prezentuje
pierwszą kompleksową kurację przeciwzmarszczkową, redukującą widoczne oznaki starzenia się skóry.

Anti-wrinkle

Intensywny program przeciwzmarszczkowy do twarzy z retinolem i koenzymem Q10.
Odkryj zalety i efekty linii VITAL AGE RETINOL, wysoką zawartośd czystego retinolu i koenzymu Q10.
Ciesz się długotrwałymi efektami. Korzystaj z programu przez cały rok.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE
Czysty RETINOL niezbędny dla zdrowia skóry, odgrywa zasadniczą rolę w procesie odnowy komórkowej, normalizuje proces dojrzewania
komórek (co daje spłycenie warstwy rogowej i pogrubienie warstw żywych) i wyrównuje produkcję kolagenu.
Koenzym Q10. Jego fundamentalne zadanie to ochrona błony komórkowej przed utlenianiem (neutralizuje wolne rodniki). Stymuluje biologiczne
funkcje skóry, metabolizm komórkowy i regenerację. Niezastąpiony przy wytwarzaniu energii na poziomie komórkowym, co usprawnia wszystkie
funkcje życiowe komórek, pozostawiając w efekcie zdrowe, dotlenione komórki i ich prawidłowe funkcjonowanie. Niezastąpiony w procesie
oddychania komórkowego.

LINIA PROFESJONALNA
Vital Age Retinol, Wrinkle Attack Facial Program 4 zab/op
Zabieg przeciwzmarszczkowy z retinolem i Q10, do twarzy.
Ref. 640403
Profesjonalny program przeciwzmarszczkowy, który łączy w sobie czysty RETINOL i koenzym Q10, osiągając w ten sposób optymalną siłę
zwalczania wolnych rodników. Zabieg redukuje już istniejące zmarszczki, pobudza odnowę komórkową, spowalnia procesy starzenia się skóry.
Jego rezultaty wynikają z innowacyjnego połączenia składników oraz samej metody pracy.

PIELĘGNACJA W SALONIE
Zalecenia do wykonania zabiegu:


Rodzaj skóry: Vital Age Retinol został opracowany dla każdego typu skóry, a szczególnie dla narażonych na działanie zewnętrznych
i wewnętrznych czynników, powodujących przedwczesne pojawianie się zmarszczek.




Kurację VITAL AGE RETINOL można rozpocząd o każdej porze roku.
Zabiegi można powtarzad tak często, jak kosmetyczka uzna to za konieczne: zaleca się 1-2 razy w tygodniu.

Kiedy rozpocząd program:



Zapobiegawczo, ochronnie: przed pojawieniem się zmarszczek, linii mimicznych na twarzy.
Zabieg redukujący zmarszczki: stosowad w dowolnym momencie, w celu zmniejszenia już istniejących zmarszczek.

DZIAŁANIE PROGRAMU, EFEKTY




Redukuje istniejące zmarszczki.
Opóźnia pojawienie się nowych zmarszczek i linii mimicznych. Zapobiega przedwczesnemu starzeniu sie skóry.
Stymuluje odnowę komórek naskórka. Stymuluje procesy energetyczne w komórkach, zapewniając ich zdrowe funkcjonowanie.

Jędrnośd, gładkośd, nawilżenie i odżywienie, jednolity koloryt i ochrona skóry.
www.atache.pl
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PRODUKTY W ZABIEGU

01 JOJOBA SCRUB - Piling delikatnie złuszczający. Nie powoduje podrażnieo, pozostawia czystą i gładką skórę.
Składniki aktywne: mikrosfery jojoba.

02 RETINOL PEARL - Perły zawierające wysoką koncentrację retinolu, co gwarantuje bardziej skuteczną i łatwiejszą absorpcję witaminy A
w czystej postaci. Dzięki temu w widoczny sposób redukuje istniejące już zmarszczki na twarzy, szyi i dekolcie.
Składniki aktywne: retinol.

