ma przyjemnośd zaprezentowad Paostwu

Program intensywnie ujędrniający, modelujący i wygładzający, do skóry twarzy, szyi i dekoltu.
Zwiotczenie to utrata jędrności przez skórę spowodowana wieloma czynnikami, przede wszystkim upływem czasu. Poza procesem
starzenia się skóry, swój negatywny wpływ mają także: stres, niezdrowy tryb życia, intensywne odchudzanie się, bogata mimika
twarzy i nadmierna ekspozycja na promieniowanie słoneczne.
Główną przyczyną wiotczenia skóry jest utrata kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, substancji które w naturalny sposób
wzmacniają skórę, zapewniają jej ochronę, elastycznośd i jędrnośd .
Jędrna skóra wymaga połączenia dwóch cech: odpowiedniej struktury komórkowej oraz prawidłowej fizjologii skóry.
Poza działaniem na zewnętrzne warstwy skóry, LIFT THERAPY zapewnia naturalny efekt liftingu na poziomie wszystkich jej warstw.
Laboratoria ATACHE opracowały tę nową linię do skóry twarzy, szyi i dekoltu głównie w celu zwalczania utraty jędrności
oraz by przywrócid skórze utraconą gęstośd.

LINIA PROFESJONALNA
LIFT THERAPY PROGRAM Lifting Effect Face and Neck Intensive Program 5zab/op
Zabieg intensywnie ujędrniający, modelujący, nawilżający i wygładzający, do skóry twarzy, szyi i dekoltu.
Ref. 640775
Nowe, profesjonalne podejście do kuracji liftingującej - alternatywa dla chirurgii estetycznej. Rewolucyjna formuła łączy w sobie wiele
nowoczesnych składników i kompleksów m.in. kwas hialuronowy, izoflawony sojowe, Essenskin® (specjalny składnik aktywny ujędrniający skórę
szyi) oraz kompleks Gatuline® In-Tense, które działając w doskonałej synergii, zapobiegają utracie gęstości i jędrności skóry.
LIFT THERAPY PROGRAM działa na strukturę skóry, w naturalny sposób aktywuje i reorganizuje kolagen i elastynę. Zwiększa poziom nawilżenia
skóry, gęstośd i jędrnośd, wygładza jej powierzchnię i w zaskakujący sposób modeluje owal twarzy.
Skóra odzyskuje młody wygląd.

Owal twarzy staje się wyraźniejszy a jej kontury odzyskują swą młodzieoczą delikatnośd.
www.atache.pl
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PIELĘGNACJA W SALONIE
Dlaczego LIFT THERAPY PROGRAM ?
Zalecenia do wykonania zabiegu:


Laboratoria Atache opracowały nową profesjonalną koncepcję kuracji liftingującej skóry twarzy i szyi by zapobiec utracie jędrności
i elastyczności, spowodowanej głównie upływem czasu oraz innymi czynnikami, m.in. intensywnym odchudzaniem się, niezdrowym
trybem życia, nadmierną ekspozycją na promieniowanie słoneczne itp.



Dzięki wysokiej jakości aktywnych składników i naukowej koncepcji programu, LIFT THERAPY pozwala osiągnąd rezultaty podobne
do zabiegów chirurgii estetycznej, chirurgicznego liftingu twarzy czy zabiegów opartych na botoksie.

Kiedy rozpocząd kurację:


Kurację LIFT THERAPY można rozpocząd o każdej porze roku i należy wykonywad systematycznie. Zmiany obserwujemy już od pierwszego
zabiegu, by na koocu programu cieszyd się pełnymi efektami.



Jako zabieg ochronny, profilaktyczny. Rozpoczynamy przed wystąpieniem takich sytuacji jak: przedwczesne starzenie się skóry,
niekontrolowana utrata wagi, stosowanie diety czy sytuacje stresowe.



Jako zabieg intensywny (szokowy). Dla wszystkich, którzy obserwują u siebie wyraźne oznaki starzenia, pojawienie się nadmiaru skóry,
utratę jędrności.



