opracowała
kompletną kurację zwalczającą zmiany pigmentacyjne skóry.

Program wybielająco-rozświetlający, przeciw przebarwieniom do twarzy.
Aktywne składniki najnowszej generacji skutecznie rozjaśniają przebarwienia i znacznie poprawiają koloryt skóry, dając pożądane,
długotrwałe efekty. DESPIGMEN działa bezpośrednio na mechanizm, który powoduje powstawanie plam. Zastosowane innowacyjne,
skoncentrowane formuły produktów regulują produkcję melaniny i zapobiegają powstawaniu nowych plam. Rozjaśniają już
istniejące przebarwienia i znacznie zmniejszają ich rozmiar. DESPIGMEN to najbardziej kompleksowa i skuteczna linia rozświetlająca
i rozjaśniająca do twarzy, przywracająca skórze perfekcyjny wygląd.

PIELĘGNACJA W SALONIE



Czas trwania zabiegu: 55 minut.
Częstotliwośd wykonywania zabiegów: 2 razy w tygodniu.

Produkty do zabiegu:




Despigmen, Anti-Taches Program, Facial Skin Whitening and Lightening Program, 10 zabiegów w opakowaniu.
Produkty do demakijażu oczu i twarzy z wybranej linii Atache.
Wybrany tonik Atache, w zależności od typu cery.

Zalecenia do wykonania zabiegu:
Kuracja wyrównuje koloryt skóry, rozjaśnia ciemne plamy i regulując produkcję melaniny, zapobiega powstawaniu nowych przebarwieo.






Przebarwienia powstałe w efekcie stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych, w wyniku przyjmowania niektórych leków
oraz po użyciu pewnych kosmetyków.
Ostuda ciążowa (nadmierna pigmentacja pojawiająca się podczas ciąży, w wyniku zmian hormonalnych).
Plamy posłoneczne.
Plamy soczewicowate starcze i wątrobowe.
Przebarwienia pozapalne, np. potrądzikowe, po oparzeniach słonecznych, urazach.

Intensywnośd zabarwienia i rozmiar plam są znacznie zredukowane, co pozwala skórze odzyskad naturalny blask.

Kiedy rozpocząd zabiegi ?



Zapobiegawczo, ochronnie: jak tylko pojawią się pierwsze zmiany pigmentacyjne.
Zabieg rozjaśniający już istniejące plamy i rozświetlający skórę.

DZIAŁANIE PROGRAMU, EFEKTY






Rozjaśnia ciemne plamy.
Zapobiega powstawaniu nowych przebarwieo.
Rozjaśnia i wyrównuje koloryt skóry.
Reguluje produkcję melaniny.
Nawilża skórę, pozostawia ją miękką i rozświetloną.

WYRÓWNUJE KOLORYT, ROZJAŚNIA I CHRONI SKÓRĘ TWARZY
www.atache.pl
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AKTYWNE SKŁADNIKI


GLABRYDYNA - ekstrakt z korzenia lukrecji o silnych właściwościach wybielających: inhibitor syntezy melaniny. Dodatkowo ma silne
właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Przyspiesza gojenie.



MĄCZNICA LEKARSKA (Arctostaphylos uva-ursi) - ekstrakt z liści mącznicy lekarskiej zawiera wysoki poziom arbutyny, nazywanej
naturalnym hydrochinonem. Arbutyna hamuje aktywnośd tyrozyny oraz zmniejsza istniejący poziom melaniny.



DIPALMITYNIAN KOJOWY - ester kwasu kojowego. Wiążąc jony miedzi, hamuje działanie tyrozynazy, a przez to hamuje powstawanie
melaniny. Po zastosowaniu, estrazy w skórze przekształcają go w kwas kojowy. Taka estrowa postad kwasu kojowego jest rozpuszczalna
w tłuszczach, co poprawiło jego penetrację i skutecznośd działania. Dipalmitynian kojowy, w przeciwieostwie do kwasu kojowego,
wykazuje wysoką stabilnośd i niewrażliwośd na działanie światła, wysokiej temperatury, jonów metali oraz zmiany poziomu pH i oksydacji.
Działa synergistycznie z innymi związkami usuwającymi niepożądany barwnik i działającymi na wielu różnych etapach procesu
pigmentacji.