03 Q10 PEARL - Perły zawierające wysoką koncentrację koenzymu Q10, który dodatkowo zwiększa siłę działania i efekty retinolu.
Składniki aktywne: koenzym Q10.

04 HYDRAMASK - Innowacyjna, hydrożelowa forma maseczki, która zapewnia dłuższe działanie nawilżające, odżywcze i naprawcze
wszystkich aktywnych składników maski. Jej okluzyjne działanie dodatkowo ułatwia absorpcję retinolu i koenzymu Q10. To swoiste
połączenie składników i struktury maski pozwala dużo dłużej cieszyd się oczekiwanymi efektami.
Składniki aktywne: kwas hialuronowy, nagietek lekarski, alga Codium Tomentosum.

05 FIRMING FLUID - Lekka emulsja, doskonała jako ostatni dotyk w profesjonalnej pielęgnacji, który pozostawi skórę jeszcze bardziej
miękką i równomiernie rozświetloną (Soft Focus Effect).
Składniki aktywne: witamina E, kwas hialuronowy.

Innowacyjne opakowanie: sterylne, jednorazowe dozy produktów na poszczególne etapy zabiegu.

PRZEBIEG ZABIEGU
1.

Przygotowanie skóry: demakijaż i tonizacja. Czas: 5-8 minut.
Usunąd makijaż i oczyścid skórę twarzy, szyi i dekoltu za pomocą Makeup Remover Oil lub Gel z linii profesjonalnej Atache (wybór
produktu zależy od typu cery) wykonując delikatne ruchy masujące przez kilka minut. Następnie zmyd skórę gąbką i ciepłą wodą.
Na zakooczenie tego etapu przemyd skórę tonikiem Hydrocalming Tonic z linii profesjonalnej Atache.

2.

Eksfoliacja. Czas: 5-8 minut.
Wykonad piling twarzy, szyi i dekoltu wykorzystując całą zawartośd jednej tubki Jojoba Scrub. Produkt aplikujemy pędzlem i wykonujemy
delikatny masaż, który rozpoczynamy od dekoltu i kooczymy na czole. Usunięcie martwych komórek naskórka ułatwi głębszą aplikację
aktywnych składników: skóra lepiej wykorzysta przeciwzmarszczkowe właściwości retinolu i antyoksydacyjne koenzymu Q10.
Pozostałości produktu usunąd gąbką i stonizowad skórę tonikiem Atache.

3.

I faza aktywacji - serum: Retinol Pearl + Q10 Pearl. Czas:10 minut.
Łączymy zawartośd dwóch pereł z retinolem i jednej z koenzymem Q10. W pierwszej kolejności wmasowad serum w miejscach
pojawienia się linii mimicznych i zmarszczek. Następnie resztę obu produktów wmasowad w skórę twarzy, szyi i dekoltu, aż do
wchłonięcia się, wykonując masaż przeciwzmarszczkowy.

4.

II faza aktywacji - maska hydrożelowa. Czas: 20 minut.
Na dokładnie osuszoną skórę twarzy i szyi nałożyd odpowiednie części maski tak, by dokładnie przylegały. Maskę pozostawid na 20 minut,
by przez ten czas wszystkie aktywne składniki (retinol i Q10) lepiej się wchłonęły. Na maskę można nałożyd ciepły ręcznik, aby wzmocnid
jej działanie. Maska jednocześnie nawilża i odżywia.

5.

III faza aktywacji - serum pojędrniające: ochrona, zakooczenie zabiegu. Czas: 10 minut.
Po 20 minutach usuwamy maskę hydrożelową. W skórę twarzy, szyi i dekoltu wmasowujemy całą zawartośd tubki Firming Fluid,
wykonując ruchy zgodne z kierunkiem przebiegu mięśni. Masaż rozpoczynamy od dekoltu i przechodzimy stopniowo w kierunku czoła,
aż do całkowitego wchłonięcia się produktu.

