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Produkty do pielęgnacji skóry 
twarzy, szyi i dekoltu dla 

najbardziej wymagających skór - 

 



Protokół zabiegu w gabinecie

1.  Zmycie makija ż

Wykonać demakija ż za pomoc
i stonizowa ć skór ę tonikiem algowym 
 

2.  Wykonanie pilingu
a.  Skin Peeling 3F

Zmiesza ć 1 i 
proszkowej Skin Peeling 3F Mask
2ml aktywatora Skin Peeling 3F
Solution  oraz 8ml wody
przez 5-7 minut  
skórze 15 minut. 
maski ze skóry nale
nawil żyć i zmywa ć a
czystej skóry. Pozostało
oczy ści ć suchym p
wachlarz. Nast
stonizowa ć skór ę. Proporcja u
maski, aktywatora i wody mo
wzrasta ć na korzy
miar ę kontynuwania serii zabiegów.

 
b.  Piling Deluxe Peeling

Nało żyć odrobin
twarzy, szyi i dekoltu i 
przez kilka minut
gł ębsze zmarszczki wydłu
 
 
 

Zaleca si ę stosowanie zamienne preparatu
pilingu Deluxe Peeling
raz w tygodniu. 
 

3.  Shibai ® method
 
Wykonać masa ż uciskowy z u
eterycznych Energy Points Essence
opracowan ą w Laboratoriach Tegoder Cosmetics Shi
method. 
 

Protokół zabiegu w gabinecie  

żu i stonizowanie skóry  
 za pomoc ą dowolnego mleczka z oferty TDC 
 tonikiem algowym Algae Tonic Lotion

Wykonanie pilingu  (naprzemiennie) 
Skin Peeling 3F  

½ miarki maski 
Skin Peeling 3F Mask , 

Skin Peeling 3F  
oraz 8ml wody . Masowa ć 

i pozostawi ć na 
15 minut. W celu zmycia 

maski ze skóry nale ży j ą mocno 
 a ż do uzyskania 

czystej skóry. Pozostało ści mo żna 
 suchym p ędzelkiem typu 

wachlarz. Nast ępnie nale ży 
. Proporcja u życia 

maski, aktywatora i wody mo że 
 na korzy ść aktywatora w 

 kontynuwania serii zabiegów.  

Deluxe Peeling  
odrobin ę pilingu  Deluxe Peeling

twarzy, szyi i dekoltu i delikatnie wmasowywa
przez kilka minut . W miejscach, gdzie wyst

bsze zmarszczki wydłu żyć eksfoliacj ę.

 stosowanie zamienne preparatu  Skin Peeling 3F
Deluxe Peeling , rozpoczynaj ąc od Skin Peeling 3F, 

method  

 uciskowy z u życiem kompleksu olejków 
Energy Points Essence  metod ą digipresury 

 w Laboratoriach Tegoder Cosmetics Shi

- 2 - 

 dowolnego mleczka z oferty TDC 
Algae Tonic Lotion . 

Deluxe Peeling  na skór ę 
delikatnie wmasowywa ć  

. W miejscach, gdzie wyst ępuj ą 
.  

Skin Peeling 3F  i 
Skin Peeling 3F, 

yciem kompleksu olejków 
 digipresury 

 w Laboratoriach Tegoder Cosmetics Shi bai ® 



 
4.  Aktywne serum Eternity Jovenesse
 

Nale ży nanie ść 
Koncentratu z kawioru i
wmasować aż do wchłoni
być wprowadzany 
sprz ętu dost ępnego w gabinecie, preferowana 
sonoforeza). Na st ę
imbiru i proszku  perłowego
nast ępnie dwie lub trzy krople serum 
całkowitego wchł oni
użyciem Kremu do twarzy z fitoestrogenami z soi
ADVANCED CREAM -  
skór ę. 

5.  Masaż mioaktywny 
 
Z pomoc ą kremu Advance 

intensywny masa
poj ędrniaj
dost ępna na 
minut. 
 
