czysta WITAMINA C, najmocniejszy antyoksydant, odgrywa kluczową rolę w powstawaniu kolagenu.



KWAS LIPONOWY, uniwersalny antyoksydant, ma zdolnośd eliminowania wolnych rodników z każdej części komórki.
Posiada właściwości regenerujące, naprawcze.



WITAMINA E, antyutleniacz o właściwościach kojących. Redukuje zmarszczki, odżywia skórę i poprawia jej elastycznośd.



ZIELONA HERBATA, antyoksydant o udowodnionym wielokierunkowym działaniu przeciwzmarszczkowym. Doskonale łagodzi
i zmniejsza zaczerwienienia na skórze. Przyspiesza podziały komórkowe i regenerację skóry.



MORSZCZYN PĘCHERZYKOWATY - działa remineralizująco, przywraca skórze równowagę i odpowiednie nawilżenie. Jest bogatym
źródłem witaminy C i kwasu alginowego.

PRODUKTY W ZABIEGU

01 SERUM - CZYSTA TRWAŁA WITAMINA C. Silnie działające serum, zawierające czystą witaminę C (kwas L-askorbinowy). Jego wyjątkowa
formuła gwarantuje trwałośd witaminy i zapewnia mu ultra-lekką konsystencję. Dzięki temu doskonale chroni skórę przed działaniem wolnych
rodników, będących główną przyczyną przedwczesnego starzenia się skóry. Stymuluje procesy przemiany materii zachodzące na poziomie
komórkowym i sprawia, że w ciągu jednej chwili skóra twarzy staje się nawilżona, jędrna, gładka i świetlista.
Składniki aktywne:
 CZYSTA TRWAŁA WITAMINA C
Opakowanie: 5 x 4 ml.

02 VITAMIN COMPLEX - LOTION WITAMINOWY DO TWARZY. Bogaty w witaminy, przeciwdziała nadmiernemu rogowaceniu naskórka
i utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia skóry. Momentalnie odświeża skórę, dostarczając jej jedynego w swoim rodzaju odczucia komfortu.
Składniki aktywne:
 Kompleks rozpuszczalnych w wodzie ekstraktów z kasztanowca indyjskiego, morszczynu pęcherzykowatego.
 Biotyna, Pantotenian wapnia, Inozytol.
 Witaminy A i E.
Opakowanie: 110ml + miarka.

03 COMPRISED FACIAL MASK - SKOMPRESOWANA MASKA DO TWARZY. Praktyczna, sprasowana maska, mająca po aktywacji postad
anatomicznej i rozciągliwej 'siatki'. Dzięki swemu formatowi jest łatwa w zastosowaniu i doskonale sprawdza się jako nośnik substancji aktywnych
programu.
Opakowanie: słoiczek zawierający 5 szt.

04 ANTIOXIDANT MASK - WITAMINA C + ZIELONA HERBATA. Sproszkowana maseczka, która łączy w sobie wiele aktywnych składników
pochodzących z morszczynu pęcherzykowatego. Dzięki niej skóra odzyskuje elastycznośd i komfort. Maska zapobiega tworzeniu się wolnych
rodników. Wspomaga działanie substancji czynnych zabiegu, przede wszystkim witaminy C, ułatwiając ich przenikanie w głąb skóry. Wspaniale
rozjaśnia i łagodzi. Zapewnia intensywne odczucie odprężenia i świeżości.
Składniki aktywne:
 Witamina C.
 Ekstrakt z zielonej herbaty.
Opakowanie: 5 saszetek x 30g.

05 ACTIVE FLUID - WITAMINA E + KWAS LIPONOWY. Płynna emulsja o wyjątkowej, delikatnej konsystencji, wchłaniająca się natychmiast.
Dostarcza skórze dodatkowego nawilżenia na ostatnim etapie zabiegu: skóra uzyskuje ożywiony i świetlisty wygląd.
Składniki aktywne:
 Witamina E
 Kwas liponowy
Opakowanie: 5 x 4 ml.
Innowacyjne opakowanie: sterylne, jednorazowe dozy produktów na poszczególne etapy zabiegu. Ilośd wszystkich produktów w pakiecie wystarcza
na wykonanie 5 zabiegów.
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PRZEBIEG ZABIEGU
1.

