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Zelts - tās ir lietus lāses, kas pār Zemi nolijušas tieši no Saules... 
 

GOLDEN LINE 
 

 

 

Izsmalcināta, dziļas iedarbības anti-age procedūra  

ar 23K un 24K Zeltu, Zīda proteīniem un Jūras kolagēna mikrosfērām 

 

 

 uzlabo un nostiprina ādas elastību  

 reģenerācija šūnu līmenī 

 ādas mitrināšana un barošana 

 grumbiņu aizpildīšana un izlīdzināšana 

 āda kļūst samtaina, starojoša un mirdzoša 

PROCEDŪRAS GAITA: 

1. solis Attīrīt sejas, kakla un dekoltē zonu ar pieniņu Lait Demaquillant un tonizēt ādu ar Lotion 

            Azulene. 

2. solis Uzklāt uz sejas, kakla un dekoltē zonas peel-off enzīmpīlinga masku Exfoliating Mask with 

            Papaya. Atstāt uz 15 min., noņemt masku un tonizēt ādu ar Lotion Azulene.  

 (30 g maskas pūdera sajaukt ar 60 ml ūdens.) 

3. solis Vieglām masāžas kustībām iemasēt Golden Line Face Firming serumu. Lai sasniegtu labāku 

            rezultātu, serumu iestrādā ar ultraskaņu.  

4. solis Procedūru kursa laikā, vienā no 3 procedūrām iesakām lietot 24K Gold Mask Foliju. Uzklāt to uz 

            sejas, kakla un dekoltē zonas.  

5. solis Veic masāžu ar Golden Line Face Firming Cream. 

6.solis Iemasēt masku Golden Line Face Radiance Gel Mask. 

7. solis Uzklāt Golden Line Face peel-off Mask uz sejas (ja klients piekrīt, pārklāt lūpas un acu zonu) 

            kakla un dekoltē zonas. Atstāt uz 20 minūtēm, noņemt masku un tonizēt ādu ar Lotion 

            Azulene. 

8. solis Procedūras nobeigumā uzklāt Golden Line Face Firming serumu un krēmu.   

 

Kurss: 6 procedūras, 2 reizes nedēļā. 

Procedūras efektivitātes pastiprināšanai un ilgstošākam rezultātam iesakam lietot mājas produktus: Golden 

Line serumu, krēmu un Radiance Gel masku. 

 
AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS: 

24K Zelta folija piemīt baktericīda iedarbība, viegli iesūcas ādā, bagātina šūnas ar skābekli un izvada toksīnus. Uzlabo 

mikrocirkulāciju un atjauno šūnu reģenerācijas procesus; 

Kombuchka melnās tējas fermentu ekstrakts ar “lipo-filling” efektu; 

Argireline peptīdi, kas piepilda un izlīdzina grumbiņas “Botox-Like” efekts; 

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; 

Zīda proteīni mitrinoša, nostiprinoša iedarbība. Āda kļūst zīdaini maiga; 

Jūras Kolagēns mikrosfēras piepilda un izlīdzina grumbas, efektīvi mitrina epidermas augšējos slāņus; 

Matrixyl 3000 oligopeptīds, kas aktivizē dabīgos kolagēna, elastīna un glikozaminoglikāna sintēzes procesus un atjauno audus; 

Piena peptīdu, Diacetyl boldine un Asrctostaphylos uva-ursi (Lācenes) ekstrakti regulē melanīna veidošanos; 

Gurķu ekstrakts dziļi mitrina un normalizē optimālu mitruma līmeni ādā; 

Keramīdi un Fitosfingozīni aktivizē dabīgos kolagēna un elastīna sintēzes procesus; 

Avokado fitosteroli mitrina un aizkavē grumbiņu veidošanos; 

Liposomas ar koenzīmu Q10 un karnitīnu piemīt antioksidanta un atjaunojošas īpašības; 

Hitozāns un organiskā silīcija un arginīna komplekss nostiprina un tonizē ādu. 


