Zabiegi
organiczne
P I E L Ę G N A C J A T WA R Z Y

Zabieg głęboko nawilżający dla cery odwodnionej

Organic Moist

AKTYWNE SKŁADNIKI:
++ Botamix Moisturising™ z figi, lnu i bawełny - bardzo silnie nawilża, działa
antyoksydacyjnie, osłania płaszcz lipidowy, zapobiega wysuszaniu skóry, odbudowuje naturalną
warstwę ochronną.
++ Trehaloza - silnie nawilża, ochrania, zabezpiecza komórki przed utratą wody.
++ Kwas hialuronowy - bardzo silnie nawilża, redukuje zmarszczki, regeneruje.
++ Masło Shea - bogate w witaminy A, E i F, poprawia elastyczność.
++ Olej Arganowy - Jest wyjątkowo bogaty w naturalną witaminę E, fenole
i nienasycone kwasy tłuszczowe.

WSKAZANIA:

DZIAŁANIE:

++ SKÓRA SUCHA

++ INTENSYWNE NAWILŻENIE

++ SKÓRA WRAŻLIWA

++ ODŻYWIENIE

++ PODRAŻNIENIA

++ ZMNIEJSZENIE EFEKTU CIĄGNIĘCIA
++ WYGŁADZENIE NASKÓRKA
++ POPRAWA KOLORYTU

Zabieg normalizujący dla cery trądzikowej i problematycznej

Organic Matte

AKTYWNE SKŁADNIKI:
++ Evermat™ - matuje, zapobiega powstawaniu zmian trądzikowych, reguluje pracę gruczołów
łojowych, zminiejsza wydzielanie sebum, oczyszcza, łagodzi.
++ Botamix Puryfing™ z korzenia łopianu, jaśminu i mandarynki
- działa przeciwzapalnie i antyseptycznie, łagodzi, niweluje uczucie pieczenia oraz nieprzyjemnego
napięcia, uszczelnia barierę lipidową, odmładza, poprawia koloryt i kondycję skóry.
++ Kwas hialuronowy - bardzo silnie nawilża, redukuje zmarszczki, regeneruje.
++ Hydrolat rozmarynowy - Działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie i antyseptycznie.
Wykazuje wyjątkowo mocne działanie antyoksydacyjne. Regeneruje i działa przeciwzmarszczkowo.

WSKAZANIA:

DZIAŁANIE:

++ SKÓRA TŁUSTA, MIESZANA,
TRĄDZIKOWA

++ OCZYSZCZENIE SKÓRY

++ ROZSZERZONE UJŚCIA
GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH
++ NADMIERNA PRODUKCJA SEBUM
++ „ŚWIECENIE” SIĘ SKÓRY

++ NORMALIZACJA PRACY
GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH
++ ZMNIEJSZENIE EFEKTU BŁYSZCZENIA
++ WYGŁADZENIE NASKÓRKA
++ ZWĘŻENIE PORÓW

Intensywna eksfoliacja kwasami glikolowo-migdałowymi

Organic Exfoliation

AKTYWNE SKŁADNIKI:
++ Kwas glikolowy - eliminuje zaskórniki, pobudza, wspomaga przepuszczalność naskórka,
stymuluje, działa antyoksydacyjnie i rozjaśniająco.
++ Kwas migdałowy - wzmacnia, nawilża, uelastycznia, ujędrnia, reguluje wydzialanie sebum.
++ Kwas hialuronowy - bardzo silnie nawilża, redukuje zmarszczki, regeneruje.
++ Alginat - działa odmładzająco, immunostymulująco, nawilżająco i regenerująco,
wiąże toksyny i stymuluje przemianę materii, usuwa złogi tłuszczu, poprawia krążenie.
++ Aloes - odżywia, regeneruje, redukuje degeneracje komórek i stanów zapalnych.

