przedstawia
ciekawą, nowoczesną linię produktów, których celem jest powstrzymanie zmian zachodzących w skórach tłustych i trądzikowych.
Wyjątkowa i skuteczna kombinacja składników aktywnych linii Oily Skin pozostawia skórę czystą i matową, przywraca jej zdrowy wygląd.

Oily and Acne Prone Skin

Program oczyszczający, normalizujący, nawilżający dla skóry tłustej i trądzikowej.
LINIA PROFESJONALNA
Cleansing Gel, Regulating Facial Gel 500ml
Żel oczyszczający, do cery tłustej i/lub trądzikowej. Ref. 640252
Żel czyszczący o właściwościach sebo-regulujących, do codziennej higieny i pielęgnacji cery tłustej i/lub trądzikowej. Doskonały na pierwszym,
ważnym etapie przygotowania skóry do dalszych zabiegów. Pozostawia skórę dokładnie oczyszczoną i zmatowioną. Odpowiednio dobrane
składniki regulują pracę gruczołów łojowych i poziom flory bakteryjnej, jednocześnie pozostawiają nawilżoną skórę.
Składniki aktywne: kwas salicylowy, cynk PCA, chloroheksydyna, mleczan mentylu, allantoina, olejek eteryczny z limonki, olejek eteryczny z mięty.

Oily Lotion, Regulating Facial Tonic 500ml
Tonik normalizujący do cery tłustej i/lub trądzikowej. Ref. 640250
Lotion oczyszczający i tonizujący do codziennej pielęgnacji skóry tłustej i/lub trądzikowej. Specjalnie dobrane składniki regulują florę bakteryjną
i normalizują wydzielanie sebum. Tonik pozostawia skórę matową i doskonale przygotowuje ją do dalszych zabiegów.
Składniki aktywne: chloroheksydyna, kwas salicylowy, cynk PCA, allantoina, mentol.

Renewal Therapy, Renewing Facial Exfoliator 12x5ml
Piling złuszczająco-odbudowujący, do cery tłustej i/lub trądzikowej. Ref. 640251
Produkt o szerokim działaniu. W pierwszym etapie skutecznie zmiękcza i usuwa (złuszcza) obumarłe komórki naskórka, oczyszcza i odświeża skórę.
Odblokowuje pory. Następnie wygładza skórę, nawilża i regeneruje, pobudza jej odnowę. Doskonale przygotowuje skórę na przyjęcie kolejnych
aktywnych składników. Jego formuła opiera sie na wyjątkowym połączeniu kwasu laktobionowego, który jest polihydroksykwasem najnowszej
generacji, z alfa- i beta-hydroksykwasami. Stosowanie tego produktu daje skórze nieocenione właściwości pilingujące, nawilżające
i antyoksydacyjne. Przyspiesza gojenie się skóry.
Sposób użycia: aplikowad pędzlem na 5-10 minut, po czym zmyd letnią wodą. Piling nie wymaga użycia neutralizatora. Zaleca się stosowad 1-2 razy
w tygodniu, w zależności od rodzaju skóry. Można stosowad przed każdym zabiegiem, wymagającym delikatnego złuszczenia naskórka.
Składniki aktywne: AHA: kwas glikolowy, kwas mlekowy, kwas jabłkowy, kwas cytrynowy; BHA: kwas salicylowy; PHA: kwas laktobionowy; aloes,
mleczan mentylu, Polyquaternium 10.

Balancing Shock Serum I, Purifying Concentrate 12x4ml
Koncentrat balansujący I, oczyszczająco-regenerujący do skóry trądzikowej. Ref. 640254
Ekskluzywne serum stworzone, by równoważyd i regenerowad skórę trądzikową. Ma właściwości keratolityczne (złuszczające), przeciwbakteryjne,
przeciwzapalne. Reguluje nadmierne wydzielanie sebum, matuje, zmniejsza pory i poprawia stan skóry, dając jej czysty, świeży wygląd. Łagodzi
podrażnienia, koi i przyspiesza gojenie się skóry. Działa antyoksydacyjnie.
Składniki aktywne: Evermat®, kwas salicylowy, lipoglicyna, Seboclear®, bisabolol.

