
Uzziedi kā rožu zieds vasaras dārzā...... 
 

 YELLOW ROSE procedūra sejai  
HYALURONIC   

 
Intensīvi mitrinoša un pretgrumbiņu procedūra 

ar Hialuronskābi, Oligopeptīdiem,  
Ķīnas balto tēju, Japānas ķirša ziediem,  

Francijas rozēm, Magnolijām un Indijas lotosa ziediem. 
 

 

 “wrinkle-filler”efekts - grumbiņu izlīdzināšana 
 “lipo-fillinga” efekts - grumbiņu aizpildīšana 
 stimulē ādas kolagēna un elastīna sintēzi 
 dziļa un ilgstoša ādas mitrināšana 
 āda kļūst maiga un gluda 

 
PROCEDŪRAS GAITA: 
1. solis Attīrīt sejas, kakla un dekoltē zonu ar pieniņu Hyaluronic Clensing Milk. Noņemt pārpalikumus un 
 tonizēt ādu ar Hyaluronic Toning Lotion with Flower extracts. 
2. solis Ar maigām masāžas kustībām uzklāt uz sejas un dekoltē gēla skrubi Hyaluronic Face Scrub. Atstāt uz 
            2-3 min. un masējošām kustībām notīrīt to un tonizēt ādu ar Hyaluronic Toning  losjonu. 
3. solis Uzklāt uz sejas, ap acīm, kakla un dekoltē zonas jaunības eliksīru Hyaluronic Beauty Elixir with 
 Oligopeptides. Šo eliksīru var iestrādāt ar ultraskaņu un jonoforēzi. Taukainai ādai un gados jaunākām 
            klientēm iesakam izmantot Hyaluronic Beauty Serumu. 
4. solis Masāžu veic ar mitrinošu un atjaunojošu krēmu ar 24h iedarbību Hyaluronic Face Firming Cream 
 with Oligopeptides. 
5. solis Uzklāt Hyaluronic Peel-off Mask with Rose Petals uz sejas, kakla un dekoltē zonas. Lietošana: 
 sajaukt maskas pulveri ar ūdeni 1:2, atstāt uz 2 min., lai aktivizētos aktīvās sastāvdaļas. Uzklāt uz sejas, 
            atstāt uz 20 min. Noņemt pārpalikumus un tonizēt ādu ar Toning Losjonu. 
6. solis Procedūras nobeigumā uzklāt uz sejas, kakla un dekoltē zonas Hyaluronic Beauty Elixir un uzklāt 
krēmu Hyaluronic Face Firming Cream. 
 
Kurss: 6 procedūras, 2 reizes nedēļā. 
Procedūras efektivitātes pastiprināšanai un ilgstošākam rezultātam, iesakam lietot mājas produktus: 
Hyaluronic pieniņu, losjonu, skrubi, serumu un krēmu  
 
 
AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS: 
Hialuronskābe, oligopeptīdi un ziedu ekstrakti efektīvi aizsargā ādu no novecošanās pirmajām pazīmēm (grumbiņas, ādas elastības 
un tonusa pazemināšanās), stimulē ādas dabīgo atjaunošanās procesu, nostiprina ādas imunitāti, pasargā ādu no brīvajiem radikāļiem; 
Ķīnas baltā tēja un ziedu ekstrakti (Japānas ķirša ziedi, Francijas roze, Indijas lotoss, kliņģerīte un magnolija) nomierina ādu, 
darbojas kā antioksidanti; 
Mitrinošas mikrosfēras ar linsēklu eļļu, purva altejas ekstraktu, Saldā mandarīna ekstrakts,  
Oligopeptīdi argirelīns, matriksils 3000 stimulē kolagēna un elastīna biosintēzi, izlīdzina ādu un samazina grumbiņas; 
Melnās tējas fermentējošs ekstrakts stimulē ādas kolagēna un elastīna sintēzi, piešķir ādai mirdzumu, “lipo-fillinga” efekts; 
Tomātu ekstrakts likopēns aizsargā ādu no apkartējās vides kaitīgās ietekmes, antioksidants; 
Kviešu proteīni mitrinoša un tonizējoša iedarbība; 
Niacinamīda Vit B3 dziļi mitrina, stimulē dabīgā kolagēna biosintēzi un padara ādas toni vienmērīgu; 
Pantenols pro-Vitamīns B5, saglabā optimālu mitruma līmeni ādā; 
Alantoīns nomierinoša, mīkstinoša un atjaunojoša iedrbība; 
Organiskais silīcijs, Vit.C un Hydroxiproline komplekss veicina šūnu atjaunošanos, elastīna un kolagēna sintēzi, uzlabo ādas 
elastību un tonusu. 
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