PRODUKTY W ZABIEGU
01 GLYCOLIC EXFOLIATING GEL - PILING DO TWARZY Wysokiej jakości żel pilingujący, regenerujący i doskonale zmiękczający skórę.
Wysoka koncentracja składników przywraca skórze jednolity koloryt, chroniąc ją przed zmianami pigmentacyjnymi. Zawartośd 24% kwasu
glikolowego o pH 3.5 ułatwia usunięcie zewnętrznej warstwy epidermy, umożliwiając rozjaśnienie plam, jednocześnie pozostawia gładką
i miękka skórę.
Składniki aktywne: kwas glikolowy.

02 NEUTRALIZING SOLUTION - PREPARAT NEUTRALIZUJĄCY DZIAŁANIE KWASU Produkt natychmiast neutralizuje działanie kwasu
glikolowego, zabezpieczając przed nadmiernym zaczerwienieniem i pieczeniem skóry.

03 ANTIOXIDANT COMPLEX - KONCENTRAT ANTYOKSYDACYJNY DO TWARZY Ekskluzywne serum o przyjemnej konsystencji
i działaniu rozjaśniającym. Zawiera witaminę C w postaci trwałej, która redukuje utlenioną melaninę na rzecz melaniny bezbarwnej.
Przywraca skórze równomierny koloryt i gładkośd, zapewnia spektakularną poprawę w wyglądzie.
Składniki aktywne: witamina C.

04 SPECIFIC ANTI-TACHES SOLUTION - AKTYWNE SERUM WYBIELAJĄCE DO TWARZY Produkt stanowi ekskluzywne połączenie
naturalnych ekstraktów rozjaśniających, które skutecznie zwalczają przebarwienia na skórze. Działa punktowo i precyzyjnie na
tyrozynazę, główny enzym w syntezie melaniny. Wyrównuje kolor skóry, plamy stają się mniej widoczne, zapobiega powstawaniu nowych
przebarwieo. Produkt o podwójnym działaniu: nawilżającym i przeciw nadmiernej pigmentacji.
Składniki aktywne: wyciąg z lukrecji gładkiej (glabrydyna), wyciąg z mącznicy lekarskiej (arbutyna), kwas kojowy.

05 RADIANCE MASK - MASKA WYBIELAJĄCO-WZMACNIAJĄCA DO TWARZY Maska algowa (oligoelementy, witaminy i aminokwasy)
wzbogacona czystą witaminą C: działa rozjaśniająco, przeciwutleniająco, zwalcza wolne rodniki, rewitalizuje i wzmacnia. Specjalnie
dobrana, skoncentrowana formuła maski pozwala ostatecznie przywrócid skórze jej doskonałośd. Półpłynna konsystencja maski pozwala
jej delikatnie rozpłynąd się po twarzy, dając przyjemne uczucie świeżości i lekkości.

DIAGNOZA ZA POMOCĄ LAMPY WOOD
Ekskluzywna metoda diagnozowania stanu skóry za pomocą lampy Wood dostarczy wielu cennych informacji i ułatwi stworzenie naprawdę
skutecznego programu pielęgnacji skóry z przebarwieniami i wieloma innymi problemami dermatologicznymi m.in.:




Zmiany pigmentacyjne, plamy.
Infekcje bakteryjne.
Infekcje grzybicze.

Atache WOOD SYSTEM ułatwi wybór odpowiednich produktów z linii DESPIGMEN i osiągnięcie oczekiwanych efektów.
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PRZEBIEG ZABIEGU

1.