Uwaga: Unikad kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. Nie używad w ciąży i w czasie laktacji. W przypadku ekspozycji na słooce zaleca się
stosowanie kremów z filtrami.

16 | S t r o n a

www.atache.pl

LINIA DETALICZNA
Eye Wrinkle Attack, Eye Contour Serum 15ml
Serum przeciwzmarszczkowe z retinolem, pod oczy.
Ref. 640405
Laboratoria Atache stworzyły pierwszą kompleksową kurację przeciwzmarszczkową, redukującą widoczne oznaki starzenia się skóry: zmarszczki,
linie mimiczne, nierówności oraz utratę promiennego wyglądu przez skórę wokół oczu.
Serum EYE WRINKLE ATTACK gwarantuje spektakularne efekty w walce ze zmarszczkami, znacznie wyrównuje linie mimiczne. Dzięki intensywnym
właściwościom przeciwzmarszczkowym retinolu i antyoksydantom z koenzymem Q10, w połączeniu z innowacyjnymi kompleksami EYESERYL®
i MDI COMPLEX®, skóra wokół oczu staje się doskonale gładka i jednolita: zmarszczki i linie mimiczne znacznie zredukowane, skóra bardziej jędrna
i elastyczna, worki i cienie pod oczami niewidoczne. Możemy cieszyd się świeżym, młodszym spojrzeniem.
Sposób użycia:
Stosowad rano i wieczorem. Po dokładnym demakijażu oczu, niewielką ilośd EYE WRINKLE ATTACK lekko wklepad w skórę wokół oczu, zwracając
szczególną uwagę na linie zmarszczek i linie mimiczne.
Opakowanie: dozownik 15ml.
Uwaga: Unikad bezpośredniego kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
Składniki aktywne: retinol, koenzym Q10, Eyeseryl®, MDI Comlex®.

Wrinkle Attack Pearls 30x0,28ml
Perły z retinolem.
Ref. 640400
Retinol to czysta postad witaminy A. Ta rozpuszczalna w tłuszczach witamina, niezbędna dla zdrowia skóry, odgrywa bardzo ważną rolę zarówno
w procesie odnowy komórkowej, jak i w produkcji kolagenu. VITAL AGE RETINOL firmy Atache, stymuluje odnawianie się komórek epidermy,
zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry i pobudza jej naturalne mechanizmy obronne przeciw wolnym rodnikom. Pomaga zmniejszyd
zmarszczki i drobne linie na twarzy, szyi i dekolcie. Nie tylko leczy defekty skóry, ale jednocześnie pozostawia ją miękką, gładką, jasną i promienną.
Komórki regenerują się i mnożą najlepiej w nocy, podczas procesu odbudowy naskórka, dlatego stosowanie retinolu na noc przynosi największe
efekty. Perły Vital Age RETINOL, zawierające 0,2% stężenie retinolu, to produkt najnowszej generacji, który skutecznie przenika w głąb skóry.
Stabilizuje równowagę hydrolipidową. Redukuje zmarszczki począwszy od pierwszej aplikacji produktu.
Zalety pereł VITAL AGE RETINOL: innowacyjne opakowanie zabezpiecza jakośd i efektywnośd produktu.
Sposób użycia:
Dokładnie oczyścid twarz odpowiednim żelem i tonikiem z linii Atache. Następnie 2 pełne kapsułki z retinolem wmasowad delikatnie w skórę
twarzy, szyi i dekoltu, aż do całkowitego wchłonięcia się. Zaleca się stosowanie na noc.
Czas trwania kuracji: Intensywna kuracja powinna trwad 15 dni: co drugi dzieo aplikujemy zawartośd 2 pereł na skórę twarzy, szyi i dekoltu.
W pozostałe dni uzupełniamy kurację stosując krem na noc RETINOL WRINKLE ATTACK NIGHT. Każdego dnia rano używad kremu na dzieo RETINOL
WRINKLE ATTACK DAY.
W przypadku ekspozycji na słooce, zaleca się używanie kremów z filtrami Atache. Zaleca się nie stosowad w okresie ciąży i karmienia piersią.
W przypadku podrażnieo zaprzestad stosowania.
Opakowanie: słoik zawierający 30 pereł x 0,28ml.
Składniki aktywne: retinol.

