przedstawia

CELLU - ATTACK PROGRAM
Program antycellulitowy - pielęgnacja i masaż ciała.
Cellu-Attack to wyjątkowo skuteczna gama produktów, które zostały stworzone specjalnie do walki z cellulitem. Odpowiednio
wyselekcjonowane składniki aktywne ułatwiają usuwanie tłuszczu z organizmu, wpływają na poprawę krążenia żylno-limfatycznego
i zmniejszają przepuszczalnośd kapilar. Program redukuje istniejący cellulit oraz zapobiega powstawaniu nowych skupisk komórek
tłuszczowych, zmniejszając ryzyko pojawienia się „skórki pomaraoczowej”. Pomaga w podtrzymaniu efektów osiągniętych podczas
zabiegów chirurgicznych.

PIELĘGNACJA W SALONIE





Czas trwania zabiegu: 60-75 min.
Częstotliwośd wykonywania zabiegu: dwa razy w tygodniu.
Ilośd zabiegów w programie: 10 zabiegów.
Podtrzymanie efektów: 2 serie w roku.

Zalecenia do wykonania zabiegu:




W celu zredukowania istniejącego cellulitu.
Dla podtrzymania efektów osiągniętych podczas zabiegów chirurgicznych.
Aby zapobiec powstawaniu zmian u osób z tendencją do powstawania cellulitu.

Kiedy rozpocząd kurację:





Zabieg może byd wykonywany o dowolnej porze roku. Ważne jest, by nie przerywad rozpoczętej serii zabiegów.
Jako zabieg ochronny, profilaktyczny dla osób z tendencją do powstawania ‘skórki pomaraoczowej’.
Rozpoczynamy jak tylko pojawią się pierwsze oznaki cellulitu.
Jako zabieg intensywnie redukujący istniejący cellulit i powstrzymujący jego dalszy rozwój.
Po zabiegach chirurgicznych, dla podtrzymania osiągniętych efektów.

DZIAŁANIE PROGRAMU, EFEKTY
CELLU-ATTACK PROGRAM jest zalecany do zwalczania każdego rodzaju cellulitu, niezależnie od wieku klientki. Połączenie aktywnych
składników najnowszej generacji zapewnia szerokie działanie:
 Lipolityczne
 Przeciwobrzękowe
 Pobudza mikrokrążenie
 Reguluje nadmierną przepuszczalnośd naczyo
 Pojędrnia i tonizuje (wzmacnia)

MNIEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ
SKÓRA GŁADKA, JĘDRNA I MIĘKKA
www.atache.pl

31 | S t r o n a

AKTYWNE SKŁADNIKI


Ekstrakty z wodorostów (Morszczyn pęcherzykowaty, Laminaria digitata): charakteryzują się dużą zawartością jodu organicznego, który
zapobiega gromadzeniu się tkanki tłuszczowej oraz wspomaga rozkład i wydalanie tłuszczu. Ponadto zawierają kwas alginowy o działaniu
nawilżającym i stymulującym przemianę materii. Są również bogatym źródłem witamin i mikroelementów.



L-karnityna: substancja aktywna biologicznie, której działanie polega na przekształcaniu cząsteczek tłuszczu w energię, czyli spalaniu
tkanki tłuszczowej, co daje widoczne efekty wyszczuplające. L-karnityna dostarczona skórze zapobiega również odkładaniu się tkanki
tłuszczowej.



Kofeina: silne właściwości hamujące odkładanie tłuszczu w tkankach, mocne działanie lipolityczne. Stymuluje przemianę materii
i poprawia mikrokrążenie krwi w tkankach skóry, wspomaga wydalanie złogów tłuszczu i toksyn z organizmu.



Guarana (Paullinia cupana): nasiona tej rośliny zawierają kofeinę oraz witaminę B3, składniki, które wykazują działanie pobudzające,
drenujące oraz wspomagające proces oczyszczania ciała z toksyn. Dobrze wpływa na zwiotczałą skórę.



Bluszcz pospolity (Hedera helix L.): ekstrakt z liści działa przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie. Łatwo przenika w głąb skóry. Zawiera
cenne flawonoidy (zwiększają zapotrzebowanie na energię, czyli spalają nadmiar tłuszczu) i saponiny triterpenowe (przyspieszają usuwanie
tłuszczu i toksyn nagromadzonych w tkance skórnej). Poprawia wchłanianie innych aktywnych składników.



Ruszczyk kolczasty (Ruscus aculeatus): wyciąg z korzenia zawiera saponiny sterydowe (m.in. ruscynę), które wzmacniają i uszczelniają
naczynia krwionośne. Ekstrakt zapobiega zastojom limfy i krążenia żylnego oraz eliminuje podrażnienia i zaczerwienienia. Chłodzi i działa
przeciwzapalnie.



Bioflawonoidy cytrusowe (Citrus aurantium L., Citrus limonum): flawonoidy zawarte w gorzkiej pomaraoczy i cytrynie zmniejszają
nadmierną przepuszczalnośd naczyo krwionośnych poprzez ich uszczelnienie. Hamują procesy zapalne w skórze oraz przyspieszają gojenie
i regenerację skóry.