WSKAZANIA:

DZIAŁANIE:

++ SKÓRA DOJRZAŁA

++ ZŁUSZCZENIE OBUMARŁYCH KOMÓREK

++ PŁYTKIE ZMARSZCZKI MIMICZNE

++ OBKURCZENIE UJŚĆ GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH

++ SKÓRA ŁOJOTOKOWA

++ ROZJAŚNIENIE PRZEBARWIEŃ

++ ZMIANY TRĄDZIKOWE

++ REDUKCJA ROZSTĘPÓW ORAZ BLIZN

++ SKÓRA SUCHA, SZORSTKA

++ LECZENIE TRĄDZIKU

++ BLIZNY

++ REGULACJA WYDZIELANIA SEBUM

++ PRZEBARWIENIA

++ PRZEBARWIENIA

Zabieg rozświetlający i rozjaśnniający przebarwienia

Organic Brightening

AKTYWNE SKŁADNIKI:
++ Gigawhite™ - likwiduje plamy i piegi, działa przeciwzapalnie, poprawia koloryt, fakturę i napięcie
skóry, wspomaga procesy odnowy i odtruwania komórek, zmniejsza zmarszczki i blizny, odpręża,
rozjaśnia, kontroluje prawidłowe natłuszczenie.
++ Melavoid™ - Redukuje ilość i intensywność przebarwień oraz wyrównuje koloryt skóry. Zapobiega
powstawaniu przebarwień. Wyrównuje głębokie i powierzchniowe plamy na skórze.
++ Kwas hialuronowy - bardzo silnie nawilża, redukuje zmarszczki, regeneruje.
++ Olej perilla - Rozjaśnia i wyrównuje koloryt skóry, łagodząc jej uszkodzenia. Przyspiesza gojenie
się ran oraz regenerację skóry. Wykazuje bardzo silne właściwości antyoksydacyjne. Przyspiesza
produkcję kolagenu i elastyny, uelastycznia i ujędrnia skórę.

WSKAZANIA:

DZIAŁANIE:

++ PLAMY PIGMENTACYJNE:
POSŁONECZNE, HORMONALNE,
SOCZEWICOWATE, STARCZE, POZAPALNE

++ ROZŚWIETLENIE SKÓRY

++ WSPOMAGANIE I PODTRZYMYWANIE
KURACJI MEDYCZNYCH
++ CERA SZARA, „PALACZA”

++ UJEDNOLICENIE KOLORYTU
++ ZAHAMOWANIE AKTYWNOŚCI TYROZYNY
++ WZMOCNIENIE FUNKCJI
OCHRONNYCH SKÓRY
++ WYGŁADZENIE NASKÓRKA

Zabieg silnie wzmacniający dla cery naczyniowej

Organic Capillary

AKTYWNE SKŁADNIKI:
++ Botamix Antioxidant™ z Ginkgo Biloba, herbaty paragwajskiej i czerwonej
winorośli - wzmacnia uszczelnia i uelastycznia ściany naczyń krwionośnych, pobudza krążenie,
działa kojąco, przeciwzapalnie i antybakteryjnie, zmniejsza podrażnienia i zaczerwienienia.
++ Polyplant Anticouperose - Botaniczny kompleks z arniki górskiej, kasztanowca, oczaru
wirginijskiego, bluszczu, dziurawca i winorośli. Wyraźnie poprawia wygląd naczynek, działa
wzmacniająco, ochronnie i bakteriostatycznie.
++ Kwas hialuronowy - bardzo silnie nawilża, redukuje zmarszczki, regeneruje.
++ Witamina E - łagodzi podrażnienia i nadmierną wrażliwość. Przeciwdziała stanom zapalnym.
Przyspiesza gojenie się ran i stymuluje regenerację tkanek.

WSKAZANIA:

DZIAŁANIE:

++ RUMIEŃ

++ REDUKCJA RUMIENIA

++ SKÓRA WRAŻLIWA

++ WZMOCNIENIE I USZCZELNIENIE
NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

++ SKÓRA PODRAŻNIONA
++ ROZSZERZONE
NACZYNIA KRWIONOŚNE
++ „PAJĄCZKI”

++ PRZYWRÓCENIE ELASTYCZNOŚCI
ŚCIAN NACZYŃ KRWIONOŚNYCH
++ ZMNIEJSZENIE REAKTYWNOŚCI
TERMORECEPTORÓW

Zabieg intensywnie wygładzający zmarszczki

Organic Regeneris

AKTYWNE SKŁADNIKI:
++ Botamix Anti-aging™ z wyciągu z kłącza irysa, czerwonego żeń-szenia i winorośli
- wykazuje silne działanie przeciwstarzeniowe i rewitalizujące. Napina, uelastycznia i odmładza
skórę. Stymuluje odnowę naskórka. Regeneruje i poprawia ukrwienie skóry.
++ Peptamide 6 - silnie wygładza i wypełnia drobne zmarszczki. Wspomaga syntezę sześciu
głównych składników budulcowych skóry.
++ GlycoHyal LW - Kwas hialuronowy nowej generacji, przygotowany w specjalnej formule
hydrolizowanych glikozaminoglikanów, wiąże duże ilości wody i poprawia przenikanie aktywnych
składników preparatu w głąb skóry.
++ Eye Pro™ 3x - wygładzaja drobne zmarszczki, redukuje obrzęk i cienie, intensywnie regeneruje.

