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DOSSZIÉ SZÍNTISZTA LUXUS

Színtiszta luxus
FÉNYŰZŐ, KÉNYEZTETŐ, HIDRATÁLÓ ARCKEZELÉS – Az ősi egyiptomiak már több mint 5000
évvel ezelőtt fogyasztottak aranyat mentális, testi és spirituális tisztítás céljából. Úgy tartották, hogy az

arany stimulálja az életerőt és emeli a rezgésszintet. 

z aranyat ma már a koz-

metikai ipar és a plasz-

tikai sebészet is sikere-

sen alkalmazza. Mole-

kulamérete miatt csupán a nano-

technológia segítségével juttatható

a bőr mélyebb rétegeibe. 

A kezelés hatására a ráncok és az

apróbb bőrhibák eltűnnek, a bőr

megfiatalodik, egyenletes és sima

lesz. Az arany tömege 300-szorosá-

nak megfelelő mennyiségű nedves-

séget képes megkötni a bőrben, ez-

által jelentősen növeli a bőr víztar-

talmát és stabilizálja a bőrfunkció-

kat. Stimulálja a sejtek védekező

mechanizmusát a károsító

szabadgyökök ellen,

antiszeptikus és

gyulladáscsökkentő

hatású.

A luxus és az ab-

szolút erő szimbó-

luma. Ragyogással

és életerővel tölti fel

a bőrt és a szervezetet.

Ünnepi készülődés
Az adventi időszakban

még inkább előtérbe ke-

rül az arany, a csillogás,

a sok fény, ezért is vá-

lasztottam ezt a ható-

anyagokban rendkívül

gazdag, aranylapokkal

megkoronázott keze-

lést, amit érett bőrre

ajánlok. Természetesen bármikor al-

kalmazhatjuk, az arany

minden évszakban a

luxus érzetét biz-

tosítja. 

A kezelés

megkezdése

előtt a ven-

dég egy na-

rancs és le-

vendula illó-

olajos lábfürdő

közben narancs és

fahéj ízű gyümölcsteát

kortyolgatva hangolódott rá erre a

különleges élményt nyújtó kényez-

tetésre.
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1. Az arc letisztítása 
A letisztításhoz jojoba- és szezám olajat, ureát és E-vitamint
tartalmazó arctejet használok. 
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2. Peeling 
A glükol-, alma-, bor- és citromsavból, valamint élesztő
enzimekből álló peeling szelíden, de alaposan hámlasztja a bőrt.
Tartalmaz még nedvességpótló és simító hatású sorbitolt és védő
hatású cetyl palmitatot.
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KÁRÉ ANDREA
kozmetikusmester,
gyakorlati oktató

LUXUS
A szó jelentése a Magyar Értelmező Kéziszótár szerint:
fényűzés, pompa, azaz, valakinek az anyagi erejét meghaladó
kiadás, költekezés; az átlagostól valamilyen egyedi
sajátosságok miatt különbözik, ezért a társadalomból kiemel
vagy különlegessé tesz.
A luxus jellemzői a minőség, az exkluzivitás, azaz nehezen
hozzáférhető, limitált termékekről, szolgáltatásokról van szó,
ami az egyediség, a különlegesség érzését kelti.  
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5. Aranylapok felhelyezése 
A luxusérzés fokozására aranylapokat helyezek fel 15 percre.
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6. Arc-, nyak és dekoltázsmasszázs  
A masszázst Registril, peptid-komplexum, liposzóma, seavaj,
szkvalán tartalmú krémmel és hozzáadott természetes olajok
keverékével (jojoba-, édesmandula-, napraforgó- és bogáncsolaj)
végzem. A keverék tartalmaz még édesnarancs illóolajat és E-
vitamint.
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7. Modelláló algamaszk 
A masszázs után modelláló
maszk kerül a vendégre, mely
az alginát alap mellett áfonya
kivonatot, C-vitamint és
marokkói kamillaolajat
tartalmaz. A modelláló
maszkok száradásuk során
egy gumiszerű, légmentes és
hidratáló réteget képeznek,
ezáltal elősegítik a
hatóanyagok felszívódását.
Hatóidő 20 perc.
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8. Zárókrém 
A luxuskezelést egy tengerparti iringóból kivont őssejteket,
encián-kivonatot, jojobaolajat, sheavajat és rózsakivonatot
tartalmazó krémmel zárom.
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3. Tonizálás 
regeneráló, lifting hatású liposzómával
– anti-aging és hidratáló koncentrátum
koktéllal – nedvességpótló, vitalizáló
gélmaszkkal.  A hyaluronsav,
panthenol, urea tartalmú tonik
elősegíti az egyéb hatóanyagok
felszívódását. A többrétegű
liposzómákból, nanoszómákból és
ceramidokból álló komplex, a szkvalán,
a seavaj, a természetes E-vitamin, a
C-vitamin-palmitát pótolja a
lipidhiányt, növeli a hámréteg
vízmegkötő képességét,
gyulladáscsökkentő és gyógyító hatású,
segít megelőzni a pigmentfoltokat, véd
a szabadgyökökkel szemben. Az újfajta
emulgeáló rendszer (DML=Derma-
Membran-Lipidek), amely ugyanúgy
épül fel, mint a barrier réteg dupla
lipidrétege, optimálisan védi a barrier
réteget.

3 4. Flísz-maszk  
A fenti hatóanyagbomba
hatásainak erősítésére
hyaluronsav, zöldtea-,
szőlő-, gránátalma-
kivonatot, rózsafa,
vanília és levendula
illóolajokat tartalmazó
tonikban áztatott flísz-
maszkot teszek fel
10-15 percre. A hatóidő
alatt seavajat,
édesmandula-,
körömvirágolajakat,
cukorizomereket,
citrom- és bizabolol-
kivonatot, E-vitamint
tartalmazó krémmel
megmasszírozom a
kezeket, majd
frottírkesztyűbe
bújtatom őket.
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n Anti-aging koncentrátum: A termékben található citromfűkivonat rozmarinsav tartalma erősen antioxidáns hatású, az árpakivonat
nyomelemei védik a bőr immunrendszerét és javítják a védekező mechanizmusokat. Egy vízoldékony rutinderivát csökkenti a
szabadgyökök keletkezését és erősíti a sejtfalat. A mátrixpeptidek a fibroblasztok kollagéntermelését aktiválják.

n Hidratáló koncentrátum: A fekete zabkivonat hatóanyagai tartósan megkötik a nedvességet, vitalizáló hatásúak. A lecitin telítetlen
foszfolipidjei a barrier réteg szerkezetét erősítik. Tartalmaz még hialuronsavat és sorbitolt. 

n Nedvességpótló, revitalizáló gélmaszk: A maszkban található Ectoin erősíti a bőr regenerációs funkcióit, sejtvédő, vízmegkötő hatású.
Tartalmaz még hyaluronsavat, ureát, panthenolt, édesgyökér- és indiai tömjén kivonatot.

n Szemkörnyék ápolás: A jojobaolajat, szkvalánt, többféle peptidet, hyaluronsavat, E-vitamint tartalmazó szemránckrém tápláló,
hidratáló, feszesítő hatású.

n Ajakápolás: A kezelés során nem szabad megfeledkeznünk az ajkak ápolásáról sem. Erre szkvalán, édesmandula-olaj, természetes
E-vitamin, többféle peptid, hyaluronsav tartalmú ajakápolót alkalmazok. 


