PROTOKOŁY
ZABIEGOWE

1

LOVELY EVOLUTIVE LAB to linia profesjonalnych produktów oparta na PHA (poli-hydroksykwasy) w połączeniu z niektórymi AHA
(alfa-hydroksykwasy) jak kwas migdałowy czy glikolowy oraz innymi, jak kwas azelainowy, fitowy czy elagowy.
LOVELY EVOLUTIVE LAB to najbardziej zaawansowana linia peelingów, która ze względu na inteligentne rozwiązania technologiczne
idealnie zachowuje proporcje pomiędzy procesami katabolicznymi (rozpadu) i anabolicznymi (syntezy).
LOVELY EVOLUTIVE LAB są znacznie mniej agresywne niż dotychczas stosowane peelingi, przy zachowaniu tej samej skuteczności–
możliwość stosowania przy skórze bardzo wrażliwej.
LOVELY EVOLUTIVE LAB mogą być wykonywane w lecie, bez ograniczeń ze względu na fototyp skóry i wiek pacjenta.
LOVELY EVOLUTIVE LAB nie naruszają integralności bariery skórnej,
nie powodując suchości skóry po zabiegu i przedłużającego się
złuszczania - nie wyłączają pacjenta z codziennego życia.
LOVELY EVOLUTIVE LAB to gama zabiegów na ciało, które w większości nie wymagają kabiny prysznicowej.
LOVELY EVOLUTIVE LAB wykorzystuje założenie tzw. turbokosmetyki,
czyli osiąganie maksymalnych rezultatów w jak najkrótszym czasie.
LOVELY EVOLUTIVE LAB to zabieg Start&Rewind. Redukuje cellulit,
tkankę tłuszczową oraz oczyszcza organizm z toksyn. Już po pierwszym zabiegu obserwuje się utratę do 14 cm w obwodach ciała.
LOVELY EVOLUTIVE LAB to kosmetyki do kuracji domowej, jedyne
o takim samym składzie jak profesjonalne produkty. Przedłużają
i utrwalają znakomite efekty uzyskane dzięki zabiegom gabinetowym.
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PROTOKOŁY
ZABIEGOWE

CIAŁO
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BODY DRAIN FANGO
Problem estetyczny charakteryzujący się obrzękiem spowodowanym zatrzymywaniem płynów w tkankach oraz nagromadzeniem tkanki tłuszczowej. Skóra pozostaje napięta i elastyczna, ale zaczyna pojawiać się uczucie ciężkości nóg.
Specyficzny zabieg mający właściwości drenujące, stymulujące mikrokrążenie
i poprawiające metabolizm komórek.

WSKAZANIA

Cellulit, obrzęki, zatrzymywanie wody, miejscowe nagromadzenie tkanki tłuszczowej

PROFESJONALNE PRODUKTY DO ZABIEGU

Tommy 45, Żel przewodzący/Gel Tecnico Veicolante, Błoto osmotyczne,Błoto antycellulitowe Iper, Oil tech

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY
1

nałożyć TOMMY 45 na suchą skórę całego ciała i pozostawić
na ok. 10 minut. Zmyć wodą i osuszyć skórę.

2

nałożyć miejscowo OZON OIL (wyłącznie w przypadku zapalenia mieszków
włosowych) i wmasować do całkowitego wchłonięcia. Nie zmywać wodą.

3

nałożyć GEL TECNICO VEICOLANTE delikatnie wmasowując. Pozostawić na
skórze.

4

nałożyć BŁOTO OSMOTYCZNE/CELLULIT i pozostawić na 20 min pod okluzją
(można zastosować koc termiczny). Zmyć letnią wodą.