Przygotowanie Skompresowanej maski do twarzy. Czas: 2 minuty.
Do znajdującego się w zestawie naczynka wlad 20 ml Vitamin Complex oraz połowę zawartości listka serum z czystą witaminą C.
Oba składniki wymieszad szpatułką. Następnie do tak otrzymanego roztworu witaminowego włożyd sprasowaną maseczkę. Pozostawid ją
na kilka minut, aby płyn wchłonął się tworząc elastyczną, wilgotną maskę. W tym czasie rozpoczynamy zabieg.

2.

Przygotowanie skóry: demakijaż i piling. Czas: 5-8 minut.
Usunąd makijaż, oczyścid i stonizowad skórę twarzy, szyi i dekoltu za pomocą odpowiednich produktów z linii profesjonalnej Atache
(wybór produktów zależy od typu cery). Następnie wykonad piling twarzy, szyi i dekoltu wybranym produktem Atache.
Usunięcie martwych komórek naskórka ułatwi głębszą aplikację aktywnych składników.

3.

I faza aktywacji - serum: Witamina C. Czas: 5 minut.
Pozostałą zawartośd listka serum zaaplikowad na skórę twarzy, szyi i dekoltu wykonując ruchy masujące w celu wchłonięcia preparatu.
To najważniejszy etap zabiegu, ponieważ skóra dostaje bezpośrednio czystą, pełnowartościową witaminę C.

4.

II faza aktywacji - maska + kompleks witaminowy. Czas: 5 minut.
W międzyczasie sprasowana maseczka wchłonęła aktywne substancje. Należy wyjąd ją z naczynka i nałożyd na twarz. W okolice szyi
można dodatkowo nałożyd delikatną gazę nasączoną roztworem witaminowym jaki pozostał w naczynku. Resztę kompleksu
witaminowego zaaplikowad na maskę za pomocą delikatnego pędzla. Wygładzid maskę na twarzy tak, by dokładnie do niej przylegała.

5.

III faza aktywacji - Antioxidant Mask. Czas: 20 minut.
Przygotowad maseczkę Antioxidant Mask: zawartośd jednej saszetki połączyd z 90-110 ml wody niegazowanej. Dokładnie mieszad przez
1-2 min, aż do uzyskania masy o jednolitej konsystencji. Następnie rozłożyd ją na twarz, szyję i dekolt (na uprzednio położoną maskę
z witaminami) w czasie nie dłuższym niż pięd minut. Całośd pozostawid na skórze przez 15-20 minut, a następnie usunąd jednocześnie
obie maseczki. Pozostałości maski doczyścid wilgotnym płatkiem kosmetycznym.

6.

Zakooczenie zabiegu - Fluid Aktywny. Czas: 5 minut.
Na zakooczenie zabiegu rozprowadzid całą zawartośd listka Active Fluid na skórze twarzy, szyi i dekoltu. Aplikowad za pomocą delikatnego
i odprężającego masażu, aż do całkowitego wchłonięcia się preparatu.

LINIA DETALICZNA
Biological Triple-Antioxidant Night Protector: Serum (Pure Vitamin C) 15ml + Active Fluid (Lipoic Acid+Vitamin E) 30ml
Dwufazowa kuracja na noc o potrójnym działaniu: antyoksydacyjnym, przeciwzmarszczkowym, naprawczym.
Serum (wit.C) 15ml + Fluid Aktywny (kwas liponowy i wit.E) 30ml.
Ref.640510
Doskonały system przeciwutleniający: dzięki zawartości czystej, trwałej witaminy C w postaci Serum oraz kwasu liponowego w połączeniu
z witaminą E w postaci Active Fluid, neutralizuje ujemne skutki działania wolnych rodników, będących przyczyną przedwczesnego starzenia się
skóry twarzy, szyi i dekoltu. Jego rewolucyjne działanie daje wspaniałe i unikalne efekty.
Sposób użycia:
Stosowad co wieczór. Oczyścid i stonizowad skórę twarzy, szyi i dekoltu, używając w tym celu produktów z linii Atache, najbardziej odpowiednich
dla danego typu cery. Następnie przygotowad w zagłębieniu dłoni następującą mieszankę: 1) cera normalna i/lub sucha: 2 dozy Serum + 3 dozy
Active Fluid; 2) cera mieszana i/lub tłusta: 1 doza Serum + 2 dozy Active Fluid.
Składniki aktywne: czysta witamina C, witamina E, kwas liponowy.

