
PROFESSIONAL PACK: Global Anti-ageing Retinol Programme



ADVANSED RETINOL 
INNOVATIVE ENCAPSULATED SYSTEM
RETINOLIO PROCEDŪRA

Norėdama sulėtinti odos senėjimą, SELVERT THERMAL praplečia savo anti-senėjimo procedūrų 
diapazoną naudodama ADVANCED RETINOL liniją, kuri ne tik pašalins giliausias raukšles ir 
išraiškos linijas, bet ir turės depigmentacijos efektą, sumažins tamsias dėmeles ir suteiks žvilgesio 
veidui.
Šios programos  produktai priklauso „Visage de Selvert Thermal“ linijai ir „Ligne de Régénération 
Absolue“ pilingo programai.
Oda yra vienas iš svarbiausių mūsų kūno organų ir, kaip ir kiti, laikui bėgant jos funkcijos sulėtėja ir 
pablogėja. Odos senėjimas yra vidinių ar chronologinių priežasčių  ir išorinių priežasčių (saulės 
spindulių, rūkymo, streso) padarinys.
Dėl fiziologinių pokyčių, atsirandančių senėjimo metu, pablogėja odos apsauginis barjeras, sumažėja 
epidermio ląstelių atsinaujinimas, taip pat sumažėja melanocitų ir keratocitų skaičius, taip pat sumažėja
fibroblastų ląstelių (atsakingų už kolageno  ir elastino  jungiamajame audinyje sintezę). Šie pokyčiai 
lemia matomus  odos senėjimo padarinius: raukšlių ir išraiškos linijų atsiradimą, sumažėjusį epidermio 
storį, odos dėmeles, odos elastingumo ir tonuso praradimą.
80% matomų šio senėjimo požymių sukelia UVA spinduliai, šis ląstelių senėjimas žinomas kaip 
fotosenėjimu.  Priešlaikinio  senėjimo priežastys yra susijusios su amžiumi, aplinkos veiksniais ir 
gyvenimo būdu.



POVEIKIS

Reguliuoja odos ląstelių augimą ir aktyvumą.

Skatina natūralų kolageno, elastino ir hialurono rūgšties gamybą.

Kovoja su raukšlėmis .

Reguliuoja keratinizacijos procesą.

Skatina glikozaminoglikanų susidarymą.

Padidina hidrataciją.

Šviesina ir išlygina odos toną.
 

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Inkapsuliuotas Retinolis: regeneruoja - raukšles mažina. 

Revinage: regeneruojantis - gaivina – ramina.

Pieno peptidai (MPC®): regeneruoja - atnaujina .

WATER
ANTIOXIDANTS

RETINOL



PROTOKOLAS
Kovos su senėjimu programa pristato 5 procedūrų paketą, kurį patariama atlikti taip: 
1 kartas per savaitę 5 procedūros.
Palaikomasis gydymas: Paprastai gydymą atlikite kas 6 mėnesius (du kartus per metus).

Prieš pradedant „Advance Retinol Program“ procedūrą odą kruopščiai nuvalykite. 
Valymas: akis ir lūpas valykite akių makiažo valikliu. Veidą, kaklą ir iškirptę su valomuoju pieneliu 
(esant sausai odai) arba valomosiomis putomis (riebiai odai).
Tonizuokite veidą  ir palikite nudžiūti:švelnus tonizuojantis losjonas, jei oda sausa. Re-Balancing 
Tonical Lotion, jei oda riebi.
Drėkinkite veidą, kaklą ir iškirptę terminiu rūku. Palikite išdžiūti. Odą atnaujinkite Ligne de 
Régénération Absolue pilingo programa.
* Rūgščių derinys ir dozavimas gali skirtis atsižvelgiant į klientą ir specialisto nuožiūra.
Tepkite pilingą nuo ne tokių jautrių sričių link jautriausių sričių (kaktos, skruostų,  smakro, viršutinės 
lūpos ir nosies). Palikite rūgštį veikti atsižvelgiant į gydomą problemą, odos tipą ir specialisto nuožiūra.
Nuvalykite dideliu kiekiu vandens, nusausinkite odą.
* Savaitę, kurios  metu rekomenduojama naudoti du sluoksnius skirtingų rūgščių, pašalinti 
pirmąją rūgštį su vandeniu prieš taikant antrąjį .

Pilingo panaudojimo protokolas JAUTRIAI  ODAI
  1 sav. Jautri  brandi oda S2% / M8% 3 min + G6%-M4% 3 o 4 min
  2 sav. Jautri  brandi oda M4% / G6% 5 o 6 min
  3 sav. Jautri  brandi oda M4% / G6% 7 o 8 min (2 sluoksniai)
  4 sav. Jautri  brandi  oda S2% / M8% 3 min + M4% / G6% 6 o 7 min
  5 Sav. Jautri  brandi oda M4% / G6% 8 min (2 sluoksniai)

Pilingo panaudojimo protokolas BRANDŽIAI / ar SENĖJIMO POŽYMIUS TURINČIAI ODAI
1 sav. Brandi oda S2% / M8% 4 min + M4% / G6% 5 o 6 min
2 sav. Brandi oda M4% / G6% 7- 8 min (2 sluoksniai)
3 sav. Brandi oda  M4% / G6%9- 10 min (2 sluoksniai)
4 sav. Brandi oda S2% / M8% 4 min + M4% / G6% 8 min
5 Sav. Brandi oda M4% / G6% 10-12 min (2 sluoksniai)

Pilingo panaudojimo protokolas blemished paraudusiai odai
1 sav. Paraudusi oda  S2% / M8% 3 o 4 min + L5%-M5% 5 o 6 min
2 sav. Paraudusi oda L5%-M5% 7 o 8 min (2 sluoksniai)
3 sav. Paraudusi oda M5%-L5% 9 o 10 min (2 sluoksniai)
4 sav. Paraudusi oda S2% / M8% 4 min + M4% / G6% 8 min
5 sav. Paraudusi oda L5%-M5% 10 o 12 min (2 sluoksniai)

1 ETAPAS: RETINOLIO KONCENTRATAS -Supurtykite . Koncentratas tepamas ant veido, kaklo 
ir iškirptės  odos  ir įmasažuojamas . 
2 ETAPAS: ANTI AGING RETINOLIO KAUKĖ- Teptuku tepkite ant veido, kaklo ir iškirptės. 
Poveikio laikas: 15 - 20 min. Pasibaigus laikui, nuvalykite dideliu kiekiu vandens .
3 ETAPAS: ANTI AGING RETINOLIO EMULSIJA -Tepkite ant veido, kaklo ir iškirptės ir 
masažuokite, kol visiškai įsigers.
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