5

wykonać masaż uciskowy preparatem OIL TECH. Nadmiar oleju usunąć
ręcznikiem, nie zmywając go ze skóry.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW:

2 razy w tygodniu przez co najmniej 4 – 8 tygodni, po wykonanej pełnej serii zabiegowej
zaleca się wykonywanie 1 - 2 zabiegów podtrzymujących w miesiącu

PRODUKTY DO KURACJI DOMOWEJ:
Skin Scratch
Rewind Body Cream

4

BODY TONE BIUST
Sutek składa się z tkanki gruczołowej i otaczającej ją tkanki tłuszczowej. Pozbawiony jest tkanki mięśniowej, więc „wyrzeźbienie” go nie jest możliwe. Aby zminimalizować wpływ zmian hormonalnych, utraty wagi, grawitacji na wygląd piersi
zaleca się stosowanie zabiegów uelastyczniających i przywracających napięcie
skóry. Zabieg Body Tone Biust zawiera składniki poprawiające mikrokrążenie krwi,
napinające skórę, pobudzające produkcję kolagenu, który odpowiada za sprężystość skóry.

WSKAZANIA

Skóra hipotoniczna, pozbawiona jędrności i elastyczności po dużej utracie wagi ciała,
po okresie ciąży i laktacji, po intensywnym opalaniu na słońcu lub w solarium, stosowanie
jako zabieg profilaktyczny lub przed wielkim wyjściem

PROFESJONALNE PRODUKTY DO ZABIEGU

Skin Scratch, Tommy 45, Fluid Body Tone, PP Complex, Mask Body Tone, Oil Tech

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY
1

zastosować peeling SKIN SCRATCH (wmasowując go przez kilka minut) lub
TOMMY 45 (pozostawiając na skórze przez ok. 10 minut). Oczyścić skórę wodą
i osuszyć.

2

nałożyć FLUID BODY TONE wykonując delikatny masaż przez kilka minut. Pozostawić
go na skórze.

3

nałożyć PP COMPLEX i wmasować do całkowitego wchłonięcia. Nie usuwać
ze skóry.

4

nałożyć maskę BODY TONE i pozostawić na 20 minut do zastygnięcia, a następnie usunąć alginat zwilżając brzegi maski wilgotnymi opuszkami palców.

5

wykonać masaż preparatem OIL TECH. Nadmiar oleju usunąć ręcznikiem, nie
zmywać go ze skóry.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW:

2 razy w tygodniu przez co najmniej 4 – 8 tygodni, po wykonanej pełnej serii zabiegowej
zaleca się wykonywanie 1 - 2 zabiegów podtrzymujących w miesiącu

PRODUKTY DO KURACJI DOMOWEJ:
B-LOVE
B-DREAM
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BODY TONE BRZUCH,
RAMIONA, UDA
Stymuluje i wzmacnia funkcje komórkowe, reorganizuje i odbudowuje wszystkie
warstwy skóry przywracając i/lub wzmacniając sygnały anaboliczne w tkankach. Poprawia jędrność i napięcie skóry, stymuluje do regeneracji, czyli m.in.
dodatkowej produkcji kolagenu i elastyny. Zabieg Body Tone wspomaga modelowanie sylwetki i odchudzanie. Zabiegi te są przeznaczone dla tej grupy osób,
które mimo ćwiczeń i odpowiedniej diety nie mogą ujędrnić skóry w różnych
partiach ciała.

WSKAZANIA

Skóra hipotoniczna, pozbawiona jędrności i elastyczności po dużej utracie wagi ciała,
po okresie ciąży lub będącym następstwem fizjologicznego starzenia się skóry.

PROFESJONALNE PRODUKTY DO ZABIEGU

Tommy 45 / Skin Scratch, Fluid Body Tone, Mask Body Tone, Oil Tech

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY
1

zastosować peeling SKIN SCRATCH (wmasowując go przez kilka minut) lub
TOMMY 45 (pozostawiając na skórze przez ok. 10 minut) po czym oczyścić
skórę wodą i osuszyć.

2

nałożyć FLUID BODY TONE wykonując masaż przez ok. 10 minut. Pozostawić
preparat na skórze.

3

nałożyć maskę BODY TONE. Pozostawić na 20 minut do zastygnięcia,
a następnie usunąć alginat zwilżając brzegi maski wilgotnymi opuszkami
palców.

