GLOBAL ANTI-AGING
BIO-REPAIR PROGRAMME

ANTI-AGING: KOMPLEKSOWY PROGRAM BIO-NAPRAWCZY
Laboratoria Atache wykorzystały najnowsze odkrycia naukowe w dziedzinie
kosmetologii dotyczące promotorów telomerazy w celu przedłużenia życia
komórek skóry i opóźnienia procesu starzenia się skóry.
EXCELLENCE, kompleksowy program anti-aging, został tak opracowany, by
sprostać największym potrzebom skóry dojrzałej. Jego silne działanie
naprawcze zostało oparte na wysokim stężeniu nowoczesnych składników
aktywnych, które działając na trzech poziomach skóry dają efekty widoczne
już po pierwszym zabiegu.
Na poziomie komórkowym zabieg stymuluje wytwarzanie telomerazy.
Chroniąc telomery chromosomów i zwiększając liczbę podziałów komórek
opóźnia proces ich starzenia się. To przywraca sprawność działanie
fibroblastów do poziomu, jaki charakteryzował je dziesięć lat wcześniej.
Zabieg chroni i naprawia DNA, poprawiając funkcjonowanie komórek.
Na poziomie skóry właściwej wzmacnia macierz pozakomórkową, dzięki
czemu skóra odzyskuje gładkość, gęstość, elastyczność.
Na poziomie naskórka skóra jest doskonale nawilżona i odżywiona, co jest
ważne, by wyglądała zdrowo i była promienna. Skóra odzyskuje wszystkie te
cechy, które traci z wiekiem.






Mocne właściwości naprawcze, odżywcze i nawilżające zabiegu
Excellence.
Szczególnie polecany przy utracie gęstości i jędrności skóry oraz dla
skór słabo odżywionych.
Przywraca skórze jej pełny blask.
Jest także wyjątkową kuracją ochronną dla skór młodszych. W tym
przypadku zabiegi mogą być wykonywane rzadziej.
Polecamy łączenie różnych zabiegów Atache (w serii), by zapewnić
całościową, kompletną pielęgnację wszystkich rodzajów problemów
skórnych, jakie pojawiają się z biegiem lat. Chroniąc i pielęgnując skórę
w ten sposób, możemy sprawić, że zawsze będzie wyglądać doskonale.

WŁAŚCIWOŚCI ZABIEGU









Chroniąc telomery chromosomów i pobudzając telomerazę opóźnia
proces starzenia się komórek i przedłuża młodość skóry.
Wydłuża poprawne funkcjonowanie komórek skóry.
Chroni i naprawia DNA komórek (prawidłowe przekazywanie
materiału genetycznego).
Wzmacnia i odbudowuje podstawowe substancje strukturalne skóry
(kolagen, elastyna, kwas hialuronowy).
Stymuluje produkcję kolagenu i regenerację komórek, poprawia
aktywność fibroblastów.
Reguluje kanały nawilżania skóry (przywraca skórze właściwy poziom
nawilżenia) (akwaporyna-3 i klaudyna-1).
Dostarcza oligo-pierwiastki, które są niezbędne do biologicznej
odnowy skóry.
Skóra odzyskuje gładkość, gęstość i elastyczność. Jest nawilżona i
rozświetlona.

SKŁADNIKI AKTYWNE
Laboratoria Atache zastosowały bogaty wybór najnowszych, wysokoskoncentrowanych składników aktywnych, by móc zadziałać na różnych
poziomach skóry i, dzięki temu, zapewnić pełny sukces tego
KOMPLEKSOWEGO, BIO-NAPRAWCZEGO PROGRAMU ANTI-AGING.
Składniki działające na poziomie komórkowym:
VITASOURCE™: oczyszczona frakcja wyciągu z korzenia tarczycy bajkalskiej.
Szeroko stosowana w medycynie chińskiej oraz w japońskim lecznictwie.
Działa jako promotor produkcji telomerazy. Opóźnia starzenie się
fibroblastów i przywraca im cechy młodych komórek. Zwiększa elastyczność i
jędrność skóry. Poprawia owal twarzy.