Wrinkle Attack Day 50ml
Krem przeciwzmarszczkowy z retinolem, na dzieo.
Ref. 640402
VITAL AGE RETINOL marki Atache, stymuluje odnawianie się komórek epidermy, zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry i pobudza jej
naturalne mechanizmy obronne przeciw wolnym rodnikom. Pomaga zmniejszyd zmarszczki i drobne linie na twarzy, szyi i dekolcie. Nie tylko leczy
defekty skóry, ale jednocześnie pozostawia ją miękką, gładką, dobrze nawilżoną, jasną i promienną. Redukuje stopniowo zmarszczki mimiczne
twarzy, szyi i dekoltu. Zapobiega i spowalnia powstawanie zmarszczek i przebarwieo, pojawiających się na skutek fotostarzenia się skóry i ostrych
warunków atmosferycznych. Już po pierwszym użyciu, Wrinkle Attack Day Cream zmniejsza zmarszczki mimiczne, nadaje skórze miękkośd, bez
efektu tłustości. Zawiera palmitynian retinolu, który ułatwia uzyskanie efektu SOFT FOCUS, a to oznacza rozjaśnioną twarz o jednolitej karnacji.
Sposób użycia:
Stosowad rano. Dokładnie oczyścid twarz odpowiednim żelem i tonikiem z linii Atache. Następnie wmasowad delikatnie produkt w skórę twarzy,
szyi i dekoltu, aż do całkowitego wchłonięcia się. Aby uzyskad większe efekty, zaleca się stosowanie na noc vital age RETINOL Wrinkle Attack
PEARLS (perły z retinolem) lub Wrinkle Attack NIGHT (krem na noc z retinolem). W przypadku ekspozycji na słooce, zaleca się używanie kremów
z filtrami Atache. Zaleca się nie stosowad w okresie ciąży i karmienia piersią.
Opakowanie: tuba 50 ml.
Składniki aktywne: palmitynian retinolu, filtry słoneczne, pigmenty rozświetlające.
www.atache.pl
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Wrinkle Attack Night 50ml
Krem przeciwzmarszczkowy z retinolem, na noc.
Ref. 640401
WRINKLE ATTACK NIGHT reaktywuje odnowę komórkową, skóra odzyskuje witalnośd i jednolitą karnację. To prawdziwa regeneracja dla każdego
typu cery. Stopniowo redukuje zmarszczki mimiczne twarzy, szyi i dekoltu. Zapobiega i spowalnia powstawanie zmarszczek i przebarwieo,
pojawiających się na skutek fotostarzenia i ostrych warunków atmosferycznych. WRINKLE ATTACK NIGHT oprócz palmitynianu retinolu zawiera
także Karboksymetyloglukan (Carboximethyl Glucane), który razem z retinolem wpływa na zwiększenie syntezy kolagenu, hamuje proces utleniania
oraz pobudza proces odnowy komórkowej. Kolejnym cennym składnikiem kremu jest Masło Karite, które pomaga przywrócid równowagę
popękanej, starzejącej się i uszkodzonej skórze, zapewniając jej uczucie miękkości i komfortu.
Sposób użycia:
Stosowad wieczorem. Dokładnie oczyścid twarz odpowiednim żelem i tonikiem z linii Atache. Następnie wmasowad delikatnie produkt w skórę
twarzy, szyi i dekoltu, aż do całkowitego wchłonięcia się. Aby uzyskad większe efekty, zaleca się stosowanie na dzieo vital age RETINOL Wrinkle
Attack Day.
Opakowanie: tuba 50 ml.
Składniki aktywne: palmitynian retinolu, masło karite, karboksymetyloglukan.

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