Ostropest plamisty (Silybum marianum) - wyciąg o udowodnionym działaniu ujędrniającym dzięki hamowaniu enzymu elastazy.
Wzmacnia naczynia krwionośne zapobiegając powstawaniu obrzęków i wysięków okołonaczyniowych. Doskonale odtruwa organizm
z wszelkich trucizn. Wszystko to dzięki trzem substancjom nazywanym sylimaryną.



Przywrotnik pospolity (Alchemilla vulgaris) - surowcem o właściwościach leczniczych jest ziele przywrotnika. Zawiera duże ilości
garbników. Związki te charakteryzują się działaniem ściągającym i przeciwzapalnym. Pomocny w chorobach skórnych (świąd skóry, trudno
gojące się rany).



Skrzyp polny (Equisetum arvense) - działa przeciwbakteryjnie, remineralizująco i regenerująco. Ziele jest cennym źródłem saponin,
flawonoidów, potasu i krzemu, którego duże ilości niezbędne są w prawidłowym funkcjonowaniu tkanek. Krzem zmniejsza
przepuszczalnośd naczyo krwionośnych (tkanki łącznej) oraz utrzymuje prawidłową elastycznośd skóry.



Soja zwyczajna (Glycine soya) - zawiera izoflawony, nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy A, E, K oraz B, sole mineralne. Oprócz
aktywności proestrogennej ekstrakty z soi wykazują działanie nawilżające, odżywcze i regenerujące.



Olejki eteryczne: Rozmaryn (Rosmarinus officinalis), Cyprys (Cupressus sempervirens), Czystek ladanowy (Cistus L.), Mięta (Mentha
arvensis), Mięta pieprzowa (Mentha piperita) Lawenda ( Lavandula hybryda oil), Cytryna (Citrus limonum) doskonale tonizują skórę,
oczyszczają i wygładzają.



Ekstrakty (inne): Nagietek lekarski (Calendula officinalis), korzeo rzodkwi (Raphanus sativus), Pszenica zwyczajna (Triticum vulgare),
Lucerna siewna (Medicago sativa). Ekstrakty tworzą kompleks ujędrniający, stymulujący produkcję elastyny, stabilizują i wzmacniają
glikozaminoglikany tkanki łącznej, pobudzają syntezę protein w fibroblastach. Doskonale nawilżają i regenerują skórę.

PRODUKTY W ZABIEGU
CELLU-ATTACK PROGRAM, oparty na składnikach aktywnych najnowszej generacji, szczególnie skutecznie przyśpiesza rozkład
tłuszczu, stymuluje drenaż limfatyczny i ułatwia odprowadzenie płynów z organizmu.
1.

CRYSTAL SUGAR - Piling cukrowy
Piling do ciała, oparty na złuszczających właściwościach cukru trzcinowego, dokładnie eliminuje obumarłe komórki naskórka. Zastosowanie
kryształków cukru różnej wielkości zwiększa efektywnośd zabiegu, a tym samym lepszą absorpcję preparatów. W miejscach poddanych
zabiegowi następuje stymulacja mikrokrążenia, wspomagająca efekt lipolityczny programu. Działanie pilingu wzbogaca V-Tonic oparty na
kompozycji 5 naturalnych olejków eterycznych (limonka, lawenda, cyprys, mięta i czystek). Olejki odświeżają, relaksują i pojędrniają skórę.
Kompozycja stanowi formułę zapachową całej linii CELLU-ATTACK. Produkt pozostawia aksamitnie gładką skórę, gotową na przyjęcie
składników aktywnych.

TONIC REPAIR - Lotion naprawczy do ciała (produkt poza pakietem, poj. 500 ml)
Kompleks multiwitaminowy. Stanowi połączenie 10 aktywnych składników pochodzenia roślinnego (hydrolizowane proteiny soi, kiełki
buczyny, morszczyn pęcherzykowaty, alga laminaria, oczar wirginijski, ginkgo biloba, aloes, allantoina, pantenol, v-tonic). Rozpuszcza
drobiny ścierające pilingów, ułatwiając pracę w trakcie zabiegu eksfoliacji. Doskonale wpływa na nawilżenie i ujędrnienie skóry. Zawiera
proteiny, czynniki wygładzające i łagodzące. Polecany w trakcie pilingu kawitacyjnego w zabiegach na ciało.
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2.

CELLU ATTACK (I) - Serum antycellulitowe
Serum zawiera wysoką koncentrację aktywnych składników o wielokierunkowym działaniu antycellulitowym (jod organiczny, kofeina,
l-karnityna), które przyspieszają rozkład tłuszczów oraz zapobiegają tworzeniu się tkanki tłuszczowej. Wzbogacone ekstraktami
z wodorostów i roślin (morszczyn pęcherzykowaty, bluszcz, rozmaryn, neroli) obfitują w substancje działające przeciwobrzękowo, regulują
przepuszczalnośd naczyo krwionośnych i wzmacniają je. Żelowa postad produktu ułatwia transport składników aktywnych. Preparat należy
wmasowad lub wprowadzid ultradźwiękami.