Oczyszczenie i tonizacja skóry. Czas: 2-3 minuty
Oczyścid skórę twarzy, szyi i dekoltu za pomocą odpowiedniego dla danego typu cery preparatu do demakijażu Atache (Soft Derm, Oily
Skin, Atache Professional). Zwilżyd dłonie i niewielką ilośd żelu rozprowadzid na twarzy, wykonując delikatne ruchy okrężne.
Po chwili zmyd skórę gąbką i ciepłą wodą. Następnie nasączyd dwa bawełniane waciki odpowiednim tonikiem Atache i tonizowad skórę.
(W przypadku Oily Lotion ominąd okolice powiek i ust).

2.

Eksfoliacja. Czas: 5-20 minut.
Rozprowadź Glycolic Exfoliating Gel bezpośrednio na przebarwienia za pomocą pędzelka. Podczas pierwszego zabiegu produkt nie
powinien pozostawad na skórze dłużej niż 5 minut. Podczas kolejnych zabiegów stopniowo wydłużaj czas działania pilingu, maksymalnie
do 20 minut.

UWAGA:
Przed rozpoczęciem zabiegu upewnij się, czy skóra jest zdrowa. Unikaj kontaktu z oczami. Jeżeli którykolwiek
z produktów dostanie się do oczu, natychmiast przemyj je dokładnie dużą ilością wody lub roztworem fizjologicznym. Przez cały czas
działania produktu uważnie obserwuj reakcje skóry, by uniknąd podrażnieo, zaczerwienienia i pieczenia skóry itp. Jeżeli wystąpi jeden
ze wspomnianych objawów, natychmiast zneutralizuj działanie kwasu neutralizatorem.
3.

Neutralizacja. Czas: 2 minuty.
Przelej Neutralizing Solution do małej miseczki i za pomocą pędzelka nanieś preparat bezpośrednio na przebarwienia. Użyj dwa razy
więcej neutralizatora niż pilingu w celu dokładnego zneutralizowania działania kwasu. Usuo zneutralizowany Glicolic Exfoliating Gel
ze skóry za pomocą gąbek i chłodnej wody.

4.

Antyoksydacja. Czas: 5 minut.
Wmasuj 1/3 zawartości Antioxidant Complex bezpośrednio w miejsca z plamami wykonując proste ruchy masujące (rozcieranie
i delikatne szczypanie), aż do całkowitego wchłonięcia się kompleksu, w celu poprawy krążenia i lepszej absorpcji aktywnych składników.

5.

Depigmentacja. Czas: 5 minut.
Wmasuj Specific Anti-Taches Solution bezpośrednio w miejsca z plamami wykonując proste ruchy masujące (rozcieranie i delikatne
szczypanie), aż do całkowitego wchłonięcia się kompleksu, w celu poprawy krążenia i lepszej absorpcji aktywnych składników.

6.

Maska: okluzja i aktywacja. Czas: 20 minut.
Przesyp zawartośd saszetki z Radiance Mask do miseczki. Przez chwilę wymieszaj proszek szpatułką, by zrobił się sypki. Dodaj do niego
90-110 ml wody niegazowanej i dokładnie wymieszaj, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozprowadź maskę szpatułką na twarzy
i szyi. Pozostaw na 20 minut. Następnie zdejmij maskę w całości, a resztki algi usuo delikatnie wacikiem nasączonym tonikiem.
Na tym etapie można wykonad masaż twarzy, szyi i dekoltu używając do tego pozostałości Antioxidant Complex lub dowolnego kremu
nawilżającego Atache.

7.

Ochrona przeciwsłoneczna. Czas: 1 minuta.
Na ostatnim etapie pielęgnacji DESPIGMEN aplikujemy krem z filtrami ochronnymi, Protective Cream 25 lub Intensive Defense SPF 8
z linii SOFT DERM na skórę twarzy, szyi i dekoltu. W razie potrzeby na zakooczenie można nałożyd sypki puder.

UWAGA:
Unikaj kontaktu z oczami. Nie zaleca się kuracji DESPIGMEN podczas ciąży i okresu laktacji. Produkty przechowuj w miejscu
przewiewnym i suchym.