Jako zabieg uzupełniający dla programu przeciwzmarszczkowego WRINKLE ATTACK z linii VITAL AGE RETINOL, zwiększając efekty
ujędrniające całej kuracji. Takie połączenie daje prawdziwie bezkonkurencyjne efekty.



Jako zabieg podtrzymujący. Zalecany po zabiegach chirurgicznych (pełnym lub częściowym liftingu, blepharoplastyce - korekcie powiek
itp), w celu utrzymania efektów i zwiększenia jędrności skóry; także po zabiegach wypełniających, modelujących owal twarzy, z użyciem
trwałych wypełnieo jak i materiałów zanikających, botoksu oraz po inwazyjnych zabiegach mezoterapii na skórze twarzy i szyi.

DZIAŁANIE PROGRAMU, EFEKTY







Reaktywuje i równoważy metabolizm komórkowy i syntezę protein.
Nawilża i wzmacnia naturalne zdolności skóry do zatrzymywania wody.
Zapobiega i opóźnia proces starzenia się skóry.
Chroni i poprawia owal twarzy. Wyrównuje zmarszczki.
Pojędrnia skórę szyi i podbródka i zapobiega jej zwiotczeniu.
Skóra odzyskuje gładkośd, jędrnośd i blask.

LIFT THERAPY PROGRAM wygładza zmarszczki i pozostawia wzmocnioną, ujędrnioną skórę.
Efekty po 2 miesiącach:

PRZED KURACJĄ

PO 8 TYGODNIACH

Gęstośd skóry …………. + 65%
Grubośd skóry ………… + 21%
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AKTYWNE SKŁADNIKI


GATULINE® IN-TENSE: oleisty ekstrakt z pączków Spilanthes Acmella (Asteraceae), popularnej rośliny regionów subtropikalnych
o silnych właściwościach ujędrniających.
Ten nowy, cenny składnik stymuluje naturalne właściwości ochronne skóry przeciw utracie sprężystości i powstawaniu zmarszczek.
Aktywuje biomechaniczne funkcje fibroblastów kolagenu i elastyny, przez co reorganizuje strukturę skóry zwiększając jej gęstośd
i sprężystośd.



IZOFLAWONY SOJOWE (GENISTEINA): soja jest wspaniałym orientalnym odkryciem w dziedzinie pielęgnacji zdrowia i urody. Genisteina
jest jednym z głównych izoflawonów obecnych w soi, najbardziej bogatym i interesującym fitoestrogenem w odniesieniu do kosmetyków.
Izoflawony sojowe regulują odnowę komórkową skóry, pobudzają syntezę nowych włókien kolagenowych, a jednocześnie chronią stare
włókna przed degradacją. Wychwytują wolne rodniki, wygaszają procesy zapalne w skórze, zapobiegają powstawaniu zmarszczek.
Generalnie pomagają odzyskad gęstą i jędrną skórę.



KWAS HIALURONOWY (o wysokiej i niskiej masie cząsteczkowej) biologiczna substancja o właściwościach intensywnie nawilżających,
zdolna do wiązania i zatrzymania wody w naskórku (w przestrzeni międzykomórkowej).
Efektem jego działania jest lepiej nawilżona i wygładzona skóra, a zmarszczki znacznie spłycone. Kwas hialuronowy obok kolagenu jest
najważniejszym składnikiem naszej skóry. Z wiekiem jego ilośd gwałtownie spada, dlatego stał się tak cennym składnikiem wielu
kosmetyków, w których spełnia rolę fantastycznego nawilżacza i przyczynia się do poprawy owalu i sprężystości skóry. Jednocześnie
znacząco wzmacnia jej właściwości ochronne.
W kosmetyce i dermatologii stosowana jest stabilna postad kwasu hialuronowego - hialuronian sodu, czyli sól sodowa kwasu
hialuronowego. Hialuronian stosowany w preparatach kosmetycznych może posiadad różne ciężary cząsteczkowe, co determinuje jego
przenikalnośd przez barierę warstwy rogowej i zarazem właściwości kosmetyczne.
By zoptymalizowad efekty na każdym poziomie skóry, LIFT THERAPY PROGRAM wykorzystuje wielkocząsteczkowy i małocząsteczkowy
kwas hialuronowy. Pierwszy tworzy film na powierzchni skóry, poprawiając nawilżenie warstwy rogowej naskórka i nadając mu
jedwabistą gładkośd. Drugi rodzaj wnika w warstwę rogową naskórka, działa nawilżająco oraz zwiększa przenikanie innych substancji
aktywnych w głąb skóry.



