oferuje
wyjątkowo delikatną, bezpieczną linię produktów o właściwościach łagodzących, naprawczych, ochronnych i relaksujących.
Kosmetyki SOFT DERM oparte są na innowacyjnych formułach, które łączą w sobie klasyczne substancje aktywne oraz te najnowszej
generacji. W zależności od potrzeb i upodobao, mogą byd używane zarówno jako jednorazowe kuracje, jak i w ramach codziennej
pielęgnacji skóry.

Sensitive Skin

Program łagodzący, wzmacniający, nawilżający, ochronny dla skóry wrażliwej.
Skóra jest systematycznie narażona na działanie czynników fizycznych (szok termiczny, promieniowanie UV, stres mechaniczny
i chemiczny) i psychologicznych. Skóry wrażliwe mają mniejszą zdolnośd przystosowania się do w/w czynników i reagują bardziej
gwałtownie i intensywnie niż inne typy skór. Utrata komfortu przez skórę delikatną, wrażliwą powoduje pojawienie się
następujących objawów: napięcie skóry, swędzenie, przesuszenie, łuszczenie się i zaczerwienienie. Linia SOFT DERM została
opracowana specjalnie dla potrzeb skór wrażliwych. Pomaga pozbyd się tych wszystkich dolegliwości i odzyskad normalny stan,
wygląd i komfort skóry.

LINIA PROFESJONALNA
Soft-Therapy, Decongestive Facial Serum 24x4ml
Serum łagodzące, obkurczające naczynka, do twarzy.
Ref. 640850
Wyjątkowe serum o właściwościach łagodzących i odczulających, stworzone specjalnie do skóry wrażliwej, by pomóc jej odzyskad komfort. Wody
termalne działają bezpośrednio na strukturę skóry, wspierając przemianę materii w komórkach tkanki łącznej, szczególnie tych, które biorą udział
w syntezie kolagenu i elastyny. Proteiny mleczne dodatkowo stymulują odnowę komórkową, jednocześnie chroniąc skórę przed zewnętrznymi
czynnikami, które podrażniają delikatną skórę. Ekstrakty z wodorostów i capparis spinosa likwidują zaczerwienienia i obkurczają naczynka. Proteiny
soi odżywiają skórę i poprawiają metabolizm komórkowy. Skóra po zabiegu pozostaje wyciszona, miękka i gładka.
Składniki aktywne: wody termalne, wyciąg z algi enteromorpha compresa, wyciąg z kaparów, proteiny mleka.

Healing Mask, Calming Facial Mask 200 ml
Maska łagodząca, wzmacniająco-kojąca, do twarzy.
Ref. 640851
Wody termalne zawarte w każdym produkcie linii Soft, również w maseczce, mają wspaniałe właściwości odczulające i kojące. Wodorosty
zmniejszają także zaczerwienienia, świąd i łuszczenie się skóry. Właściwości te wzmacnia obecnośd ekstraktu z capparis spinosa i aloe vera,
dodatkowo nawilżając, regenerując i wzmacniając skórę. Maseczka tworzy na skórze film ochronny, który zapobiega pojawianiu się efektów stresu,
napięcia. Jej wyjątkowy skład chroni skórę, pozostawiając ją elastyczną i zdrową.
Składniki aktywne: wody termalne, tlenek cynku, kaolin, wyciąg z algi enteromorpha compresa, wyciąg z kaparów, masło karite, olej jojoba,
olej z avokado.

Aqua Defense, Calming Facial Toner 500ml
Tonik łagodząco-wzmacniający, do skóry wrażliwej.
Ref. 640852
Tonik oparty na leczniczym działaniu wód termalnych. Łagodzi, oczyszcza i przywraca równowagę skórze. Daje przyjemne uczucie świeżości
i relaksu, przywraca skórze zdrowy wygląd, elastycznośd i miękkośd. Wody termalne działają bezpośrednio na strukturę skóry, wspierając
przemianę materii w komórkach tkanki łącznej, szczególnie tych, które biorą udział w syntezie kolagenu i elastyny.
Składniki aktywne: wody termalne, wyciąg z algi enteromorpha compresa, alantoina, pantenol.