PHYTESSENCE HOLYHERB™: skoncentrowany wyciąg z Eriodictyon
californicum (Yerba Santa), rośliny rosnącej w Ameryce Środkowej i Stanach
Zjednoczonych (Kalifornia). Działa jak inhibitor i naprawia fragmentację DNA
w ludzkich kulturach keratynocytów poddanych działaniu promieniowania
UVB. Chroni telomery, wychwytuje wolne rodniki i goi drobne rany.
Składniki działające na poziomie macierzy pozakomórkowej:
ROZPUSZCZALNY KOLAGEN NATYWNY: kolagen jest najpowszechniejszym i
najważniejszym białkiem strukturalnym tkanki łącznej skóry. Przeciwdziała
krzyżowaniu się włókienek kolagenu skóry czyli neutralizuje postępującą
siateczkę pęknięć w strukturze kolagenu skóry, a tym samym poprawia
jędrności i nawilżenia skóry.
GLIKOPEPTYDY SOJOWE: aktywatory syntezy kolagenu I o wysokiej czystości.
Przywracają gładkość i jędrność skóry.
ELASTYNA MORSKA: białko strukturalne które nadaje tkankom elastyczność.
Uzyskiwana w drodze hydrolizy z tkanki łącznej doskonałokostnych (tuńczyk,
węgorze, sola ).
KWAS HIALURONOWY O NISKIEJ MASIE CZĄSTECZKOWEJ: polisacharydy typu
glikozoaminoglikanów, syntetyzowane przez fibroblasty. Ich zadaniem jest
zatrzymanie wody w skórze a tym samym poprawa nawilżenia, elastyczności i
objętości skóry.
CYNK: ma zasadnicze znaczenie dla regulacji wzrostu i regeneracji komórek.
Jest inhibitorem syntezy kolagenazy. Ma właściwości antyoksydacyjne.
WAPŃ: stymuluje regenerację komórek. Reguluje ochronną barierę lipidową
skóry. Moduluje wzrost i zróżnicowanie keratynocytów. Współczynnik
naturalnego nawilżenia (Natural Moisturizing Factor, NMF).
MAGNEZ: opóźnia proces starzenia się skóry. Pomaga skórze zachować
elastyczność oraz niezbędny poziom nawilżenia. Współczynnik naturalnego
nawilżenia (Natural Moisturizing Factor, NMF).
KWAS KARBOKSYLOWY PIROLIDYNY (PCA): stanowi 15% współczynnika
naturalnego nawilżenia skóry. Przywraca odpowiedni poziom nawilżenia
skóry.
WITAMINA E: chroni tkanki przed uszkodzeniem przez wolne rodniki. Jest
częścią sieci antyoksydacyjnej skóry, chroni barierę lipidową przed
utlenianiem i absorbuje promieniowanie UV.
EKSTRAKT KAWIORU: odżywczy kompleks bogaty w fosfolipidy i
fosfoproteidy. Stymuluje regenerację komórek, napięcie, jędrność i
elastyczność skóry.
Składniki działające na poziomie naskórka:
KOMPLEKS CERAMIDOWY (Protektor bariery lipidowej skóry (SK-INFLUX)):
skoncentrowana mieszanka różnego rodzaju ceramidów, cholesterolu,
nienasyconych kwasów tłuszczowych i fitosfingozyny. Jest to system
przypominający strukturę bariery lipidowej w warstwie rogowej naskórka o
unikalnych właściwościach w zakresie regeneracji i naprawy bariery lipidowej
skóry.
KWAS HIALURONOWY O DUŻEJ MASIE CZĄSTECZKOWEJ: polisacharyd typu
glikozaminoglikanów, syntetyzowany przez fibroblasty. Kwas hialuronowy o
dużej masie cząsteczkowej wykazuje na poziomie powierzchniowym silne
działanie nawilżające i tworzące film (ale nie okluzyjne). Pomaga uzyskać
krótko- i długotrwałe nawilżenie w naskórku.
REGULATOR KANALIKÓW WODY (AQUA-OSMOLINE™): oczyszczony ekstrakt z
nasion Ceratonia siliqua (szarańczyn strąkowy). Jest bogatym źródłem
aminokwasów i peptydów. Rozjaśnia i rozświetla skórę, poprawia jej
nawilżenie dzięki działaniu na kanaliki wodne, akwaporynę-3 i klaudynę-1.
MIKROSFERY KWASU HIALURONOWEGO: uwodnione mikrosfery hialuronowe
wypełniają drobne linie i zmarszczki zmniejszając ich widoczność.
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BIOPOLIMERY (LIFTONIN-XPRESS): zbilansowane połączenie biopolimerów
zapewnia skórze naturalny efekt liftingu i wygładzenia. Biopolimery tworzą
na skórze trójwymiarową sieć o dużej przyczepności i spójności. Daje to
natychmiastowo zauważalny i długotrwały efekt likwidacji zwiotczenia, a
także szybkie i znaczące wygładzenie zmarszczek, wraz z ochroną przed
utratą wody.
PIGMENTY SOFT FOCUS: średniej wielkości cząstki pigmentu o działaniu
interferencyjnym pod wpływem odbijania się światła na skórze. Są to
niewielkie cząstki miki o specjalnej powłoce, tj. z grubą warstwą dwutlenku
tytanu. Po nałożeniu na zmarszczki zmniejszają efekty świetlne i wytwarzają
optyczny efekt zmniejszenia głębokości zmarszczek.