Balancing Shock Serum II, Balancing Concentrate 12x4ml
Koncentrat balansujący II, normalizująco-nawilżający do skóry tłustej. Ref. 640253
Specjalnie dobrana, wyjątkowa gama aktywnych składników pozwala regulowad pracę gruczołów łojowych i właściwie nawilżad skórę tłustą.
Oczyszcza, złuszcza, zmniejsza pory i przywraca skórze kwaśne pH. Przyspiesza regenerację i gojenie się skóry. Poprawia elastycznośd warstwy
rogowej naskórka, ożywia tkankę skórną, doskonale nawilża. Znacznie ogranicza efekt świecenia się skóry, jednocześnie przywracając jej witalnośd
i świeżośd.
Składniki aktywne: Evermat®, kwas salicylowy, lipoglicyna, Seboclear®, bisabolol, aloes 20%, Hydroviton 24.

Purifying Mask, Purifying Facial Mask 200ml
Maska oczyszczająco-normalizująca do skóry tłustej i/lub trądzikowej. Ref. 640255
Nowoczesna maska głęboko oczyszczająca, przywracająca równowagę skórze tłustej i/lub trądzikowej. Doskonale dobrane składniki aktywne, takie
jak tlenek cynku, alantoina, siarka, bisabolol regulują wydzielanie sebum, działają bakteriostatycznie i przeciwzapalnie. Maska ściąga pory,
przyspiesza gojenie się skóry i jej regenerację. Łagodzi, odświeża i przynosi ulgę. Zapewnia efekt chłodzenia.
Składniki aktywne: kaolin, tlenek cynku, siarka, bisabolol, alantoina, mleczan mentylu.
www.atache.pl
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Balancing Cream, Balancing Facial Fluid 200ml
Krem-fluid balansujący, normalizująco-oczyszczający do cery tłustej i/lub trądzikowej.
Ref. 640256
Specjalnie dobrana, wyjątkowa gama aktywnych składników ułatwia balansowanie i oczyszczanie skóry tłustej i/lub trądzikowej. Zachowuje
optymalne pH skóry i reguluje pracę gruczołów łojowych. Działa lekko złuszczająco i antybakteryjnie, ściąga pory. Poprawia metabolizm
komórkowy, przyspiesza gojenie i łagodzi podrażnienia. Nawilża skórę i uelastycznia ją. Przywraca skórze witalnośd, pomaga pozbyd się efektu
świecenia się skóry, zapewniając jednocześnie uczucie świeżości.
Składniki aktywne: Evermat®, Seboclear®, kwas jabłkowy, cynk PCA, aloes 20%, Hydroviton 24, pantenol, absorbenty łoju.

PIELĘGNACJA W SALONIE




Czas trwania zabiegu: 55 minut.
Częstotliwośd wykonywania zabiegów: 1 raz w tygodniu lub według zaleceo kosmetyczki.
Ilośd zabiegów w serii: 10 lub do uzyskania pożądanego efektu.

Produkty do zabiegu:








Balancing Shock Serum I, Purifying Concentrate 12x4ml (cera trądzikowa)
Balancing Shock Serum II, Balancing Concentrate 12x4ml (cera tłusta)
Cleansing Gel, Regulating Facial Gel 500ml
Oily Lotion, Regulating Facial Tonic 500ml
Renewal Therapy, Renewing Facial Exfoliator 12x5ml
Purifying Mask, Purifying Facial Mask 200ml
Balancing Cream, Balancing Facial Fluid 200ml

PRZEBIEG ZABIEGU
1.

Demakijaż oczu i ust. Czas: 3-5 minut.
Demakijaż oczu. Usunąd makijaż z oczu za pomocą delikatnej oliwki do demakijażu Makeup Remover Oil z linii Basic Professional Atache.
Demakijaż ust. Usunąd makijaż z ust za pomocą bawełnianych wacików nasączonych żelem do demakijażu Make-up Removing Gel z linii Basic
Professional.

2.