Sensitive Cleanser, Cleansing Facial Gel 500ml
Żel oczyszczająco-łagodzący, do skóry wrażliwej.
Ref. 640853
Żel do demakijażu twarzy o delikatnej strukturze. Stworzony na bazie wód termalnych wzbogaconych delikatnymi składnikami oczyszczającymi,
które szanują potrzeby skóry wrażliwej. Oczyszczając, jednocześnie łagodzi podrażnienia (alantoina) i przywraca skórze witalnośd.
Swoje właściwości pielęgnujące zawdzięcza między innymi ekstraktom z wodorostów i prowitaminie B5.
Składniki aktywne: wody termalne, roślinne czynniki oczyszczające.
www.atache.pl
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Delicate Renovation, Exfoliating Facial Gel 200ml
Piling do skóry wrażliwej, delikatnie złuszczający, odświeżający.
Ref. 640864
Piling stworzony specjalnie dla cery wrażliwej. Delikatnie złuszcza, oczyszcza i odświeża bez ryzyka podrażnienia nawet najbardziej subtelnej skóry.
Oparty na delikatnym, mechanicznym działaniu perełek jojoba i pielęgnacyjnych właściwościach aloe vera i oliwy z oliwek.
Składniki aktywne: wody termalne, mikrosfery jojoba, aloes, oliwa z oliwek.

Intensive Defense 8 SPF, Calming Facial Emulsion 115ml
Emulsja łagodząco-ochronna, SPF 8, do skóry wrażliwej, na dzieo.
Ref. 640854
Emulsja do twarzy o zrównoważonej kompozycji składników: miedzy innymi wody termalne, ekstrakt z wodorostów i capparis spinosa, aloe vera.
Powstała specjalnie do pielęgnacji cery wrażliwej. Wspaniale łagodzi i chroni skórę, nawilża, regeneruje i pojędrnia. Wzmacnia strukturę skóry
i podnosi jej odpornośd. Chroni przed promieniowaniem UVA i UVB.
Składniki aktywne: wody termalne, wyciąg z algi enteromorpha compresa, wyciąg z kaparów, alantoina, aloes, filtry UVA i UVB.

PIELĘGNACJA W SALONIE



Czas trwania zabiegu: 50 minut.
Częstotliwośd wykonywania zabiegów: 1 lub 2 razy w tygodniu, w zależności od potrzeby klienta i oceny kosmetyczki.

Produkty do zabiegu:







Soft-Therapy, Decongestive Facial Serum 24x4ml
Sensitive Cleanser, Cleansing Facial Gel 500ml
Delicate Renovation, Exfoliating Facial Gel 200ml
Aqua Defense, Calming Facial Toner 500ml
Healing Mask, Calming Facial Mask 200 ml
Intensive Defense 8 SPF, Calming Facial Emulsion 115ml

PRZEBIEG ZABIEGU
1.

Demakijaż oczu i ust. Czas: 5 minut.
Usunąd makijaż z oczu i ust za pomocą bawełnianych wacików nasączonych delikatną oliwką do demakijażu Makeup Remover Oil z linii
profesjonalnej Atache .

2.

Przygotowanie skóry. Czas: 6-8 minut.
a) Oczyścid skórę twarzy, szyi i dekoltu za pomocą SOFT DERM Sensitive Cleanser.
Zwilżyd palce wodą i niewielką ilośd żelu rozprowadzid na twarzy, wykonując delikatne ruchy okrężne. Po chwili zmyd skórę ciepłą
wodą.

b) Wykonad piling twarzy, szyi i dekoltu za pomocą SOFT DERM Delicate Renovation.
Usunięcie martwych komórek naskórka ułatwi głębszą aplikację aktywnych składników i pobudzi regenerację komórek. W zależności
od wrażliwości skóry, piling powinien trwad od 3 do 5 minut. Intensywnośd masażu przy aplikacji pilingu powinna byd dopasowana
do wrażliwości skóry. Pozostałości produktu usunąd mokrą gąbką.

c)
3.

Na zakooczenie tego etapu zabiegu przywród równowagę skórze używając toniku SOFT DERM Aqua Defense. Tonik wklepujemy
delikatnie opuszkami palców, aby zwiększyd jego absorpcję i osiągnąd lepszy efekt relaksujący, łagodzący, odczulający i naprawczy.

I faza aktywacji - serum Soft Therapy. Czas: 5 minut.
Aplikujemy zawartośd jednej tubki serum Soft Therapy na twarz, dekolt i szyję wykonując delikatny masaż.

4.

II faza aktywacji - Healing Mask. Czas: 20 minut.
Powieki i usta przykryj połówkami bawełnianych wacików nasączonych tonikiem Aqua Defense. Na skórę twarzy i szyi połóż gazę
kosmetyczną. Za pomocą pędzelka zwilż gazę tonikiem Aqua Defense. Następnie na wilgotną gazę rozprowadź pędzlem lub szpatułką
równą warstwę maseczki Healing Mask. Gaza ułatwi usunięcie pozostałości maski. Pozostaw maskę na 20 minut, by w tym czasie
wszystkie aktywne składniki mogły oczyszczad, regenerowad i łagodzid skórę klientki. Po 20 minutach usuo gazę i pozostałośd maseczki
za pomocą delikatnej gąbki i ciepłej wody. Na skórę twarzy, szyi i dekoltu delikatnie rozprowadź tonik Aqua Defense, lekko wklepując go
opuszkami palców.

