ZAŁĄCZNIK NR 6
ZABIEG Z RENEW EXTREM – 25% kwasu fitowego, 10% witaminy C , 5% Retinol
Zabieg anti – age oparty na synergistycznym działaniu składników aktywnych – 25% kwasu fitowego, 10%
witaminy C VC-IP oraz 5% Retinolu H10
Podczas zabiegu w przypadku wystąpienia silnego uczucia pieczenia skóry lub jakiekolwiek innego dyskomfortu
(np.: lęk) proszę o wyraźną informację.
Przebieg zabiegu:


demakijaż oczu,



demakijaż skóry twarzy – żel myjący z probiotykami,



aplikacja 25% kwasu fitowego – preparat nie jest zmywany, zastosowana jest okluzja z folii
kosmetycznej – 10 min



nałożenie serum 10% Vitamin C, następnie Retinol H10 i wykonanie masażu – 10 min



nałożenie wygładzającej maski z proteinami jedwabiu – 10 – 15 min



aplikacja kremu ochronnego SPF 30.

Po zabiegu nie wykonuje się makijażu. Skóra nie powinna być zmywana po zabiegu minimum 6-8 godzin.
Preparaty w pielęgnacji domowej powinny być ustalone z kosmetologiem i opisane w karcie zabiegowej.
Częstotliwość zabiegów:


Częstotliwość zabiegów określana jest indywidualnie z klientem podczas ustalania planu zabiegowego.



Jako kuracja najczęściej polecane są zabiegi 4-8, co 7-10 dni.



Celem wzmocnienia działania zabiegu polecane są preparaty do pielęgnacji domowej, ustalane
bezpośrednio z kosmetologiem przed rozpoczęciem planu zabiegowego.

WSKAZANIA:


Każdy rodzaj skóry dojrzałej po 35 roku życia,



Objawy fotostarzenia – hiperpigmentacje, zmarszczki, bruzdy, utrata jędrności, przebarwienia,



Skóra narażona na przyśpieszone procesy starzenia – skóra palacza, stres, zanieczyszczone środowisko,



Nierównomierny koloryt, szarość skóry,



Skóra zrogowaciała, szorstka w dotyku.



Wszechstronne i wielokierunkowe działanie retinolu oraz wit C, pozwala wpłynąć również na poprawę
kondycji skór problematycznych, tłustych, naczyniowych jak i w I fazie trądzika różowatego.
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Zalecenia po zabiegu:


Na dzień niezbędna jest fotoprotekcja.



Klientka powinna stosować Krem Ochrony o wartości SPF min 25.



Na noc należy aplikować krem z kwasem …………… z wyjątkiem dni podczas, których wykonywany
będzie zabieg w gabinecie kosmetycznym.



Bezwzględny zakaz zdrapywania złuszczającego się naskórka.



Należy unikać kąpieli w chlorowanej wodzie (baseny) do 48 godzin po zabiegu.



Makijaż można wykonać dopiero kilka godzin po zabiegu - najlepiej po 24h.



Po zabiegu eksfoliacji wskazane jest intensywne nawilżanie skóry i stosowanie odpowiedniej
pielęgnacji domowej. Taka pielęgnacja domowa będzie dobrana i uzgodniona indywidualnie i zapisana
w karcie klientki
PRZECIWWSKAZANIA:

Bezwzględne


Infekcje skórne w fazie aktywnej (opryszczka)



Zapalenie tkanki łącznej, podrażniona skóra



Ciąża i karmienie piersią



Grzybica łuszczyca



Chemioterapia



Duża ilość znamion melanocytowych



Leczenie retinoidami w ciągu ostatnich 6 miesięcy



Nadwrażliwość na składniki receptury preparatów badanych i uzupełniających



Przerwanie ciągłości naskórka



Zakaz opalania (słońce solarium) podczas stosowania preparatów a po zakończeniu serii zabiegów
minimum miesiąc od zakończenia kuracji.

Względne – po akceptacji przez dermatologa


Ciąża, karmienie piersią



Atopowe zapalnie skóry

………………………………………………..
Data / Podpis klienta
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