WSKAZANIA:

DZIAŁANIE:

++ CERA DOJRZAŁA

++ NATYCHMIASTOWA POPRAWA NAPIĘCIA

++ SKÓRA SUCHA

++ INTENSYWNE ODŻYWIENIE I NAWILŻENIE

++ CERA WYMAGAJĄCA UJĘDRNIENIA

++ UZUPEŁNIENIE NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW

++ NIEDOBÓR SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH

++ POBUDZENIE NATURALNYCH PROCESÓW
FIZJOLOGICZNYCH
++ ODŚWIEŻENIE, ROZŚWIETLENIE

Zabieg dotleniający dla cery zmęczonej

Organic Oxygen

AKTYWNE SKŁADNIKI:
++ Botamix Remineralizing™ z alg listownicy cukrowej, kopru morskiego i włókien
kukurydzy - zapobiega wiotczeniu skóry i powstawaniu pierwszych zmarszczek, działa
antyrodnikowo, przeciwzapalnie, oczyszcza, tonizuje, uelastycznia.
++ Gatuline - minimalizuje zmarszczki, dotlenia, odżywia.
++ Botamix Nourishing™ z kasztana, owsa i pszenicy - ujędrnia, wygładza i chroni przed
powstawaniem zmarszczek. Zmiękcza, głęboko nawilża i chroni naskórek przed odwodnieniem.
Tonizuje i odżywia skórę.
++ Olej Avo butter - silnie wygładza, regeneruje i opóźnia procesy starzenia skóry.

WSKAZANIA:

DZIAŁANIE:

++ CERA WRAŻLIWA

++ POPRAWA NAPIĘCIA

++ CERA DOJRZAŁA

++ INTENSYWNE DOTLENIENIE

++ CERA SUCHA

++ ROZŚWIETLENIE, ODŚWIEŻENIE

++ CERA WYMAGAJĄCA REGENERACJI

++ INTENSYWNE ODŻYWIENIE I NAWILŻENIE

++ CERA WYMAGAJĄCA UJĘDRNIENIA

++ UZUPEŁNIENIE NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW

++ NIEDOBÓR SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH

++ POBUDZENIE NATURALNYCH PROCESÓW
FIZJOLOGICZNYCH

Intensywnie odżywiający zabieg na twarz dla przyszłych mam

Organic Nurturing

AKTYWNE SKŁADNIKI:
++ Botamix™ Nourishing - uszczelnią ściany naczyń włosowatych, zwiększają ich elastyczność
i wzmacniaj odporność. Przeciwdziałą stanom zapalnym i zastojom limfatycznym. Jest bogatym
źródłem lecytyny, enzymów, fitosterolów, karotenów, składników mineralnych, nienasyconych
kwasów tłuszczowych oraz największej dawki witaminy E. Ujędrnia, wygładza, doskonale zmiękcza,
głęboko nawilża i chroni naskórek przed odwodnieniem. Tonizuje i odżywia skórę.
++ EyePro™ 3X - ekstrakt z drożdży i betaina z buraków cukrowych wygładzają drobne zmarszczki.
Redukują obrzęk i cienie. Intensywnie nawilżają i regenerują.
++ Oligogeina - zaopatruje skórę w mikrokolagen, spowalnia proces starzenia i ujędrnia. Dzięki
zawartości magnezu i wapnia wspomaga gospodarkę mineralną skóry. Zawiera witaminy A, B1, B2,
B6, B12, C i PP, które mają kluczowy wpływ na prawidłowe funkcjonowanie skóry.

WSKAZANIA:

DZIAŁANIE:

++ CERA DOJRZAŁA

++ NATYCHMIASTOWA POPRAWA NAPIĘCIA

++ SKÓRA SUCHA

++ INTENSYWNE ODŻYWIENIE I NAWILŻENIE

++ CERA WYMAGAJĄCA UJĘDRNIENIA

++ UZUPEŁNIENIE NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW

++ NIEDOBÓR SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH

++ POBUDZENIE NATURALNYCH PROCESÓW
FIZJOLOGICZNYCH
++ ODŚWIEŻENIE, ROZŚWIETLENIE