ESSENSKIN® (specjalny składnik aktywny ujędrniający skórę szyi i wygładzający powierzchnię skóry). To kompletne źródło wapnia
i najważniejszych aminokwasów niezbędnych dla skóry, szczególnie cenne ze względu na synergiczne działanie
Calcium-α- Hydroxymethionine i Homotaurine. Poprawia homeostazę warstwy ochronnej naskórka i reaktywuje podstawowe funkcje
komórek: ich różnicowanie się, mnożenie, syntezę protein i lipidów. Kompleks wzmacnia skórę od wewnątrz. Skóra odzyskuje grubośd,
jędrnośd, elastycznośd i gładkośd.

PRODUKTY W ZABIEGU


PERFORMANCE NECK SOLUTION / Serum ujędrniające szyję i podbródek 5x4ml
Serum stworzone specjalnie, by zapobiegad utracie jędrności przez skórę szyi i podbródka. Formuła oparta na naturalnym
efekcie liftingu, w której kompleks aktywny Essenskin®, źródło wapnia i aminokwasów, działa odbudowująco na skórę
i aktywuje jej metabolizm komórkowy. Kwas hialuronowy zapewnia intensywne nawilżenie na wszystkich poziomach skóry,
a efektywnie działający Slimbuster® ułatwia eliminację lipidów.
Aktywne składniki: izoflawony sojowe, kwas hialuronowy, Essenskin® i Slimbuster®.



LIFT EXCELLENCE / Koncentrat ujędrniający do twarzy 5x4ml
Koncentrat nowej generacji, który zapobiega utracie gęstości przez skórę twarzy. Formuła produktu oparta na doskonałej
synergii Gatuline® In-Tense, izoflawonów sojowych i kwasu hialuronowego, która stymuluje naturalną zdolnośd skóry
do napięcia, reorganizując jej strukturę. Wyraźnie poprawia owal twarzy i wygładza jej rysy.
Aktywne składniki: Gatuline® In-tense, izoflawony sojowe i kwas hialuronowy.



MODEL LIFT MASK / Maska ujędrniająca skórę twarzy i szyi 5x30g
Innowacyjna maseczka typu peel off, o właściwościach ujędrniających. Dzięki wysokiej zawartości krzemu doskonale wzmacnia
skórę, poprawia jej strukturę i koloryt. Remodeluje owal twarzy i przeciwdziała wiotczeniu skóry, jednocześnie ułatwia
absorpcję innych aktywnych substancji programu.
Aktywne składniki: krzem.



SCULPT LIFT SHOCK / Koocowa emulsja o działaniu napinającym 1x30g
Emulsja na zakooczenie zabiegu, łącząca w sobie naturalne składniki aktywne, takie jak Gatuline® In-tense, izoflawony sojowe,
kwas hialuronowy i Żeoszeo syberyjski. Dodatkowo ujędrnia i napina. Na ostatnim etapie zabiegu pozostawia skórę jedwabiście
gładką.
Aktywne składniki: Gatuline® In-tense, izoflawony sojowe, kwas hialuronowy i Żeoszeo syberyjski.

www.atache.pl
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PRZEBIEG ZABIEGU




Czas trwania zabiegu: 55 min.
Częstotliwośd wykonywania zabiegu: jeden lub dwa razy w tygodniu, według zaleceo profesjonalisty.
Ilośd zabiegów w programie: 5.