Wyjątkowy krem o wielokierunkowym działaniu anti-aging.
Dzięki swym silnym właściwościom intensywnie regeneruje
skórę twarzy. Jego ekskluzywna formuła opóźnia starzenie
się komórek. Skóra staje się jędrna i gładka na wzór młodej
skóry. Składniki aktywne: VITASOURCE™,
PHYTESSENCE HOLYHERB™, KOMPLEKS CERAMIDOWY,
GLIKOPEPTYDY SOJOWE, WYSOKOCZĄSTECZKOWY
KWAS HIALURONOWY.
Opakowanie: tuba 20ml
PRECISION TOUCH
Koncentrat zwalczający zmarszczki.

PIELĘGNACJA W SALONIE
EXCELLENCE PROGRAM
GLOBAL ANTI-AGING BIO-REPAIR PROGRAMME

ADVANCED REPAIR CREAM PROFESIONAL
Krem bio-naprawczy na zakończenie zabiegu.

REF. 640006

Główną zasadą kuracji Excellence jest działanie na przyczyny problemu starzenie się komórek skóry. Ten znakomity zabieg oferuje technologię 3D,
ponieważ działa jednocześnie wewnątrz, na gęstość skóry, jak i na zewnątrz,
wygładzając zmarszczki. Skóra w zaskakującym stopniu odzyskuje młody
wygląd.
Opakowanie: 5 zabiegów. NIE ZAWIERA PARABENÓW.

PRODUKTY W ZABIEGU
COMPLEX ACTIVATOR
Kompleksowy aktywator biologiczny – ampułka.
Skuteczne połączenie podstawowych oligoelementów
zapewnia regulację wzrostu i regeneracji komórek, co
spowalnia starzenie się skóry. Właściwa kompozycja cynku,
wapnia i magnezu daje skórze silną ochronę przeciw wolnym
rodnikom, poprawia elastyczność i doskonale nawilża.
Składniki aktywne: WAPŃ, MAGNEZ, CYNK,
KWAS KARBOKSYLOWY PIROLIDYNY (PCA).
Opakowanie: 5 ampułek x 5ml
REVITALIZING SUBLIME
Serum przeciwzmarszczkowe, bio-naprawcze do twarzy.
Wyjątkowa, nowoczesna formuła przeciwzmarszczkowa
serum opóźnia starzenie się komórek skóry dzięki silnym
właściwościom naprawczym. Twarz odzyskuje młodszy
wygląd już od pierwszych aplikacji. Delikatna, jedwabista
tekstura produktu przywraca skórze elastyczność
i naturalne piękno.
Składniki aktywne: VITASOURCE™, PHYTESSENCE HOLYHERB™,
NATURALNY KOLAGEN ROZPUSZCZALNY, ELASTYNA MORSKA,
KWAS HIALURONOWY O NISKIEJ MASIE CZĄSTECZKOWEJ.
Opakowanie: 5 tubek x 8ml.
CAVIAR NUTRITION MASK
Kawiorowa maska odżywcza
2-składnikowa: ŻEL BAZOWY + ALGINAT
Innowacyjna, 2-składnikowa maska algowa (alginat) z ekstraktem z kawioru
stymuluje regenerację komórek, wzmacnia, ujędrnia i uelastycznia skórę.
Dając efekt okluzyjny, poprawia wchłanianie się substancji czynnych zabiegu
Excellence. Składniki aktywne: EKSTRAKT Z KAWIORU, WAPŃ, MAGNEZ.
Opakowanie: ŻEL: 5 saszetek x 100ml plus ALGINAT: 5 saszetek x 100ml

koncentrat o silnym działaniu miejscowym na zmarszczki,
pozostawia na długo wygładzoną skórę. Jego ekskluzywna
receptura, opierająca się na technologii 3D, działa na
objętość skóry i natychmiast wygładza zmarszczki.
Receptura bogata w biopolimery i pigmenty Soft Focus
sprawia, ze skóra jest rozświetlona i odzyskuje młody wygląd.
Składniki aktywne: MIKROSFERY KWASU HIALURONOWEGO,
PIGMENTY SOFT FOCUS, BIOPOLIMERY (LIFTOSKIN ® XPRESS),
WITAMINA E.
Opakowanie: tuba 10ml