Oczyszczenie i tonizacja skóry. Czas: 2-3 minuty.
Oczyścid skórę twarzy, szyi i dekoltu za pomocą Cleansing Gel. Zwilżyd palce wodą i niewielką ilośd żelu rozprowadzid na twarzy, wykonując
delikatne ruchy okrężne. Po chwili zmyd skórę gąbką i ciepłą wodą. Następnie nasączyd dwa bawełniane waciki tonikiem Oily Lotion
i tonizowad skórę. Ominąd okolice powiek i ust. Zastosowad delikatne, ale szybkie oklepywanie w celu pobudzenia krążenia.

SKÓRA TŁUSTA
3.

SKÓRA TRĄDZIKOWA

Eksfoliacja. Czas: 12 minut.

Eksfoliacja. Czas: 12 minut.

Wykonaj piling twarzy, szyi i dekoltu. Usunięcie martwych
komórek naskórka i odblokowanie porów ułatwi głębszą
aplikację aktywnych składników i pobudzi regenerację
komórek.

Wykonaj piling twarzy, szyi i dekoltu. Usunięcie martwych
komórek naskórka i odblokowanie porów ułatwi głębszą
aplikację aktywnych składników i pobudzi regenerację
komórek.

Za pomocą miękkiego pędzelka (najlepiej typu wachlarz)
rozprowadź zawartośd jednej tubki Renewal Therapy,
pozostawiając cienką warstwę produktu na skórze. Piling
chemiczny powinien pozostad na skórze przez 3-10 minut.

Za pomocą miękkiego pędzelka (najlepiej typu: wachlarz)
rozprowadź zawartośd jednej tubki Renewal Therapy,
pozostawiając cienką warstwę produktu na skórze. Piling
chemiczny powinien pozostad na skórze przez 3-10 minut.

Dla większego komfortu klienta, zastosuj okład na powieki
z bawełnianych wacików nasączonych tonikiem Aqua Defense
z linii Soft Derm lub wodą. Przez cały czas działania pilingu
kontroluj odczucia klienta i stopieo zarumienienia skóry. Jeżeli
skóra reaguje szybko na działanie produktu (szczypanie,
rumieo), zmyj piling przed upływem 10 minut.
Po upływie wymaganego czasu usuo produkt miękką gąbką i
zimną wodą, wykonując delikatne, głaskające ruchy na skórze
twarzy, szyi i dekoltu. Unikaj mocnych ruchów, nie ciągnij
skóry.

Dla większego komfortu klienta, zastosuj okład na powieki
z bawełnianych wacików nasączonych tonikiem Aqua Defense
z linii Soft Derm lub wodą. Przez cały czas działania pilingu
kontroluj odczucia klienta i stopieo zarumienienia skóry. Jeżeli
skóra reaguje szybko na działanie produktu (szczypanie,
rumieo), zmyj piling przed upływem 10 minut.
Po upływie wymaganego czasu usuo produkt miękką gąbką i
zimną wodą, wykonując delikatne, głaskające ruchy na skórze
twarzy, szyi i dekoltu. Unikaj mocnych ruchów, nie ciągnij
skóry.

UWAGA: produkt zawiera kwasy glikolowy i salicylowy. Przed
zastosowaniem upewnij się, czy klient toleruje oba składniki.

UWAGA: produkt zawiera kwasy glikolowy i salicylowy. Przed
zastosowaniem upewnij się, czy klient toleruje oba składniki.

24 | S t r o n a

www.atache.pl

W przypadku skóry z zaskórnikami, lepiej wykonad eksfoliację
za pomocą pilingu fizycznego z linii Basic Professional, zamiast
Renewal Therapy.

W przypadku skóry z zaskórnikami, lepiej wykonad eksfoliację
za pomocą pilingu fizycznego z linii Basic Professional, zamiast
Renewal Therapy.
Nie stosuj pilingu fizycznego w miejscach z ropnymi
wykwitami.

b)

Zastosuj następujące ruchy masujące przed lub po parze
(wapozon), aby ułatwid oczyszczanie skóry z zaskórników.
Masaż Jacqueta (głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, szczypanie,
oklepywanie,
wstrząsanie)
w
okolicach
żuchwy
i brody oraz rozcieranie na policzkach.
Poprzeczne rozcieranie na czole, ruchy w kształcie litery S.