LIFT THERAPY PROGRAM powinien byd wykonywany ściśle według zaleceo ATACHE SCIENTIFIC COSMETIC: produkty można wprowadzad
manualnie lub za pomocą mezoterapii (elektroporacji).
1.

Przygotowanie klienta do zabiegu. Czas: 5 minut.
Przed przystąpieniem do zabiegu zadbaj o to, by twój klient poczuł się zrelaksowany, a to zwielokrotni koocowy efekt. Ułóż go wygodnie
na fotelu, przykryj ręcznikiem lub kocem. Następnie na okolice mięśni czworobocznych ramion, ręce i stopy połóż gorące, suche ręczniki.
W tym samym czasie, wykonaj krótki masaż głowy, by nawiązad pierwszy kontakt z klientem. Po chwili usuo ręczniki i rozpocznij zabieg.

2.

Oczyszczenie, demakijaż i tonizacja skóry. Czas: 3 minuty.
Usuo makijaż i oczyśd skórę twarzy, szyi i dekoltu za pomocą Make-up Remover Oil z linii profesjonalnej Atache, wykonując delikatne
ruchy masujące przez kilka minut. Oliwka powstała na bazie naturalnych olejków, jest hipoalergiczna i dodatkowo będzie pielęgnowad
okolice oczu i ust, a dla rzęs będzie prawdziwą odżywką. Następnie zmyj skórę gąbką i ciepłą wodą. Na zakooczenie tego etapu przemyj
skórę twarzy, szyi i dekoltu tonikiem Aqua Tonic z linii profesjonalnej Atache.

3.

Eksfoliacja. Czas: 5-10 minut.
Teraz wykonaj piling twarzy, szyi i dekoltu za pomocą Exfoliating Scrub, delikatnego pilingu z linii profesjonalnej Atache, odpowiedniego
dla każdego typu cery. Produkt nanieś na skórę, zwilżoną wcześniej wodą lub tonikiem, wykonując delikatny masaż, który powinien
rozpocząd się od dekoltu i zakooczyd na czole. Pozostałości produktu usuo wodą i gąbką.

4.

Faza aktywacji. Czas: 10-15 minut.
Przed aplikacją pierwszych produktów programu zaleca się pobudzenie skóry masażem, wykonując ruchy rolujące (physioroulage),
których celem jest przekrwienie (hiperemia) skóry. W ten sposób poprawiamy absorpcję aktywnych składników przez skórę. Fazę
aktywacji rozpocznij od aplikacji jednej tubki PERFORMANCE NECK SOLUTION, serum pojędrniającego skórę szyi i podbródka, wykonując
intensywny masaż w kierunku do góry, aż do wchłonięcia się produktu. Następnie wmasuj zawartośd jednego opakowania LIFT
EXCELLENCE , koncentratu ujędrniającego do twarzy, wykonując ruchy oklepujące w kierunku do góry, aż do wchłonięcia się preparatu.

ELEKTROPORACJA. Czas: 5 minut.
Elektroporacja to zjawisko fizyczne zachodzące w błonach komórkowych i w warstwie rogowej naskórka.
To rodzaj nieinwazyjnej mezoterapii, która wykorzystuje fale elektromagnetyczne, krótkie impulsy prądu o wysokim napięciu. Pozwala
uzyskad większą przepuszczalnośd błon komórkowych, a to umożliwia przeniknięcie substancji przez naskórek i dostarczenie ich skórze.
Dotyczy małych i dużych cząsteczek, także jonowych, substancji rozpuszczalnych w wodzie jak i w lipidach. Elektroporacja działa na
poziomie komórkowym, gdzie aktywne substancje są najbardziej efektywne. Dzięki niej penetracja aktywnych składników może byd
nawet 500 razy wyższa niż przy metodach tradycyjnych.

PERFORMANCE NECK SOLUTION może byd wprowadzany za pomocą elektroporacji (mezoterapii bezigłowej), Radio Frequency oraz
innych podobnych metod. Dzięki temu, znacznie szybciej pojawiają się oczekiwane efekty. Wprowadź bezpośrednio zawartośd 1 tubki,
bez rozcieoczania preparatu, w skórę szyi i podbródka, wykonując ruchy okrężne w kierunku do góry.
5.