PRZEBIEG ZABIEGU




Czas trwania zabiegu: 55 min.
Częstotliwość wykonywania zabiegu: jeden lub dwa razy w tygodniu,
wg zaleceń profesjonalisty.
Ilość zabiegów w programie: 5 zabiegów.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE:




TOTAL MAKEUP REMOVER: Oliwka do demakijażu twarzy i oczu 250ml
MAKEUP REMOVER GEL: Żel do demakijażu twarzy 500ml
AQUA TONIK: Tonik nawilżająco-łagodzący 500ml



RENEWAL THERAPY: Piling z kwasami do twarzy 12x5ml

01 Przygotowanie klienta do zabiegu. Czas: 3 minut.
Przed przystąpieniem do zabiegu zadbaj o to, by twój klient poczuł się
zrelaksowany, a to zwielokrotni końcowy efekt. Ułóż go wygodnie na fotelu,
przykryj ręcznikiem lub kocem.
02 Demakijaż, oczyszczenie, i tonizacja skóry. Czas: 3 minuty.
Usuń makijaż i oczyść skórę twarzy, szyi i dekoltu za pomocą Make-up
Remover Oil z linii bazowej Atache wykonując delikatne ruchy masujące
przez kilka minut. Oliwka powstała na bazie naturalnych olejków, jest
hipoalergiczna i dodatkowo będzie pielęgnować okolice oczu i ust, a dla rzęs
będzie prawdziwą odżywką.
Powtórz demakijaż twarzy używając Make-up Removal Gel z linii Essientielle
w celu dokładnego oczyszczenia skóry, a tym samym przygotowania do
dalszych etapów zabiegu. Następnie przemyj skórę twarzy, szyi i dekoltu
tonikiem Aqua Tonic.
03 Eksfoliacja. Czas: 10 minut.
Wykonaj piling twarzy, szyi i dekoltu. Za pomocą miękkiego pędzelka
(wachlarz) rozprowadź zawartość jednej tubki Renewal Therapy,
pozostawiając cienką warstwę produktu na skórze. Omijaj okolice oczu. Piling
pozostaw na skórze przez 5 minut. Następnie w miejscach działania pilingu, za
pomocą cienkiej gazy zawiniętej na palec wskazujący i środkowy, wykonaj
delikatne ruchy okrężne przez kolejne 3-5 min. Pozostałości produktu usuń
miękką gąbką i letnią wodą. Stonizuj skórę.

APLIKACJA PRODUKTÓW EXCELLENCE
04 Faza aktywacji. Czas: 5-10 minut
Wprowadź COMPLEX ACTIVATOR jedną z wybranych metod:
- manualnie
- za pomocą mezoterapii bezigłowej
- ultradźwięków
- jonoforezy (biegun dodatni „+”)
05 Faza naprawcza. Czas: 10 minut
Zastosuj jedno opakowanie REVITALIZING SUBLIME za pomocą techniki
masażu Excellence. Ten masaż głęboko pobudzi mięśnie twarzy i zwiększy
penetrację składników aktywnych zabiegu.
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06 Maska: okluzja i penetracja. Czas: 15-20 minut.
Przygotuj maskę CAVIAR NUTRITION MASK. Połącz zawartość saszetki
CAVIAR NUTRITION MASK POWDER i saszetki CAVIAR NUTRITION MASK GEL
w miseczce. Wymieszaj zawartość obu produktów szpatułką. Rozprowadź
maskę szpatułką na twarzy, szyi i dekolcie. Następnie zdejmij maskę w całości
a resztki algi usuń delikatnie wacikiem nasączonym tonikiem.
UWAGA! Aplikując maskę omijamy okolice oczu.
07 Zakończenie zabiegu i dodatkowa aktywacja. Czas: 10 minut.
Na zakończenie tego wspaniałego zabiegu zaaplikuj krem ADVANCED REPAIR
CREAM za pomocą masażu GEISHA ANMA MASSAGE, opartego na orientalnej
technice, która wyjątkowo skutecznie dotlenia i liftinguje skórę.

08 Zakończenie zabiegu. Czas: 1 minuta
Na zakończenie zastosuj niewielką ilość
koncentratu PRECISION TOUCH w miejsca
zmarszczek skóry twarzy, szyi i dekoltu,
w celu ich wygładzenia i optycznego rozświetlenia.
Tym samym skóra nabierze blasku, będzie
nawilżona i gładka.
UWAGA!
Preparat delikatnie wklep w skórę opuszkami palców.

