
CHOCOLATE 
PROCEDŪRA SEJAI   

 
 

IZSMALCINĀTA, dziļas iedarbības mitrinoša un reģenerējoša procedūra  
ar dabīgo Kakao, Oligopeptīdiem un Vitamīniem 

 

 

 reģenerācija šūnu līmenī 
 dziļi mitrina ādu, 
 uzlabo un nostiprina ādas elastību  
 izlīdzināšana grumbiņas  
 āda kļūst samtaina un starojoša  

 
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 Chocolate Face skrubi, maigām masāžas kustībām 
            iemasēt. Noņemt to un tonizēt ādu ar Lotion Azulene. 
3. solis Vieglām masāžas kustībām iemasēt ¾ ampulas serumu Liposomes Phyto-serum 

Revitalisante. Lai sasniegtu labāku rezultātu, serumu iestrādā ar ultraskaņu. Turpina masāžu 
ar Chocolate Face krēmu. 

4.solis Uzklāt masku Chocolate Face Mask uz sejas, kakla un dekoltē zonas. Ļaut iedarboties 20 
            min. Masku noņemt un tonizēt ādu ar Lotion Azulene. 
5. solis Procedūras nobeigumā uzklāt 1/4 ampulas serumu Liposomes Phyto serumu un Chocolate 
            krēmu.   
 
Kurss: 6 procedūras, 2 reizes nedēļā. 
Procedūras efektivitātes pastiprināšanai un ilgstošākam rezultātam iesakām lietot mājas produktus: 
Chocolate serumu, krēmu un masku. 
 
 
AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS: 
Kakao ekstrakts tonizē ādu, spēcīgs antioksidants; 
Kakao sviests dziļi mitrinoša iedarbība, padara ādu maigu un gludu; 
Pentapeptīdi stimulē dabīgo kolagēna un elastīna biosintēzi fibroblastos; 
Oligopeptīdi, aktivizē dabīgos kolagēna, elastīna un glikozaminoglikāna sintēzes procesus un atjauno audus; 
Fitosteroli piepilda un izlīdzina grumas; 
Keramīdi un Fitosfingozīni aktivizē dabīgos kolagēna un elastīna sintēzes procesus; 
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; 
Kambuchka melnās tējas fermentācijas ekstrakts, kas atjauno ādas matricu, elastību, piepilda ādu un izlīdzina 
grumbiņas; 
Koenzīms Q10 un Karnitīns liposomās spēcīgs antioksidants un Vit.E dabīgās sintēzes aģents; 
Kumelīšu ekstrakts, Kviešu dīgstu, Avokado, Džodžoba eļļas, Šī sviests, Pantenols, Vit E,A,C; 
Keramīdi un Fitosfingozīni aktivizē dabīgos kolagēna un elastīna sintēzes procesus; 
Pantenols, Likopēns. 
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