ZABIEGI ODMŁADZAJĄCO – LIFTINGUJĄCE
PRO LIFT 40+:
Zabieg marki YONELLE MEDESTHETIC. Szybki lifting bankietowy. Idealny zabieg „przed wielkim
wyjściem”, który błyskawicznie poprawia wygląd skóry zmęczonej, wiotkiej, słabo nawilżonej,
szorstkiej. Dzięki polisacharydowej siateczce napinającej i peptydom, liftinguje i doskonale wygładza
powierzchnię skóry. Kwas hialuronowy o różnej wielkości cząsteczek, zawarty w NANODYSKACH™,
silnie nawilża i działa odmładzająco. Zabieg redukuje objawy podrażnień, relaksuje, poprawia koloryt
skóry oraz przygotowuje ją pod makijaż. Cera promienieje świeżością i jest pełna młodzieńczego
blasku.

CONTRA AGE 50+:
Zabieg marki YONELLE MEDESTHETIC. Intensywny zabieg stymulujący. Bardzo aktywny zabieg do
skóry dojrzałej 50+, z pogłębioną utratą gęstości oraz nasilonym uczuciem suchości i wiotczenia.
Stymulację metabolizmu zapewniają preparaty bogate w peptydy przeciwzmarszczkowe, izoflawony
o aktywności fitoestrogenów oraz wielko-, średnio-, i niskocząsteczkowy kwas hialuronowy. Działają
one liftingująco, korygują owal twarzy, redukują zmarszczki. Efekty tego „bogatego” zabiegu to
widocznie odmłodzona twarz, wygładzona, zrewitalizowana, ujędrniona skóra o wyrównanym
kolorycie, komfortowo odżywiona i nawilżona.

REFITO VITAL:
Zabieg medestetyczny marki YONELLE MEDESTHETIC z efektem „nowej skóry”. Wielofazowy zabieg
z zastosowaniem medestetycznej procedury eksfoliacji progresywnej, dający zachwycający efekt,
widocznie odmłodzonej „nowej skóry” twarzy. Polecany jako doskonały zabieg bankietowy, w dniu
poprzedzającym wyjście, lub w serii jako intensywna kuracja głębokiej rewitalizacji. Następuje
wyraźna redukcja zmarszczek i widoczności porów. Skóra wygląda, jakby uległa metamorfozie – staje
się jedwabiście gładka, miękka w dotyku, pełna życia i młodzieńczej witalności. Zyskuje bardziej
zwartą strukturę, piękny koloryt, jest silnie ujędrniona, nasycona wilgocią, zregenerowana.
Spektakularny efekt odnowy biologicznej cery dojrzałej zapewnia 9 hydroksykwasów działających na
9 poziomach skóry, progresja działania dzięki zastosowaniu enzymów proteolitycznych
i nowatorskiego AHA-amfosystemuTM oraz trzy przeciwzmarszczkowe peptydy infuzyjne
z NANODYSKAMI.
Efekty zabiegu spotęgowane są indywidualnie dobranymi liftingującymi i relaksującymi sekwencjami
podwójnego Królewskiego Masażu YONELLE / 20 min Królewski Lift YONELLE, który ponadto znacznie
zwiększa poczucie komfortu i atrakcyjności zabiegu.
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REFITO THERAPY:
polecana
do
skóry,
wymagającej
głębokiej
rewitalizacji,
regeneracji
i odmłodzenia. Złożona jest z 6 - 10 zabiegów co 7 - 10 dni. Ważną częścią kuracji jest odpowiednie
przygotowanie skóry do aplikacji wysokich stężeń kwasów 10-50%, które znacznie zwiększają
skuteczność zabiegów. W czasie kuracji wskazane jest stosowanie w domu profesjonalnych
preparatów wspomagających jej efekty. Więcej informacji w zakładce eksfoliacja progresywna.
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