Zastosuj następujące ruchy masujące przed lub po parze
(wapozon), aby ułatwid oczyszczanie skóry z zaskórników.
Masaż Jacqueta (głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, szczypanie,
oklepywanie,
wstrząsanie)
w
okolicach
żuchwy
i brody oraz rozcieranie na policzkach.
Poprzeczne rozcieranie na czole, ruchy w kształcie litery S.

4.

Tonizacja. Czas: 1 minuta.

a)

a)

b)

Przemyj skórę dwoma wacikami nasączonymi tonikiem Oily Lotion. Aby zwiększyd jego absorpcję, wklep tonik delikatnie opuszkami palców.
Omijaj okolice oczu i ust.
5.

6.

Faza aktywacji. Czas: 10 minut.

Faza aktywacji. Czas: 10 minut

To najważniejszy etap zabiegu.
Zastosuj zawartośd jednej tubki Shock Serum II, Balancing
Concentrate za pomocą delikatnego masażu aż do całkowitego
wchłonięcia się produktu.
Unikaj zbyt energicznych / mocnych ruchów.

To najważniejszy etap zabiegu.
Przed nałożeniem kolejnych produktów wykonaj drenaż
limfatyczny, rozpoczynając od dekoltu i szyi. Masaż jeszcze
lepiej przygotuje skórę na wchłonięcie aktywnych składników
zabiegu, wyciszy ją i zrelaksuje. Teraz wmasuj w skórę twarzy,
szyi i dekoltu zawartośd jednej tubki Balancing Shock Serum I
Purifying Concentrate, aż do całkowitego wchłonięcia się.

Maska. Czas: 25 minut.
Na powieki i usta połóż połówki wacików nasączonych wodą lub tonikiem Aqua Defense z linii Soft Derm. Pędzelkiem rozprowadź cienką
warstwę maski. Pozostaw na 10-15 minut, by wszystkie aktywne składniki zawarte w maseczce zadziałały oczyszczająco, regenerująco i kojąco
na skórę. Po upływie wymaganego czasu usuo maskę za pomocą miękkiej gąbki i ciepłej wody.

7.

Ochrona, zakooczenie zabiegu. Czas: 2 minuty.
Delikatnymi ruchami wmasuj Balancing Cream w skórę twarzy, szyi i dekoltu, aż do całkowitego wchłonięcia się produktu.
Następnie zastosuj odpowiedni krem z filtrami.
UWAGA: Unikad bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne przez 48-72 godziny po zabiegu.

LINIA DETALICZNA
Cleansing Gel, Regulating Facial Gel 115ml
Żel oczyszczający do cery tłustej i/lub trądzikowej.
Ref. 640265
Żel czyszczący o właściwościach sebo-regulujących, do codziennej higieny i pielęgnacji cery tłustej i/lub trądzikowej. Doskonały na pierwszym,
ważnym etapie przygotowania skóry do dalszych zabiegów. Pozostawia skórę dokładnie oczyszczoną i zmatowioną. Odpowiednio dobrane
składniki regulują pracę gruczołów łojowych i poziom flory bakteryjnej, jednocześnie pozostawiają nawilżoną skórę.
Uwaga: zawiera kwas salicylowy.
Sposób użycia:
Zwilżyd dłonie i niewielką ilośd żelu rozprowadzid na twarzy i/lub innych miejscach dotkniętych problemem, wykonywad ruchy okrężne,
aż do chwili uzyskania delikatnej piany. Pozostawid na 1-2 minuty, a następnie zmyd ciepłą wodą.
Składniki aktywne: kwas salicylowy, cynk PCA, chloroheksydyna, mleczan mentylu, alantoina, olejek eteryczny z limonki, olejek eteryczny z mięty.
www.atache.pl
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Purifying Mask, Purifying Facial Mask 100ml
Maska oczyszczająco-normalizująca, do cery tłustej i/lub trądzikowej.
Ref. 640268
Nowoczesna maska głęboko oczyszczająca, przywracająca równowagę skórze tłustej i/lub trądzikowej. Doskonale dobrane składniki aktywne, takie
jak tlenek cynku, alantoina, siarka, bisabolol regulują wydzielanie sebum, działają bakteriostatycznie i przeciwzapalnie. Maska ściąga pory,
przyspiesza gojenie się skóry i jej regenerację. Łagodzi, odświeża i przynosi ulgę.
Sposób użycia:
Oczyścid twarz i inne miejsca dotknięte problemem za pomocą Cleansing Gel. Następnie, niewielką ilośd maseczki PURIFYING MASK rozprowadzid
palcami, aż do uzyskania cienkiej warstwy. Pozostawid na skórze przez 15 minut. Zmyd ciepłą wodą. Stosowad 2-3 razy w tygodniu, co drugi dzieo.
Składniki aktywne: kaolin, tlenek cynku, siarka, bisabolol, alantoina, mleczan mentylu.