Eye Contour, Gel-Cream Multivitamin A+C 15ml
Krem-żel pod oczy z witaminami A i C o działaniu antyrodnikowym, przeciwzmarszczkowym, pojędrniającym, nawilżającym i zmniejszającym cienie
i worki pod oczami.
Ref. 640509
Specyficzny preparat przeciwutleniający, dzięki zawartości czynnych substancji witaminowych regeneruje, odżywia i nawilża okolice oczu. Posiada
lekką konsystencję, szybko się wchłania, jest bezwonny. Doskonała formuła preparatu, bogata w pigmenty ostatniej generacji: działając na zasadzie
efektu SOFT FOCUS usuwa oznaki zmęczenia w okolicach oczu i w ciągu jednej chwili sprawia, że linie mimiczne
i zmarszczki stają sie płytsze, a cienie i worki pod oczami mniejsze.
Uwaga: unikad bezpośredniego kontaktu z gałką oczną.
Sposób użycia:
Stosowad rano i wieczorem. Wykonad demakijaż, a następnie za pomocą delikatnych ruchów rozprowadzid niewielką ilośd preparatu C Vital Eye
Contour wokół oczu, a także na górnych powiekach, zwracając uwagę przede wszystkim na linie mimiczne, cienie i worki pod oczami.
Składniki aktywne: witamina A, witamina C, bisabolol, beta-glukan, kofeina, centella asiatica, panthenol, kolagen morski.
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Moisturizing Protecting and Antioxidant Cream. Normal and Dry Skin 50ml
Krem nawilżający, ochronny, antyoksydacyjny, rozświetlający do cery normalnej i suchej.
Ref. 640514
Krem nawilżający o jedwabistej konsystencji, łatwo się wchłania i przywraca twarzy doskonały wygląd. Skóra staje się gładka i miękka. Wyjątkowo
delikatna formuła preparatu zawiera zestaw starannie dobranych, najskuteczniejszych czynników przeciwutleniajacych. Zawiera filtry
przeciwsłoneczne.
Sposób użycia:
Stosowad codziennie rano i wieczorem. Oczyścid i stonizowad skórę twarzy, szyi i dekoltu, używając w tym celu produktów z linii Atache, najbardziej
odpowiednich dla danego typu skóry. Następnie wmasowad krem w skórę okrężnymi ruchami palców, aż do całkowitego wchłonięcia.
Produkt uzupełniający: używad na zmianę z kuracją C VITAL Biological Triple-Antioxidant Night Protector (na noc).
Składniki aktywne: witamina C, witamina E, kwas liponowy, kwas glikolowy 4%, olejek jojoba.

