
Zabieg Marine & Thermal

Proteiny morskie, aminokwasy
i metabolizm komórkowy

DZIAŁANIE:

- Głęboko nawilża, odżywia i natlenienia tkanki.
- Aktywizuje odnowę komórkową.
- Zapobiega utracie jędrności skóry.
- Redukuje drobne linie i zmarszczki.
- Zwalcza wolne rodniki.

LINIA PROFESJONALNA

ZABIEG MARINE & THERMAL NAWILŻAJĄCY I ODŻYWCZY

Aktywne składniki: koktail witaminowy, woda termalna, Bruyere de Mer, ekstrakt z 
planktonu, ustabilizowane kwasy tłuszczowe, omega 3 i ustabilizowane kwasy 
tłuszczowe z grupy omega 6, kolagen morski naturalny i hydrolizowany z 
aminokwasami, kwas hialuronowy, ekstrakt z rośliny Spilanthes Paracress, chityna, 
Imperata Cilindrica,wyselekcjonowana frakcja z Cytoseira Amentacea, koktail z 9 
wodorostów, koenzym Q-10, bifido-bacterium lysate (rezultat badań 
biotechnologicznych oraz grupa enzymów, których głównym celem jest 
rekonstrukcja macierzy komórkowej).

Niezbędne produkty:
- Peeling Algowy Marine & Thermal 20x3 g
- Koncentrat Morski Marine & Thermal 30 ml
- Woda Termalna Marine & Thermal 200 ml
- Maska Algowa Marine & Thermal 300 g
- Ampułki Nawilżające Marine & Thermal 20x5 ml
- Ampułki Odżywcze Marine & Thermal 20x5 ml
- Krem Liftingujący Marine & Thermal 75 ml
- Krem Przeciwstarzeniowy Marine & Thermal 75 ml;
- Krem Nawilżający Marine & Thermal 75 ml

SCHEMAT ZABIEGU NAWILŻAJĄCEGO W GABINECIE

FZmyj makijaż Algowym Mleczkiem do Demakijażu i Tonikiem Miodowym.
FWymieszaj Peeling Algowy z tonikiem uzyskując konsystencję pasty i wykonaj 

eksfoliację kolistymi ruchami. Zmyj wodą i stonuj skórę.
FDelikatnie wmasuj kilka kropli Koncentratu Morskiego w twarz i szyję. 

Następnie spryskaj skórę Wodą Termalną i kontynuuj masaż. Połączenie wody 
termalnej z koncentratem morskim wzmacnia wzajemne działanie obu 
produktów.



FNastępnie nanieś na twarz i szyję niewielką ilość Kremu 
Przeciwstarzeniowego lub Kremu Nawilżającego.

FPrzygotuj maskę mieszając 3 części Maski Algowej z 4 
częściami wody. Natychmiast nałóż na twarz i szyję i 
pozostaw na 15 minut. Zdejmij maskę zaczynając od szyi. 
Usuń wszystkie pozostałości za pomocą Wody Termalnej. 
Dokładnie osusz skórę.

FNałóż jedną kroplę Ampułki Nawilżającej i rozprowadź na 
twarzy i szyi.

FZakończ zabieg Kremem Nawilżającym lub Kremem 
Przeciwstarzeniowym. Na kontur oka polecamy Krem do 
Pielęgnacji Skóry wokół Oczu Deluxe.

SCHEMAT ZABIEGU ODŻYWCZEGO W 
GABINECIE

FOczyść i stonizuj skórę Mleczkiem Algowym i Tonikiem 
Miodowym.

FWymieszaj Peeling Algowy z tonikiem uzyskując 
konsystencję pasty i wykonaj eksfoliację kolistymi 
ruchami. Zmyj wodą i stonuj skórę.

FDelikatnie wmasuj kilka kropli Koncentratu Morskiego w 
twarz i szyję. Następnie spryskaj skórę Wodą Termalną i 
kontynuuj masaż. Połączenie wody termalnej z 
koncentratem morskim wzmacnia wzajemne działanie 
obu produktów.

FNastępnie nanieś na skórę twarzy i szyi Krem 
Przeciwstarzeniowy lub Krem Liftingujący.

FPrzygotuj maskę mieszając 3 części Maski Algowej z 4 
częściami wody. Natychmiast nałóż na twarz i szyję i 
pozostaw na 15 minut. Zdejmij maskę zaczynając od szyi. 
Usuń wszystkie pozostałości za pomocą Wody Termalnej. 
Dokładnie osusz skórę.

FNałóż jedną kroplę Ampułki Odżywczej i rozprowadź na 
twarzy i szyi.

FZakończ zabieg niewielką ilością Kremu Liftingującego 
lub Kremu Przeciwstarzeniowego. Wokół oczu polecamy 
Krem do Pielęgnacji Skóry wokół Oczu Deluxe. 

ZALECENIA:

Zabieg w gabinecie wykonujemy raz w tygodniu. Polecamy 
dalszą pielęgnację w domu kosmetykami z serii MARINE & 
THERMAL.

PRODUKTY DO PIELĘGNACJI W DOMU

Algowe Serum Rewitalizujące - 
Algae Revitalizing Serum 

Algowe Serum Przeciwstarzeniowe - 30 ml
 Algae Antiage Serum

Algowy Krem Przeciwstarzeniowy 50 ml -
Algae Antiage Cream

Algowy Krem Liftingujący 50 ml -
Algae Lifing Cream

Algowy Krem Nawilżający 50 ml -
Algae Moisturizing Cream

Maska Algowa 75 ml
Algae Mask

Algowy Krem Nawilżający.
Algowe Serum Rewitalizujące

Algowy Krem 
Liftingujący.

Algowe Serum Przeciwstarzeniowe Algowy 
Krem Liftingujący.

Algowe Serum Przeciwstarzeniowe Algowy 
Krem Liftingujący.

Maskę Algową

30 ml

Wysoce skoncentrowane serum, bogate w aloes, witaminy i 
składniki aktywne z roślin morskich.

 
Wysoce skoncentrowane serum, bogate w aloes, witaminy i 

składniki aktywne z roślin morskich.

Krem głęboko regenerujący, oparty na składnikach z roślin 
morskich, wzbogacony w hydrolizowany kolagen, który 
przeciwdziała wolnym rodnikom. Krem zawiera grupy witamin, 
koniecznych dla utrzymania prawidłowej kondycji skóry.

Krem oparty na ekstraktach z roślin morskich, wzbogacony w 
hydrolizowany kolagen i witaminy, które działają wspólnie z 
wodorostami. Zawiera polimery, które opóźniają wiotczenie i 
obwisłość skóry.

Krem nawilżający oparty na składnikach z roślin morskich z 
kwasem hialuronowym i aloe vera, wzbogacony w składnik 
nawilżający podobny działaniem do znajdującego się w skórze. 
Połączenie tych wszystkich składników daje efekt głębokiego i 
długotrwałego nawilżenia i regeneracji skóry.

 -

Maska bogata w aloes i składniki z roślin morskich.

ZALECENIA DO STOSOWANIA W DOMU

Skóra odwodniona:
- Dzień: 
- Noc: . Dla skór, które wymagają 
bogatszej pielęgnacji polecamy, oprócz serum, 

Skóra dojrzała:
- Dzień: , potem 

- Noc: , a następnie 

W obu przypadkach stosujemy  raz w tygodniu.