4

wykonać masaż preparatem OIL TECH. Preparatu nie usuwać ze skóry.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW:

2 razy w tygodniu przez co najmniej 4 – 8 tygodni, po wykonanej pełnej serii zabiegowej
zaleca się wykonywanie 1 - 2 zabiegów podtrzymujących w miesiącu

PRODUKTY DO KURACJI DOMOWEJ:
Skin Scratch
Rewind Body Cream
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COLOR SUN
Zabieg na bazie peelingu i masażu opracowany z myślą o prawidłowym przygotowaniu skóry na promieniowanie UV. Specjalista w ochronie przed fotouszkodzeniami, przebarwieniami, zgrubieniem i suchością skóry. Zastosowanie kwasów PHA aktywuje i wzmacnia funkcje ochronne skóry, poprawia jej nawilżenie,
a także hamuje powstawanie wolnych rodników zapobiegając uszkodzeniom
wywołanym przez słonce. Zabieg ochrania struktury komórkowe, zmniejszając ryzyko kolejnych oparzeń.
Powstała opalenizna jest bardziej intensywna i długotrwała, ma jednolity koloryt,
a skóra jest rozświetlona, gładka i elastyczna.

WSKAZANIA

Przed opalaniem - jako zwiększenie ochrony skóry przed promieniowaniem UV lub po opalaniu - w celu zniwelowania fotouszkodzeń, odbudowy skóry i ujednolicenia kolorytu

PROFESJONALNE PRODUKTY DO ZABIEGU
Pro Sun Peel, Pro Sun Cream

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY
1

nałożyć PRO SUN PEEL wykonując delikatny masaż przez kilka minut. Pozostawić preparat pod okluzją przez ok. 10 min. Nie zmywać ze skóry.

2

nałożyć krem PRO SUN CREAM wykonując masaż przez ok. 10 minut. Pozostawić go na skórze.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW:

Zaleca się cykl przygotowujący wykonywany na miesiąc przed ekspozycją na słońce lub
przed korzystaniem z solarium. Dla optymalnego rezultatu zaleca się wykonywanie zabiegów również po okresie opalania skóry.
Częstotliwość zabiegu: 1 - 2 tygodniowo. Czas trwania zabiegu to ok. 30 minut.

PRODUKTY DO KURACJI DOMOWEJ:
Sun Start Crema
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START&REWIND
START & REWIND to zabieg, który pobudza mikrokrążenie, skutecznie niweluje obrzęki, redukuje cellulit oraz tkankę tłuszczową. Po pierwszym zabiegu skóra staje się napięta, jędrna i zagęszczona,
a cellulit znacznie mniej widoczny. Wykazuje skuteczność przy każdym stadium i typie cellulitu. Działanie składników aktywnych takich jak: kofeina, karnityna, escyna, kapsaicyna, wąkrotka azjatycka,
bluszcz, kwas ksymeninowy, pieprz długi, olejek cynamonowy, olejek cytrynowy, olejek pomarańczowy i olejek rozmarynowy, powoduje spalanie tkanki tłuszczowej, a skóra jest stonowana, kompaktowa, widocznie zdrowsza, z wyraźnym zmniejszeniem obwodu w centymetrach.

WSKAZANIA

Cellulit, nadmierna retencja wody, obrzęk w okolicy brzucha, wiotkość i brak jędrności skóry, nadmiar
tkanki tłuszczowej, atonia, zespół „ciężkich nóg”, detoks, modelowanie sylwetki

PROFESJONALNE PRODUKTY DO ZABIEGU
Skin Scratch, Krem Start, Oil Tech, worki

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY
1

wykonać pomiar obwodów w obrębie talii, brzucha, bioder, ud oraz w obrębie kolan
bardzo dokładnie oznaczając te miejsca wodoodopornym markerem. UWAGA! należy
pamiętać, żeby przy mierzeniu, klientka miała taki sam rozstaw nóg oraz ręce trzymać na
karku aby po zabiegu pobrać wymiary z tej samej pozycji. Zapisać wyniki w karcie zabiegowej, wykonać zdjęcia.

2

wykonać peeling SKIN SCRATCH lub PHYSIO PEEL. Pozostałości peelingu usunąć zwilżoną
chustą (peeling wykonywać 1 raz w tygodniu).

3

w pozycji stojącej nałożyć maskę START równomiernie rozprowadzając od dołu (kostki) do
góry (brzuch).

4

zastosować specjalny worek AIRLESS, zamknąć go za pomocą elastycznej opaski tuż pod
biustem.