Balancing Cream I, Purifying Cream 50ml
Krem balansujący I, oczyszczająco-nawilżający do cery trądzikowej.
Ref. 640266
Lekki, nawilżający krem (nie zawiera olejów). Starannie dobrane składniki z powodzeniem zwalczają przyczyny i objawy skóry trądzikowej, działają
złuszczająco i seboregulująco. Ekstrakty roślinne ograniczają powstawanie zaskórników i pojawianie się zaczerwienieo na skórze. Krem zmniejsza
świecenie się skóry, przywraca jej jednolitą kolorystykę i promiennośd. Zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia skórze trądzikowej.
Uwaga: zawiera α i β-hydroksykwasy.
Sposób użycia:
Oczyścid twarz i inne miejsca dotknięte problemem za pomocą Cleansing Gel. Następnie wmasowad w skórę okrężnymi ruchami Balancing Cream I,
aż do całkowitego wchłonięcia się. Używad dwa razy dziennie, rano i wieczorem.
Składniki aktywne: Evermat®, Seboclear®, kwas jabłkowy, aloes, bisabolol, lipoglicyna, olejki eteryczne.

Balancing Cream II, Balancing Cream 50ml
Krem balansujący II, normalizująco-nawilżający do cery mieszanej i tłustej.
Ref. 640267
Specjalnie dobrana, wyjątkowa gama aktywnych składników ułatwia balansowanie i nawilżanie skóry mieszanej i tłustej. Z jednej strony reguluje
wydzielanie sebum, złuszcza obumarły naskórek, zmniejsza pory i świecenie sie skóry. Jednocześnie zawiera składniki nawilżające (Natural
Moisturising Factor - NMF), odświeżające (Aloe barbadensis) i naprawcze, odbudowujące strukturę skóry (pantenol/prowitamina B5). Przywraca
skórze witalnośd i uczucie świeżości.
Uwaga: zawiera α-hydroksykwasy.
Sposób użycia:
Oczyścid twarz i inne miejsca dotknięte problemem za pomocą Cleansing Gel. Następnie wmasowad w skórę okrężnymi ruchami Balancing Cream II,
aż do całkowitego wchłonięcia się. Używad dwa razy dziennie, rano i wieczorem.
Składniki aktywne: Evermat®, Seboclear®, kwas jabłkowy, aloes, bisabolol, Hydroviton 24, pantenol.

Specific Solutions, Facial Target Gel 15ml
Żel gojący na wypryski skórne.
Ref. 640269
Preparat żelowy działający punktowo na wypryski skórne. Zwalcza defekty poprzez złuszczenie i wygojenie leczonego miejsca. Starannie dobrane
składniki pozwalają zadziaład na dwóch różnych poziomach skóry: na powierzchni skóry preparat zapobiega tworzeniu się zaskórników; wnikając
głębiej, złuszcza, oczyszcza i działa bakteriobójczo, hamuje rozwój mikroorganizmów. Dłuższe, systematyczne używanie preparatu zmniejsza
wydzielanie sebum, poprawia kolorystykę i strukturę skóry.
Uwaga: zawiera α- i β-hydroksykwasy. Tylko do użytku zewnętrznego. W przypadku podrażnieo, zaprzestad stosowania.
Sposób użycia:
Nakładad bezpośrednio na stany trądzikowe. Stosowad dwa razy dziennie, aż do zniknięcia defektu.
Składniki aktywne: kwas salicylowy, cynk PCA, lipoglicyna, kwas jabłkowy, Seboclear®, chloroheksydyna.

26 | S t r o n a

Zamówienia: tel. 22 303 9999, kom. 60 303 9999, hurtownia@sabell.pl

www.atache.pl