PRODUKTY DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ
CELLULAR REGENERATION DAY 15 SPF 50ml
Krem przeciwzmarszczkowy, bio-naprawczy na dzień.
Wyjątkowy krem o kompleksowym działaniu, który pomaga skórze zachować
młody wygląd. Zawiera dwie innowacyjne, mocno działające substancje
aktywne: VITASOURCE™, wspomagający wytwarzanie enzymu telomerazy.
Opóźnia starzenie się komórek skóry poprzez zwiększenie liczby ich
podziałów. Prowadzi to do odzyskania poprawnego działania fibroblastów,
porównywalnego do stanu sprzed 10 lat.; PHYTESSENCE HOLYHERB™ chroni i
odbudowuje DNA. Gwarantując doskonałą transmisję genów podczas
podziału komórek, przedłuża ich żywotność i właściwe funkcjonowanie.
Receptura kremu została wzbogacona o AQUA-OSMOLINE™, substancję
regulującą przepływ wody i poprawiającą poziom nawilżenia skóry. Kolagen
natywny zapewnia skórze jędrność i stymuluje syntezę nowego kolagenu.
Twarz natychmiast odzyskuje blask, jest nawilżona i wyrównana. Krem o
delikatnej teksturze i subtelnym zapachu. Jest dobrze absorbowany przez
skórę, zapewnia jej komfort i jednocześnie chroni w ciągu dnia przed
promieniami UVA i UVB. Stosować codziennie rano na twarz, szyję i dekolt,
po wcześniejszym oczyszczeniu skóry. Wmasować w skórę twarzy
delikatnymi ruchami palców, aż do całkowitego wchłonięcia.
NIE ZAWIERA PARABENÓW.
ADVANCED REPAIR CREAM 50ml
Krem przeciwzmarszczkowy, bio-naprawczy na noc.
Wyjątkowy krem o kompleksowym działaniu, który doskonale współpracuje z
naturalnym procesem regeneracji i rewitalizacji skóry w nocy. Oparty na
innowacyjnym połączenie substancji aktywnej VITASOURCE™ (wspomaga
wytwarzanie telomerazy) i silnie działającego kompleksu chroniącego i
naprawiającego DNA, PHYTESSENCE HOLYHERB™. Obie substancje skutecznie
opóźniają komórkowe starzenie się skóry, przywracając jej młodość podczas
snu. Krem zawiera Glikopeptydy Sojowe, aktywatory syntezy kolagenu typu I
o wysokiej czystości, który odpowiada za stężenie kolagenu i przywraca
skórze elastyczność i gładkość młodej skóry. Wspaniale wygładza mikrorzeźbę
skóry, znacząco zmniejszając głębokość zmarszczek. Odbudowuje barierę
lipidową skóry, pomaga jej zatrzymać wodę, a tym samych odzyskać komfort i
równowagę. Ponadto kwas hialuronowy o wysokiej masie cząsteczkowej
wpływa na utrzymanie optymalnego poziomu nawilżenia, polepszając
elastyczność i objętość skóry. Delikatny aromat i lekka konsystencja kremu
dostarczą przyjemnych doznań podczas snu. Stosować codziennie wieczorem
na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, masując delikatnie opuszkami
palców aż do całkowitego wchłonięcia. NIE ZAWIERA PARABENÓW.
PRECISION TOUCH 30ml
Koncentrat przeciwzmarszczkowy, bio-naprawczy
Ekskluzywna formuła produktu oparta na technologii 3D poprawia zarówno
objętość jak i jednorodność (równomierność) skóry, dając długotrwałe
efekty. Łączy 3 najskuteczniejsze substancje aktywne wypełniające
zmarszczki: MIKROSFERY KWASU HIALURONOWEGO, ekskluzywny LIFTONIN
®-XPRESS i odbijające światło pigmenty SOFT FOCUS. Technologia 3D
koncentratu PRECISION TOUCH została wzbogacona antyoksydacyjnymi
właściwościami witaminy E, która chroni skórę przed wolnymi rodnikami i
starzeniem powodowanym przez nie. Jedwabista tekstura i delikatny aromat
dostarczają przyjemnych odczuć. Skóra nabiera blasku i jest wyrównana.
Koncentrat wyposażony w wygodny aplikator do miejscowego, precyzyjnego
dozowania produktu na zmarszczki. Aplikować codziennie rano na
zmarszczki twarzy, szyi i dekoltu, po wcześniejszym zastosowaniu kremu na
dzień CELLULAR REGENERATION DAY 15 SPF. Niewielką ilość kremu
wmasować delikatnie opuszkami palców w okolice zmarszczek.
NIE ZAWIERA PARABENÓW.

3|S t r o n a

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA OCHRONY TELOMERÓW
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Zamówienia: tel. 22 303 9999, kom. 60 303 9999, hurtownia@sabell.pl

online: www.sabell.pl