5

umieścić klienta na łóżku.

6

przed zamknięciem dolnej części worka za pomocą odkurzacza wytworzyć wewnątrz worka próżnię, a następnie zamknąć specjalną opaską. Pozostawić produkt na min. 40 minut.

7

po tym czasie rozciąć worek AIRLESS i wykonać masaż preparatem OIL TECH (nadmiar
oleju usunąć ręcznikiem, nie zmywać go wodą).

8

wykonać pomiary w miejscach wcześniej zaznaczonych, porównać wymiary z karty.

9

wykonać zdjęcie po zabiegu porównując efekty.
Czas zabiegu: ~1,5 - 2 godz.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW:

Zalecana ilość zabiegów: serie po 6, 12 lub 24 zabiegi
Częstotliwość: 2 - 3 zabiegi w pierwszych 2 tygodniach, potem 1 zabieg tygodniowo do osiągnięcia
zadowalającego efektu. Zabieg podtrzymujący co 30 - 40 dni od ostatniego zabiegu w serii

PRODUKTY DO KURACJI DOMOWEJ:
Rewind Body Cream
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KARTA KLIENTA
POMIARY
PRZED
ZABIEGIEM

ZABIEG
1

ZABIEG
3

ZABIEG
6

ZABIEG
9

ZABIEG
12

TALIA
TALIA
BRZUCH

BIODRA
UDO
PRAWE

BRZUCH
BIODRA

UDO
LEWE

KOLANO KOLANO
PRAWE
LEWE

UDO
PRAWE
UDO
LEWE
KOLANO
PRAWE
KOLANO
LEWE

1. Czy Pana/Pani masa ciała ulega częstym
Jeżeli tak, z jakimi sytuacjami je Pan/Pani wiąże?

zmianom?

6. Czy stosował/a Pan/Pani domowe sposoby walki z cellulitem?
dieta

......................................................................................................................

ćwiczenia fizyczne

2. Który etap rozwoju cellulitu dotyczy Pana/ Pani?

masaż zimną i ciepłą wodą

zerowy – brak objawów klinicznych; powierzchnia skóry jest gładka, po ujęciu skóry w fałd widoczne są nieznaczne pobruzdowania

masaż z zastosowaniem specjalnego kosmetyku
suplementy diety
7. Co najbardziej Pan/ Pani chciałby/chciałaby zmienić w swoim
ciele?

pierwszy – podczas stania i leżenia skóra jest gładka, przy uciśnięciu widać małe uwypuklenia i zagłębienia

schudnąć

drugi – podczas leżenia skóra wydaje się gładka, przy staniu
widać lekkie uwypuklenia, wyczuwalne są guzki

pozbyć się cellulitu
mieć bardziej jędrne ciało

trzeci – podczas stania i leżenia widoczne są uwypuklenia, po ujęciu skóry w fałd pojawiają się dolegliwości bólowe

wyrzeźbić swoje ciało

3. Które partie Pana/Pani ciał są najbardziej dotknięte cellulitem?
brzuch, okolica lędźwiowa

PRZECIWWSKAZANIA

ud, brzucha oraz pośladki

CZY PRZYJMOWANE SĄ LEKI NA STAŁE?

TAK

NIE

tułów, ramiona

ALERGIE				

TAK

NIE

PRZEBYTE OPERACJE			

TAK

NIE

OBFITA MIESIĄCZKA			

TAK

NIE

CIĄŻA				

TAK

NIE

KARMIENIE PIERSIĄ 			

TAK

NIE

4. Jaki tryb życia Pan/ Pani prowadzi?

(W OSTATNIM ROKU)

prowadzę siedzący tryb życia, niewiele się ruszam
sporo się ruszam, ale nie uprawiam żadnego sportu

(W DNIU ZABIEGU)

jestem aktywny/aktywna fizycznie, uprawiam sport
5. Czy stosuje Pan/Pani jakąś dietę? Jeśli tak, proszę opisać jaką.
.......................................................................................................................
......................................................................................................................

DANE KLIENTA
IMIĘ

NAZWISKO

DATA URODZENIA

ADRES

PODPIS

TELEFON / E-MAIL
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