
PHOTOAGING KEZELÉS 
KEZELÉSI PROTOKOLL LÉPÉSR!L"LÉPÉSRE

SZÁRAZ B!R HÁMLÓ, IRRITÁLT B!R B!RPÍR, GYULLADÁS FOLTOK 

1/1 –CM
Szennyez"dés, smink eltávolítása CM Arctisztító tej (200 ml)

Mennyiség: 2 ml/ 4 pumpa 
Id"tartam: 2 perc
Alkalmazás: kézzel, simító 
mozdulatokkal visszük fel a 
b"rre, majd langyos, b" vizzel 
lemossuk.
Figyelem: Er"s smink esetén 
nagyobb mennyiség szükséges.

1/2 –LC
Zsírtalanítás, a hám el"készítése

LC Arctisztító és sminkeltá-
volító lotion (200 ml)
Mennyiség: 2,5ml 
Id"tartam: 1 perc 
Alkalmazás: a termékkel átita-
tott vattakoronggal áttöröljük a 
kezelt területet. 
Figyelem: lemosást nem igé-
nyel. 

1/3 –PE
Hámlazítás, az elhalt hámsejtek eltávolítása  

PE pro Bioaktív enzimes 
peeling (150 ml)
Mennyiség:3 ml / 6 pumpa  
Id"tartam: 7- 8 perc 
Alkalmazás: felvisszük a b"rre 
enyhe, masszírozó mozdulatok-
kal. Hatóid" leteltével langyos, 
b"vizzel lemossuk.
Figyelem: pár perc g"zzel 
hatása fokozható. Utána a 
kezelésben pH helyraállítás nem 
szükséges! 
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2/1–RS
Aktív hidratáció, gyulladáscsökkentés, regeneráció

RS Korrekciós szérum  
Mátrixpeptid®-del (50 ml)
Mennyiség: 0,5 ml / 5 csepp  
Id"tartam: 2 perc 
Alkalmazás: egy-egy cseppet 
felviszünk a kezelt területek-
re (homlok-fels" szemhéjak, 
orcák, nyak, dekoltázs).
Figyelem: gumikeszty#ben si-
mítsuk a b"rbe, a hatóanyagok 
könny# és gyors penetrációja 
miatt!

3/2 –AF
Barrier meger"sítése, vízháztartás és hámképzés  normalizálása 

AF pro Gyulladáscsökkent! 
krémgél (200 ml)
Mennyiség: 1,5 ml / 3 pumpa  
Id"tartam: 2 perc 
Alkalmazás: lágyan masszíroz-
zuk be a b"rbe.  
Figyelem: az ápoló termékek is 
rendkívül könnyen felszívód-
nak- érdemes a krémeket is 
gumikeszty#ben felvinni. 

4/1 –AO  
Lipidháztartás helyreállítása, regeneráció el"segítése,  
relaxáció, összetett hatások a vegetatív idegrendszerre   AO Argánolaj (50 ml)

Mennyiség: 1,5 ml / 5-6 pumpa  
Id"tartam: 15-20 perc 
Alkalmazás: az olajjal elvé-
gezzük a szokásos pihentet", 
frissít" kozmetikai masszázst. 
Figyelem: Masszázs végén csak 
töröljük át a b"rt. NE MOSSUK 
LE!

2/2–BG
Hidratáció, szabadgyökök semlegesítése

BG pro 1,7% Hyaluronsav 
tartalommal SPF4 (150 ml)
Mennyiség: 4 ml / 8 pumpa  
Id"tartam: 8 perc 
Alkalmazás: felvisszük a kezelt 
felületre, majd elvégezzük az 
ultrahangos kezelést.  
Figyelem: a gél könnyen fel-
szívódik, mindig csak az éppen 
kezelt területre vigyük fel.

3/1 –EG
A szemkörnyék érzékeny b"rének ápolása, hidratálása 

EG Intenzív szemkörnyé-
kápoló gél (15 ml)
Mennyiség: 0,2 ml / kisujj 
körömnyi   
Id"tartam: 2 perc 
Alkalmazás: finom, simító moz-
dulatokkal vigyük fel a szem-
környéki területekre. 
Figyelem: a szemhéjakra is 
vigyük fel! 
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