3.

ACTIVE FILM - Emulsja antycellulitowa
Krem-żel wzmacniający działanie Cellu Attack (I), oparty na kompleksie ekstraktów o działaniu antycellulitowym (jod, L-karnityna, kofeina,
guarana, ruszczyk kolczasty, limonka) i nawilżającym. W celu lepszej penetracji aktywnych składników, produkt aplikujemy pod folię i koc.
Produkt o delikatnej, łatwo wchłanialnej formule.

4.

CELLU ATTACK (II) - Krem-żel ujędrniający
Innowacyjna formuła kremowo-żelowa umożliwia szybką absorpcję produktu, który łączy właściwości ujędrniające, odżywcze
i regenerujące skórę (ostropest plamisty, przywrotnik pospolity, skrzyp polny, alga laminaria, olejek eteryczny z mięty i limonki ) na
zakooczenie zabiegu. Poprawia strukturę skóry. Pozostawia gładką, nawilżoną skórę bez uczucia tłustości. Pozwala długo cieszyd się
efektami. Zalecany do każdego typu skóry.

PRZEBIEG ZABIEGU
Przygotowanie do zabiegu: przed rozpoczęciem zabiegu przygotuj łóżko zabiegowe układając podkłady w następujący sposób: prześcieradło
papierowe, folia w płacie, prześcieradło papierowe.
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: 10 min.
CRYSTAL SUGAR 150 ml
Klient leży na plecach. Niewielką ilością preparatu CRYSTAL SUGAR wykonaj piling wybranych części ciała. Rozpocznij zabieg od ud i brzucha
(jeżeli jest wskazane - także na ramionach), wykonując okrężne ruchy masujące w kierunku do góry. Następnie zwilż dłonie tonikiem
LOTION REPAIR i wykonaj ponownie te same ruchy masujące. Kryształki cukru lepiej się rozpuszczą, a skóra będzie lepiej nawilżona.
Za pomocą mokrego, ciepłego ręcznika usuo resztki produktu i osusz ciało.
Pomóż klientowi zmienid pozycję na fotelu i te same czynności powtórz z drugiej strony: rozpocznij od nóg i ud aż do pośladków i okolicy
lędźwiowej.
Po wykonaniu pilingu usuo zewnętrzne prześcieradło papierowe z resztkami produktu i pozostaw klienta na plastikowym podkładzie.

2.

FAZA AKTYWNA (I). Czas: 15-20 min.
CELLU - ATTACK (I) 17 ml
Klient leży twarzą w dół na plastikowym prześcieradle. Połowę opakowania CELLU-ATTACK (I) zaaplikuj na uda, pośladki i okolice lędźwi
za pomocą pobudzającego masażu i/lub wprowadź ultradźwiękami. Następnie nałóż połowę opakowania ACTIVE FILM i wykonaj delikatny
masaż, aż do równomiernego rozprowadzenia produktu na opracowywanej powierzchni ciała.
Pomóż klientowi zmienid pozycję na fotelu i te same czynności powtórz z drugiej strony rozpoczynając od nóg, ud i brzucha (ramion).
Rozprowadź pozostałą ilośd ACTIVE FILM i wykonaj delikatny masaż (zawsze w kierunku do góry) w celu całkowitego wchłonięcia produktu.

3.

OKLUZJA - DZIAŁANIE AKTYWNYCH SKŁADNIKÓW. Czas: 20 min.
ACTIVE FILM 15 ml
Po rozprowadzeniu ACTIVE FILM owio klienta plastikowym prześcieradłem i pozostaw na około 20 minut. Przykryj dodatkowo ręcznikiem
lub kocem elektrycznym tak, aby delikatnie zwiększyd temperaturę miejsc poddanych zabiegowi. Klient powinien odczuwad komfort,
a aktywne składniki z łatwością przenikad w głąb skóry, zapewniając intensywne działanie antycellulitowe, odżywcze i nawilżające.

4.

POJĘDRNIANIE. Czas: 10 min
CELLU-ATTACK (II) 15 ml
Po 20 minutach usuo folię i wmasuj pozostałośd ACTIVE FILM do całkowitego wchłonięcia. Jeżeli to konieczne, nadmiar produktu można
usunąd wilgotnym, ciepłym ręcznikiem. Wmasuj połowę opakowania CELLU-ATTACK (II) na uda, brzuch (ramiona) w celu pojędrnienia ciała.
Produkt daje pożądany efekt chłodzenia. Na zakooczenie te same czynności wykonaj na drugiej połowie ciała klienta, leżącego teraz twarzą
w dół.

Zalecenia koocowe:
Aby utrzymad efekty kuracji i wzmocnid jej działanie, zaleca się przestrzeganie zrównoważonej diety, picie 2 litrów wody niegazowanej
dziennie oraz dwiczenia, na przykład minimum półgodzinny spacer każdego dnia.
***
UWAGA:
Produkty testowane dermatologicznie. Unikad kontaktu z oczami. Nie stosowad podczas ciąży i w okresie laktacji.
Przechowywad w chłodnym, suchym miejscu.
www.atache.pl
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