 
 
 

 
6.  Mask

Cryomask
platyn ą

Nale ży nało
cie ńką warstw

Aktywne serum Eternity Jovenesse  

dwie lub trzy krople 
Koncentratu z kawioru i  białej herbaty i 

 do wchłoni ęcia (preparat mo że 
za pomoc ą jakiegokolwiek 

pnego w gabinecie, preferowana 
ępnie  dwie lub trzy krople Koncentratu z 
perłowego , równie ż dokładnie wmas

pnie dwie lub trzy krople serum Platicell
oni ęcia. Nast ępnie nale ży wykona

Kremu do twarzy z fitoestrogenami z soi
 preparat musi zosta ć wchłoni

 mioaktywny Advance Firming Mioactive Massage

 kremu Advance Deluxe Advance Cream  nale
intensywny masa ż mioaktywny o działaniu 

drniaj ącym i tonuj ącym tkanki (instrukcja 
pna na życzenie). Masa ż wykonujemy 15

Maska kremowa Deluxe 
Cryomask  + Maska algowa z 

ą Deluxe Platinium Mask  
y nało żyć na skór ę do ść 

 warstw ę maski kremowej  
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Koncentratu z 
dokładnie wmas ować, a 

Platicell TM a ż do 
wykona ć masa ż z 

Kremu do twarzy z fitoestrogenami z soi  DELUXE 
 wchłoni ęty przez 

Advance Firming Mioactive Massage  

nale ży wykona ć 
 mioaktywny o działaniu 

cym tkanki (instrukcja 
 wykonujemy 15 -20 



Deluxe Advance Cryomask
pozostawi ć na 10 minut.
Special Eye Care Serum
na twarz i szyj ę płat gazy i przygotowa
mieszaj ąc 1.5 miarki proszku 
miarkami wody o temperaturze pokojowej i nało
szyj ę i dekolt. Równie
czasie mask ę usun ąć

 
7.  Produkt na zako

Zabieg nale
Advance Cream
całkowitego wchłoni
 
 
 
 
 

 
Czas trwania zabiegu
 

Zalecana cz ęstotliwo

 
Seria intensywna  

Seria utrzymuj ąca efekty
 
 
 
KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI W DOMU
 
Advance Perfection Age 50+
 
Zestaw do piel ęgnacji skóry 
twarzy zło żony z serum i 
kremu dla wymagaj ą

50+. Wspomaga regeneracj
skóry, działa odmładzaj
poj ędrniaj ąco, napina 
skór ę, nawil ż

uelastycznia, wpływaj
jej młodszy wygl ąd.
 
 
 
 

Deluxe Advance Cryomask , omijaj ąc okolice oczu i 
 na 10 minut.  W stref ę oka nale ży wmasowa

Special Eye Care Serum . Po upływie 10 minut nale
 płat gazy i przygotowa ć mask

miarki proszku Deluxe Platinum Mask
miarkami wody o temperaturze pokojowej i nało żyć

 i dekolt. Równie ż pozostawi ć na  10 minut. 
ąć i stonizowa ć skór ę tonikiem .

Produkt na zako ńczenie zabiegu  
Zabieg nale ży zako ńczy ć aplikacj ą kremu 
Advance Cream , delikatnie go wmasowuj
całkowitego wchłoni ęcia . 

Czas trwania zabiegu : 60 minut. 

stotliwo ść zabiegów  

Od 6 do 8 zabiegów raz w 
tygodniu. 
 

ca efekty  Zabiegi 2 razy w miesi

ĘGNACJI W DOMU 

Advance Perfection Age 50+  

gnacji skóry 
ony z serum i 

ących skór  
Wspomaga regeneracj ę 

skóry, działa odmładzaj ąco, 
co, napina 

ża i 
uelastycznia, wpływaj ąc na 

d.  
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c okolice oczu i 
y wmasować serum  

Po upływie 10 minut nale ży nało żyć 
 mask ę a lgow ą, 

Deluxe Platinum Mask  z 2 
ć na twarz, 

10 minut. Po tym 
.  

 kremu Deluxe 
, delikatnie go wmasowuj ąc do 

do 8 zabiegów raz w 

Zabiegi 2 razy w miesi ącu . 



Advance Concentrate 5 ml
 
Ser um w skład którego wchodz
hexapeptyd, genisteina, organiczna krzemionka i 
elastyna. Serum wmasowywane jest punktowo w 
miejsca z najwi
 
 
 
 

Advance Cream SPF 15 50 ml
 
Krem do skóry twarzy 
zawieraj ący: genomiczny 
hexapeptyd, genistein
organiczn ą krzemionk
kolagen, kwas hialuronowy 
oraz filtry SPF15.  
 
 

 
 
 

Advance Concentrate 5 ml  

um w skład którego wchodz ą: 
hexapeptyd, genisteina, organiczna krzemionka i 
elastyna. Serum wmasowywane jest punktowo w 
miejsca z najwi ększymi oznakami starzenia si

Advance Cream SPF 15 50 ml  

Krem do skóry twarzy 
cy: genomiczny 

hexapeptyd, genistein ę, 
 krzemionk ę, 

kolagen, kwas hialuronowy 
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genomiczny 
hexapeptyd, genisteina, organiczna krzemionka i 
elastyna. Serum wmasowywane jest punktowo w 

kszymi oznakami starzenia si ę. 


