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RED VINE 
PROCEDŪRA SEJAI  

 

 

 

IZSMALCINĀTA, dziļa antioksidatīva un reģenerējoša procedūra, 

kas ideāli piemērota kuperozai ādai 

ar Sarkanā vīna ekstraktu un antioksidantiem 

 

 

 uzlabo un nostiprina ādas un kapilāru elastību  

 reģenerē ādu šūnu līmenī 

 ādu gaišinoša iedarbība/ piemērota kuperozai ādai 

 piepilda ādas šūnas ar skābekli 

 grumbiņu aizpildīšana un izlīdzināšana 

 atsvaidzina ādas toni  

 

PROCEDŪRAS GAITA: 

1. solis Attīrīt sejas, kakla un dekoltē zonu ar pieniņu Cellular Revitalizing Cleansing Milk vai 

Lait Demaquilante un tonizēt ādu ar Cellular Revitalizing Lotion vai Lotion Azulene. 

2. solis Maigām masāžas kustībām uzklāt uz sejas, kakla un dekoltē zonas pīlingu Peeling Scrub 

Gel Nr1, tonizēt ādu ar Cellular Revitalizing Lotion vai Lotion Azulene 

3. solis Vieglām masāžas kustībām iemasēt ¾ ampulas Red Vine Serumu. Turpina masāžu ar Red 

Vine Gel līdz tas pilnībā absorbējas.  Lai sasniegtu labāku rezultātu, serumu un gēlu iestrādā 

ar ultraskaņu. 

4.solis Veikt masāžu ar Yellow Rose Creme Hydro-Nutritive. 

5.solis Uzklāt masku Red Vine Mask plānā kārtā un iemasēt, pēc tam uzklāj biezākā kārtā. 

6.solis Uzklāt Yellow Rose Plaster Mask termomasku vai Luminance Pearl Peel-off masku. Ļauj   

           iedarboties 20.min. (Pēc termo maskas noņemšanas, Red Vine maska jānoņem vispirms ar sausu salveti, pēc 

             tam ar mitru spondžu vai dvielīti). 

7. solis Procedūras nobeigumā uzklāt ¼ ampulas Red Vine serumu, Red Vine Gel un Creme 

Hydro-Nutritive. 

 

 

Kurss: 6 procedūras, 2 reizes nedēļā. 

Procedūras efektivitātes pastiprināšanai un ilgstošākam rezultātam iesakām lietot mājas produktus: 

Red Vine Serumu, Gēlu, Creme Hydro-Nutritive. 

 
 

AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS: 

Sarkanā vīna ekstrakts un PCO molekulas no Greifrūta sēklām atjauno, piepilda un izlīdzina grumbas, atjauno šūnu 

oksigenāciju, atjauno ādas toni, samazina kuperozos asinsvadus, darbojas kā spēcīgs antioksidants;  

Āboliņa ziedu ekstrakts Liposomās aktivizē šūnu metabolismu 

Piena proteīns Liposomās tonizējoša un gaisinoša iedarbība; 

Koenzīms Q10 un Karnitīns Liposomās spēcīga antioksidanta iedarbība, Vit E reģenerācijas stimulants; 

Keramīdi aizsargā un normalizē optimālu mitruma līmeni ādā; 

Hialuronskābe ar augstu un zemu molekulāro masu. Augsta molekulārās masas hialuronskābe ir efektīvs mitrinātājs 

un paaugstina ādas elastību. Zemas molekulārās masas hialuronskābe viegli nokļūst epidermā, piesaista ūdens 

molekulas un izlīdzina grumbiņas; 

Sojas proteīni aktivizē šūnu metabolismu un veicina dabīgā kolagēna sintēzi; 

Fitosteroli piepilda grumbas un dziļi mitrina ādu; 

Kviešu dīgstu proteīni, Jūraszāļu ekstrakts (Spirulina) 

Šī sviests, Avokado un Olīvu eļļa, Vit E,A, Pantenols, Likopēns. 


