ZABIEGI NAWILŻAJĄCO – REGENERUJĄCE
Zabieg AQUA EXPRESS:
Zabieg dermatologicznej marki CHRISTINA jest unikatową linią, która dostarcza skórze odpowiedni
poziom nawilżenia. Maska o kremowej konsystencji o wysokiej zawartości składników aktywnych
takich jak kolagen morski, kaolin - glinka biała z Japonii, kwas hialuronowy, mocznik doskonale
nawilża, pozostawiając po sobie uczucie świeżości oraz gładkości. Zabieg może być stosowany do
każdego rodzaju skóry.

Zabieg Oléo+In Re'lax":
Zabieg silnie regenerujący i nawilżający, który swoje właściwości odmładzające, nawilżające
i naprawcze czerpie z bogactwa naturalnych olejów i składników aktywnych. Idealna propozycja dla
osób, które chcą utrzymać piękny i zdrowy wygląd skóry na dłużej.
Dzięki wykorzystaniu w preparatach zabiegowych olejów takich jak: arganowy, słonecznikowy,
canola, sojowy, migdałowy czy oliwy z oliwek, skóra natychmiast po zabiegu staje się niewiarygodnie
gładka, nawilżona oraz odzyskuje swój piękny i naturalny wygląd.
Dodatkowe składniki takie jak Betaina, Alantoina, D-panthenol, Witamina E, Masło shea czy LArginina zapewniają właściwości łagodzące, kojące, antyoksydacyjne, naprawcze, przyspieszające
regenerację naskórka oraz pomagające utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia.

Zabieg CONTRA-DRY:
Zabieg intensywnie nawilżający marki YONELLE MEDESTHETIC. Doskonały zabieg wygładzający,
szybko poprawiający kondycję każdego typu skóry z objawami odwodnienia, wysuszenia,
dyskomfortu i zachwiania równowagi wodno-lipidowej np. na skutek niewłaściwej pielęgnacji,
działania słońca, czy klimatyzacji. Szczególnie polecany palaczom. Wskazany niezależnie od wieku czy
pory roku dla uzyskania szybkiego i długotrwałego nawilżenia głębokich warstw naskórka, poprawy
elastyczności i odświeżenia kolorytu. Polecany nawet w przypadku ekstremalnego wysuszenia skóry
wrażliwej. Profilaktycznie działa przeciwstarzeniowo i przeciwzmarszczkowo.
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Zabieg PRO-VITAL:
Zabieg odżywczy do skóry suchej marki YONELLE MEDESTHETIC. Idealny do skóry przesuszonej,
szorstkiej, skłonnej do łuszczenia się, z odczuwalnym dyskomfortem „ściągania” i braku elastyczności.
Regeneruje naskórek, przywracając mu prawidłową strukturę i wzmacniając jego funkcje barierowe.
Łagodzi objawy podrażnień, spowodowane np. długotrwałą podróżą, przebywaniem
w klimatyzowanych pomieszczeniach lub niekorzystnym działaniem czynników klimatycznych. Zabieg
przywraca skórze poczucie komfortu, wygładza, zapewnia jej miękkość w dotyku i elastyczność oraz
doskonale nawilża.

Zabieg BIOFUSION SECOND SKIN – NOWOŚĆ!!!:
Intensywny zabieg do cery suchej i normalnej, dojrzałej, odwodnionej, skłonnej do ściągania
i podrażnień marki YONELLE MEDESTHETIC. Skóra zostaje poddana procesowi biologicznej
regeneracji, dzięki zastosowanej technologii biofuzji. Polega ona na tym, że składniki preparatów
tworzą biokompatybilną drugą skórę, która WTAPIA SIĘ w naskórek. Ta nowatorska technika daje
efekt spektakularnego nawilżenia, wręcz „napompowania” skóry, który utrzymuje się wiele godzin.
Rekordowa gładkość skóry wyczuwana jest od razu po zabiegu. Cera ma wyrównany koloryt, jest
rozjaśniona i młodzieńczo rozświetlona.
BIOFUSION SECOND SKIN polecany jest w serii 4-6 zabiegów. Zabieg jest całoroczny, szczególnie
polecany na przełomie pór roku: po zimie lub po lecie. Może być polecany również jako zabieg
jednorazowy do każdego typu skóry odwodnionej, nawet mieszanej.
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