Maska: okluzja i penetracja. Czas: 15-20 minut.
Przesyp zawartośd saszetki z MODEL FIT MASK do miseczki. Przez chwilę wymieszaj proszek szpatułką lub trzepaczką, by zrobił się sypki.
Dodaj do niego 90-110 ml wody mineralnej, niegazowanej i dokładnie wymieszaj w czasie 1-2 minut, aż do uzyskania jednolitej
konsystencji. Rozprowadź maskę szpatułką na twarzy, szyi i dekolcie w czasie nie dłuższym niż pięd minut. Pozostaw na 15-20 minut, by
umożliwid absorpcję aktywnych składników i wykorzystad pojędrniające właściwości krzemu. Następnie zdejmij maskę w całości, a resztki
algi usuo delikatnie wacikiem nasączonym tonikiem. Podczas działania maski pozostao przy kliencie. Możesz w tym czasie wykonad krótki,
relaksujący masaż dłoni lub stóp.

6.

Zakooczenie zabiegu. Czas: 2 minuty.
Ostatnim etapem zabiegu jest aplikacja SCULP LIFT SHOCK, emulsji o działaniu napinającym, w skórę twarzy, szyi i dekoltu, za pomocą
delikatnego masażu aż do wchłonięcia się produktu. Po zakooczonym zabiegu klient będzie zadowolony widząc, że jego twarz jest
rozjaśniona, kontury na nowo określone, a skóra wygładzona i miękka.

ATACHE – NAUKOWE PODEJŚCIE DO KURACJI LIFTINGUJĄCEJ
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LINIA DETALICZNA
Force Lift Day SPF 20 50ml
Krem liftingujący, wygładzający, ochronny do twarzy, na dzieo.
Ref. 640776
Produkt najnowszej generacji, stworzony specjalnie by przeciwdziaład utracie jędrności i pogorszeniu się struktury skóry, dający natychmiastowy
efekt napięcia. Gatuline® In-Tense (ekstrakt z kwiatów Spilanthes Acmella) i izoflawony sojowe (Lipobelle Soyaglycone -lizosomalna forma
genisteiny) stymulują naturalne właściwości ochronne skóry przeciw utracie sprężystości i powstawaniu zmarszczek, reorganizują strukturę skóry.
Aktywują biomechaniczne funkcje fibroblastów kolagenu i elastyny, zwiększając elastycznośd skóry. Poprawiają owal twarzy i przywracają jej
delikatniejsze rysy.
Już od pierwszej aplikacji Force Lift Day zapewnia następujące efekty:
 Chroni Twoją twarz przez cały dzieo.
 Wyraźnie poprawia kontury twarzy.
 Pojędrnia i wygładza skórę.
Zawiera filtry przeciw promieniom UVB (SPF20) i UVA. Ma konsystencję fluidu o jedwabistej strukturze.
Sposób użycia:
Stosowad codziennie rano. Wcześniej należy oczyścid skórę oraz nałożyd tonik, używając w tym celu produktów z linii Atache, najbardziej
odpowiednich dla danego typu skóry. Wmasowad w skórę twarzy ruchami palców w kierunku do góry, aż do całkowitego wchłonięcia.

