
CELLULAR 
PROCEDŪRA SEJAI 

 
 
 

IZSMALCINĀTA, dziļas iedarbības reģenerējoša procedūra  
ar Ābolu & Sarkano Greipfrūtu cilmes šūnām un DNA 

 

 

 uzlabo un nostiprina ādas elastību  
 reģenerācija šūnu līmenī 
 ādas mitrināšana un barošana 
 grumbiņu aizpildīšana un izlīdzināšana 
 atslābina mīmikas muskuļus 
 āda kļūst samtaina un starojoša  

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

tonizēt ādu ar Cellular Revitalizing Lotion. 
2. solis Uzklāt uz sejas, kakla un dekoltē zonas peel-off enzīmpīlingu Exfoliating Mask with 

Papaya (30 g pūdera sajaukt ar 60 ml ūdens). Ļaut iedarboties 15 min., noņemt to un tonizēt 
ādu ar Cellular Revitalizing Lotion.  

3. solis Vieglām masāžas kustībām iemasēt Cellular Revitalizing serumu. Lai sasniegtu labāku 
rezultātu, serumu iestrādā ar ultraskaņu. Turpina masāžu ar Cellular Revitalizing krēmu. 

4.solis Uzklāt masku Cellular Revitalizing Gel Mask. 
5. solis Uzklāt Cellular Revitalizing Face peel-off Mask uz sejas (ja klients piekrīt, pārklāt lūpas 

un acu zonu) kakla un dekoltē zonas. Ļaut iedarboties 20 min. Noņemt pārpalikumus un 
tonizēt ādu ar Cellular Revitalizing Lotion. 

6. solis Procedūras nobeigumā uzklāt Cellular Revitalizing Firming serumu un krēmu.   
 
Kurss: 6 procedūras, 2 reizes nedēļā. 
Procedūras efektivitātes pastiprināšanai un ilgstošākam rezultātam iesakām lietot mājas produktus: 
Cellular serumu, krēmu un Gel masku. 
 
 
AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS: 
Ābolu un Sarkanā Greipfrūta cilmes šūnas aizsargā ādu no oksidatīvā stresa, UV staru kaitīgās ietekmes, atjauno 
šūnu ģenētiskās funkcijas; 
Sirtuīns “Jaunības Proteīns”, kas stimulē šūnu atjaunošanos dermas un epidermas līmenī 
Planktona Ekstrakts GP4G stimulē šūnu metabolismu, “pamodina” slinkās šūnas, uzlabo DNA aizsardzību un 
atjaunošanos; 
Antioksidantu mikstūra no Granātābolu, Melones, Mango un Kivi ekstraktiem -spēcīga antioksidanta iedarbība; 
Oligopeptīdi, aktivizē dabīgos kolagēna, elastīna un glikozaminoglikāna sintēzes procesus un atjauno audus; 
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; 
Dabīgie Miorelaksanti atslābstot mīmikas muskuļu tonusam, izlīdzinās mīmikas grumbiņas “Botox-like” efekts; 
Smiltsērkšķu ekstrakta eļļa Liposomās bagāts ar Omega 7,3,6,9, Karotinoīdiem, kas veicina lipīdu peroksidāciju un 
uzlabo āūnu metabolismu; 
Liposomas ar koenzīmu Q10 un karnitīnu piemīt antioksidanta un atjaunojošas īpašības; 
Keramīdi un Fitosfingozīni aktivizē dabīgos kolagēna un elastīna sintēzes procesus; 
Vit E,A, Pantenols, Likopēns. 
 
 

Soneil Studio,  
Ģertrūdes 51, Rīga 
tālr. 67298388, 67298389 www.soneilstudio.lv  


