Bernard Cassiere
Nowy , zaawansowany technologicznie
zabieg przeznaczony dla każdego rodzaju
skóry z problemami pigmentacyjnymi marki
Bernard Cassiere (Międzynarodowa grupa
Sothys). Stosowany w celu przywrócenia
blasku skórze matowej o ziemistym
kolorycie, rozjaśnia przebarwienia nabyte
i plamy pigmentacyjne pochodzenia
komórkowego. Ponadto idealnie nadaje się
jako zabieg anty ageing – dla skóry dojrzałej
z problemem przebarwień związanych
z wiekiem.

J

ak każdy zabieg Bernard Cassiere,
Zabieg rozjaśniający bazuje na ekstraktach roślinnych. W tym przypadku podstawowym składnikiem roślinnym
jest ekstrakt z kiwi, który dzięki dużej zawartości witaminy C (80mg/100g owocu)
wpływa na blokowanie procesów pigmentacyjnych. Witamina C w kiwi jest
chroniona przed utlenieniem poprzez
skórkę i stabilna dzięki kwasom organicznym pochodzącym z owocu. Hamuje tyrozynazę (odpowiedzialną za syntezę melaniny i powstawanie przebarwień) oraz
zapobiega niszczącemu działaniu hialuronidazy na kwas hialuronowy (chroni
go przed rozpadem , zachowując sprężystość i jędrność skóry).
Produkty do wykonania zabiegu zawarte są
w pakiecie na 12 sesji pielęgnacyjnych.
 Zabieg rozpoczynamy od demakijażu
i przetarciu skóry Lotionem rozjaśniającym z kwasem AHA.
 Następnie wykonujemy Peeling
o potrójnym działaniu (złuszczanie mechaniczne, złuszczanie chemiczne – AHA
i enzymatyczne).
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 Przy pomocy strzykawki aplikujemy
serum z ekstraktem z kiwi i ustabilizowaną pochodną Wit C miejscowo na
przebarwienia ( w przypadku rozjaśniania
przebarwień) lub na całą twarz (w przypadku poprawy kolorytu skóry). Serum
hamuje proces tyrozynazy i utleniania
lipidów, eliminuje wolne rodniki i hamuje hialuronidazę.
 Wykonujemy masaż na odżywczym
kremie rozjaśniającym.
 Na całą twarz i szyję nakładamy maskę z ekstraktem z kiwi białą glinką (właściwości rozjaśniające i wygładzające).
 Kończymy zabieg przetarciem skóry
Lotionem rozjaśniającym i aplikacją kremu rozjaśniającego na dzień oraz kremu
blokującego promienie UV.
Podstawowe substancje czynne: ekstrakt
z kiwi, sophora japonica, ekstrakt z białej
morwy i kompleks z soku winogronowego (działanie depigmentacyjne, rozjaśniające, redukuje ryzyko powstania mutacji
w komórkach pod wpływem promieni UV
i hamuje tyrozynazę), pochodna witaminy C.

Czas trwania zabiegu: 1 godz. W kuracji przeciw przebarwieniom zalecane jest
przeprowadzenie 6–8 zabiegów 2 x w tygodniu. Profilaktycznie – 1/2 miesiące.
Doraźnie – w celu przywrócenia blasku
i jako zabieg bankietowy.
Linia kosmetyków intensywnie rozjaśniających na bazie ekstraktu z kiwi do profilaktyki domowej i dla podtrzymania efektów zabiegu:
1. Lotion rozjaśniający z ekstraktem z kiwi
2. Krem rozjaśniający na dzień z ekstraktem z kiwi
3. Krem anti ageing na noc, z efektem rozjaśniania przebarwień
4. Serum rozjaśniające z ekstraktem z kiwi
5. Krem blokujący promienie UV

Więcej informacji na temat zabiegów
i produktów Bernard Cassiere
na stronie www.bcparis.pl.
Wyłączny dystrybutor
Bernard Cassiere na terenie Polski:
Nail & Beauty Center



z a b i e g kosmetyka

Zabieg rozjaśniający na bazie ekstraktu z kiwi