Moisturizing Protecting and Antioxidant Cream. Very Dry Skin 50ml
Krem o silnych właściwościach odżywczych i naprawczych. Intensywnie nawilżający, ochronny, antyoksydacyjny do cery bardzo suchej.
Ref. 640513
Doskonały krem ultra-nawilżający, wzbogacony olejkiem jojoba. Posiada delikatną i przyjemną konsystencję, dzięki której w jednej chwili przywraca
skórze elastycznośd i gładkośd. Odżywia i odnawia głębokie warstwy skóry, neutralizuje szkodliwe działanie wolnych rodników, będących przyczyną
przedwczesnego starzenia się. Opóźnia pojawianie się zmarszczek i linii mimicznych. Chroni skórę i sprawia, że staje się ona gładka i świetlista.
Uwaga: po zastosowaniu preparatu unikad ekspozycji na światło słoneczne. Nie stosowad w okolicy oczu.
Sposób użycia:
Stosowad codziennie rano i wieczorem. Oczyścid i stonizowad skórę twarzy, szyi i dekoltu, używając w tym celu produktów linii Atache, najbardziej
odpowiednich dla danego typu skóry. Następnie wmasowad krem w skórę okrężnymi ruchami palców, aż do całkowitego wchłonięcia.
Produkt uzupełniający: używad na zmianę z kuracją C VITAL Biological Triple-Antioxidant Night Protector, (na noc).
Składniki aktywne: witamina C, witamina E, kwas liponowy, kwas glikolowy 4%, olejek jojoba.

Moisturizing Protecting and Antioxidant Gel. Oily and Combination Skin 50ml
Żel nawilżający, ochronny, antyoksydacyjny do cery tłustej i mieszanej. Delikatnie odświeża, matuje i poprawia strukturę skóry.
Ref. 640512
Żel bez zawartości olejków: wchłania się natychmiast. Jego intensywne działanie przywraca skórze równowagę. Delikatnie złuszcza naskórek,
wygładzając powierzchnię skóry na poziomie komórkowym, utrzymując ją w stanie optymalnego nawilżenia przez cały dzieo. Stanowi tarczę
ochronną dla skóry oraz sprawia, że staje sie ona gładka i pozbawiona warstwy błyszczącej.
Uwaga: po zastosowaniu preparatu unikad ekspozycji na światło słoneczne. Nie stosowad w okolicy oczu.
Sposób użycia:
Stosowad codziennie rano i/lub wieczorem. Oczyścid i stonizowad skórę twarzy, szyi i dekoltu, używając w tym celu produktów linii Atache,
najbardziej odpowiednich dla danego typu skóry. Następnie wmasowad żel w skórę okrężnymi ruchami palców, aż do całkowitego wchłonięcia.
Produkt uzupełniający: używad na zmianę z kuracją C VITAL Biological Triple-Antioxidant Night Protector (na noc).
Składniki aktywne: witamina C, kwas liponowy, kwas glikolowy 20%.

Tensor Flash Firming Serum 10x1,2ml
Serum antyoksydacyjne, przeciwzmarszczkowe, napinające, nawilżające, rewitalizujące.
Ref. 640511
Doskonały preparat ujędrniający. Posiada właściwości wzmacniające, przeciwutleniające i nawilżające. Dzięki wysokiej zawartości żeoszenia
syberyjskiego daje efekt długotrwałego liftingu i w jednej chwili redukuje zmarszczki oraz linie mimiczne. Usuwa z twarzy oznaki zmęczenia
i stresu. Idealny na specjalne okazje i pod makijaż, który dzięki temu przez wiele godzin pozostaje nieskazitelny.
Sposób użycia:
Oczyścid twarz za pomocą preparatów z linii Atache, najbardziej odpowiednich dla danego typu cery. Chcąc osiągnąd dodatkowy, niezwykły efekt,
należy wykonad piling w celu usunięcia martwych komórek. Następnie lekko wstrząsnąd i otworzyd opakowanie. Za pomocą delikatnego masażu
rozprowadzid zawartośd jednej ampułki Tensor Flash na twarzy i szyi, robiąc to zawsze w kierunku od dołu do góry i od środka twarzy na zewnątrz.
Starad sie nie poruszad mięśniami mimicznymi, aż do wyschnięcia preparatu. Gdy zastygnie, utworzy delikatną warstewkę, która zwiększy napięcie
skóry i na wiele godzin ukryje zmarszczki.
Składniki aktywne: żeoszeo syberyjski, centella asiatica, hydrolizowane proteiny soi, witamina C.
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Zamówienia: tel. 22 303 9999, kom. 60 303 9999, hurtownia@sabell.pl
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