5.

Ochrona, zakooczenie zabiegu. Czas: 2 minuty.
Na zakooczenie pielęgnacji w salonie niewielką ilośd emulsji Intensive Defense 8 SPF delikatnie wmasuj w skórę twarzy, szyi i dekoltu,
aż do całkowitego wchłonięcia się.

Pozwól by łagodził i chronił Twoją skórę.
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LINIA DETALICZNA
Soft Repare, Calming Facial Cream Night 50ml
Krem łagodząco-naprawczy dla skóry wrażliwej, na noc.
Ref. 640860
Krem o przyjemnej konsystencji i delikatnym, świeżym zapachu. Wspaniale łagodzi, regeneruje i nawilża skórę podrażnioną. Przywraca skórze
jedwabistą gładkośd, komfort i zdrowy wygląd. Krem SOFT REPARE powstał specjalnie, by pielęgnowad skórę delikatną w nocy. Jego naprawcze,
łagodzące i nawilżające właściwości zawdzięczamy wyjątkowej kompozycji aktywnych składników, charakterystycznych dla całej linii.
Sposób użycia:
Aplikowad wieczorem. Oczyścid skórę twarzy żelem Sensitive Cleanser i tonikiem Aqua Defense. Następnie niewielką ilośd kremu Soft Repare
delikatnie wmasowad, aż do wchłonięcia się.
Składniki aktywne: wody termalne, wyciąg z algi enteromorpha compresa, wyciąg z kaparów, olejek jojoba.

Intensive Defense 8 SPF, Calming Facial Emulsion Day 50ml
Emulsja łagodząco-ochronna, SPF 8, do skóry wrażliwej, na dzieo.
Ref. 640861
Emulsja do twarzy o zrównoważonej kompozycji składników. Powstała specjalnie do pielęgnacji skóry wrażliwej. Wspaniale łagodzi i chroni skórę,
nawilża, regeneruje i pojędrnia. Wzmacnia strukturę skóry i podnosi jej odpornośd. Przywraca skórze wrażliwej komfort. Zawiera filtry UVA i UVB.
Sposób użycia:
Aplikowad na dzieo. Oczyścid skórę twarzy żelem Sensitive Cleanser i tonikiem Aqua Defense. Następnie niewielką ilośd emulsji INTENSIVE
DEFENSE 8 delikatnie wmasowad, aż do wchłonięcia się.
Składniki aktywne: wody termalne, wyciąg z algi enteromorpha compresa, wyciąg z kaparów, alantoina, aloes, filtry UVA i UVB.

Aqua Defense, Calming Facial Toner 125ml
Tonik łagodząco-wzmacniający, do skóry wrażliwej.
Ref. 640863
Tonik oparty na leczniczym działaniu wód termalnych. Łagodzi, oczyszcza i przywraca równowagę skórze. Daje przyjemne uczucie świeżości
i relaksu, przywraca skórze zdrowy wygląd, elastycznośd i miękkośd. Wody termalne działają bezpośrednio na strukturę skóry, wspierając
przemianę materii w komórkach tkanki łącznej, szczególnie tych, które biorą udział w syntezie kolagenu i elastyny.
Sposób użycia:
Spryskad twarz bezpośrednio tonikiem. Następnie osuszyd skórę chusteczką higieniczną lub delikatnie wklepad resztę produktu opuszkami palców.
Ponieważ jest bardzo dobrze tolerowany, może byd stosowany tak często, jak tylko chcemy. Polecany także do utrwalania makijażu.
Składniki aktywne: wody termalne, wyciąg z algi enteromorpha compresa, alantoina, pantenol.

Sensitive Cleanser, Cleansing Facial Gel 115ml
Żel oczyszczająco-łagodzący, do skóry wrażliwej.
Ref. 640862
Żel do demakijażu twarzy o delikatnej strukturze. Stworzony na bazie wód termalnych wzbogaconych delikatnymi składnikami oczyszczającymi,
które szanują potrzeby skóry wrażliwej. Oczyszczając, jednocześnie łagodzi podrażnienia i przywraca skórze witalnośd. Swoje dodatkowe
właściwości pielęgnujące zawdzięcza między innymi ekstraktom z wodorostów i prowitaminie B5.
Sposób użycia:
Zwilżyd dłonie i niewielką
Stosowad rano i wieczorem.

ilośd
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na

twarzy,

wykonując

ruchy

okrężne.
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wodą.

Składniki aktywne: wody termalne, roślinne czynniki oczyszczające.

ODZYSKAJ PROMIENNĄ SKÓRĘ I POCZUJ JEJ NATURALNĄ MIĘKKOŚĆ
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