Sublime Lift Night 30ml
Serum ujędrniające, regenerujące do twarzy, na noc.
Ref. 640778
Serum ujędrniające, opracowane specjalnie dla skóry twarzy. Produkt wyróżnia kompletna i optymalna kompozycja aktywnych składników, które
skutecznie zapobiegają utracie gęstości skóry i odbudowują ją w czasie nocy. Działanie Gatuline® In-Tense (ekstrakt z kwiatów Spilanthes Acmella)
stymuluje i reorganizuje naturalny poziom kolagenu i elastyny, pozostawiając wyjątkowo gładką powierzchnię skóry. Dzięki synergii Snap-8®
(alternatywa dla Botoksu) i wspaniałemu trójpeptydowi (naśladującemu ‘paraliżujące’ działanie Waglerin-1, proteiny obecnej w jadzie żmii
Tropidolaemus Wagleri ze Świątyni Węży w Penang w Malezji), produkt redukuje zmarszczki poprzez rozluźnienie mięśni, a tym samym na nowo
definiuje owal twarzy. Kwas hialuronowy zapewnia poczucie komfortu. Izoflawony sojowe ponownie napinają i przywracają jędrnośd obszarom
twarzy, które tego potrzebują.
Skóra odzyskuje jędrnośd, jest bardziej elastyczna i gładsza.
Sposób użycia:
Stosowad wieczorem. Dokładnie oczyścid twarz odpowiednim żelem (lub oliwką) i tonikiem z linii Atache. Następnie, w zależności od wielkości
twarzy i rodzaju cery, wmasowad delikatnie 4-6 kropel produktu w skórę, aż do całkowitego wchłonięcia się, wykonując przy tym delikatne ruchy
w górę.
www.atache.pl
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Performance Neck Solution 30ml
Fluid ujędrniający, wzmacniający, wygładzający na szyję i podbródek.
Ref. 640779
Preparat stworzony w celu zwalczania utraty jędrności przez skórę szyi i podbródka. Formuła naturalnego liftingu, oparta na aktywnym składniku
Essenskin® (źródło wapnia i aminokwasów) działa odbudowująco i aktywuje metabolizm komórkowy. Kwas hialuronowy zapewnia intensywne
nawilżenie na wszystkich poziomach skóry. Efektywnie działający Slimbuster® ułatwia eliminację lipidów.
Skóra odzyskuje swą gęstośd, jędrnośd i jedwabistą gładkośd.
Trwałe efekty już od pierwszej aplikacji produktu:




Ujędrnia i wzmacnia Twoją skórę.
Wygładza drobne linie i zmarszczki, przywracając Ci młody wygląd.
Rzeźbi Twoją szyję i podbródek, pozostawiając zaskakujące efekty.

Sposób użycia:
Stosowad codziennie rano i wieczorem. Wcześniej należy oczyścid skórę oraz nałożyd tonik, używając w tym celu produktów z linii Atache,
najbardziej odpowiednich dla danego typu skóry. Delikatnie wmasowad produkt w skórę szyi i podbródka wykonując ruchy do góry,
aż do całkowitego wchłonięcia.

Intensive Lift Contour 15ml
Krem liftingujacy, przeciwzmarszczkowy, wzmacniający do skóry wokół oczu i ust, na dzieo i noc.
Ref. 640785
Nowe podejście do kuracji liftingującej, przeznaczonej specjalnie dla okolic oczu i ust. Formuła oparta na wyjątkowej kompozycji aktywnych
składników, które działają w sposób naturalny. W synergii z nowymi kompleksami, m. in. Snap-8® (alternatywa dla Botoksu) i wspaniałym
trójpeptydem (naśladującym ‘paraliżujące’ działanie Waglerin-1, proteiny obecnej w jadzie żmii Tropidolaemus Wagleri ze Świątyni Węży
w Penang w Malezji) działają przeciwzmarszczkowo poprzez rozluźnienie mięśni twarzy. Dają zaskakujące rezultaty w postaci wygładzonej,
wyrównanej powierzchni skóry. Efekty dodatkowo zwiększa zastosowanie kwasu hialuronowego, który intensywnie nawilża i wypełnia zmarszczki.
W ten sposób chroniona przez cały dzieo skóra staje się elastyczna, gładka i wzmocniona.
Sposób użycia:
Stosowad rano i wieczorem. Po dokładnym demakijażu niewielką ilośd kremu delikatnie wklepad w skórę wokół oczu i okolice ust, zwracając
szczególną uwagę na linie zmarszczek i linie mimiczne.

Gwarancja efektów już w 28 dni.
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Zamówienia: tel. 22 303 9999, kom. 60 303 9999, hurtownia@sabell.pl

www.atache.pl