PROFESJONALNE WSPARCIE W WALCE Z PRZEBARWIENIAMI
www.atache.pl
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LINIA DETALICZNA

Specific Anti-Taches Solution, Spot Treatment Cream 10ml
Fluid na przebarwienia z punktowym aplikatorem, do twarzy, szyi, dekoltu i rąk.
Ref.640233
Wyjątkowe połączenie naturalnych ekstraktów wybielających, takich jak glabrydyna (izoflawon pochodzący z korzenia lukrecji), dipalmitynian
kojowy, arbutyna, skutecznie zwalcza przebarwienia na skórze twarzy, szyi, dekoltu i rąk. Krem stosowany miejscowo, hamuje aktywnośd
tyrozynazy, głównego enzymu odpowiedzialnego za produkcję melaniny. Dzięki temu plamy rozjaśniają się, a skóra nabiera równomiernego
kolorytu. Krem zapobiega powstawaniu nowych przebarwieo i ponownemu ciemnieniu rozjaśnionych miejsc. Jednocześnie doskonale nawilża
skórę i ułatwia jej regenerację w miejscach poddanych kuracji.
Sposób użycia:
Nowoczesna silikonowa koocówka opakowania ułatwia precyzyjną i szybką aplikację produktu, który należy lekko wmasowad miejscowo na
przebarwienia. Używad raz dziennie wieczorem przez pierwszy tydzieo, następnie dwa razy: rano i wieczorem, aż do zniknięcia problemu. Na dzieo
chronid skórę kremem z filtrami Atache.
Składniki aktywne: wyciąg z lukrecji gładkiej (glabrydyna), wyciąg z mącznicy lekarskiej (arbutyna), kwas kojowy.

Performance Solution, Facial Lightening Serum 50ml
Serum - krem rozjaśniający do twarzy, szyi i dekoltu.
Ref.640232
Nowoczesna, doskonała formuła oparta na wysokiej koncentracji aktywnych składników, które spowalniają metabolizm komórek barwnikowych,
rozjaśniają skórę, pozwalają jej odzyskad równomierny koloryt i zdrowy wygląd. Lekka struktura serum pozwala z łatwością rozprowadzid produkt
na skórze, pozostawiając jednocześnie miłe uczucie świeżości. Performance Solution pozwoli odzyskad naturalną doskonałośd Twojej skórze.
Przyjemnośd stosowania serum przewyższa jedynie skutecznośd samego zabiegu Despigmen.
Sposób użycia:
Rano i wieczorem. Delikatnymi ruchami wmasowad produkt w skórę twarzy, szyi i dekoltu. Na dzieo dodatkowo zastosowad Protective Cream 25
dla ochrony i jeszcze lepszych rezultatów.
Składniki aktywne: wyciąg z lukrecji gładkiej (glabrydyna), wyciąg z mącznicy lekarskiej (arbutyna), witamina C.

Protective Cream 25 50ml
Krem ochronny z filtrami UVA, UVB, do twarzy, szyi i dekoltu.
Ref: 640231
Krem ochronny z linii Despigmen marki Atache łączy w sobie najnowsze osiągnięcia kosmetologii w dziedzinie ochrony skóry przed niszczącymi
skutkami promieniowania słonecznego, zapobiegając powstawaniu przebarwieo jak i starzeniu się skóry w ogóle. Zawiera filtry ochronne
najnowszej generacji przeciw UVA i UVB. Istniejące już przebarwienia nie będą ciemnied. Skóra dostaje doskonałą ochronę, nabiera jednolitego
kolorytu i jest rozświetlona. Krem nie powoduje świecenia się skóry.
Sposób użycia:
Aplikowad pół godziny przed wyjściem na słooce; za pomocą delikatnego masażu rozprowadzid krem na skórze twarzy, szyi, dekoltu i rąk.
Składniki aktywne: filtry UVA i UVB, olej jojoba.

SKUTECZNA KURACJA PRZEZ CAŁY ROK
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Zamówienia: tel. 22 303 9999, kom. 60 303 9999, hurtownia@sabell.pl

www.atache.pl

