ZABIEGI NA TWARZ
ZABIEGI NA TWARZ PRESTIGE YONELLE
ACTIVE ENERGY VIT. C FORTE – superluksusowy zabieg stymulujący zabieg
z Kategorii Premium. Wykorzystuje multistymulujące działanie dwoch aktywnych ampułek i dwoch nowatorskich masek przeplatanych czterema masazami
twarzy, szyi, dekoltu, w tym rowniez autorski masaz drenujący z wykorzystaniem dwoch Ultramasazerow YONELLE. Specjalnie dobrane masaze pomagają
pozbyc się skutkow stresu, rozluzniają powstałe napięcia mięsniowe, przynoszą
ulgę, a luksusowe nuty zapachowe, zastosowane w nowych produktach, wpływają na pozytywne samopoczucie i dobry nastroj. Dodaje skorze energii, blasku
I witalnosci, nadaje się do kazdego rodzaju skory zestresowanej i zmęczonej o
niezwykle relaksującym przebiegu i holistycznym działaniu na skorę i zmysły.
Zabieg hamuje procesy starzenia się skory i pobudza ją do samoregeneracji. Widoczny i odczuwalny jest efekt rozswietlenia i liftingu.
CBD PRO PROTECTION – zabieg poprawiający stan i wygląd cery mieszanej
i tłustej z uporczywymi niedoskonałosciami. Z wykorzystaniem farmaceutycznego kannabidiolu CBD, kwasu salicylowego i japonskiego węgla ubame. Błyskawicznie wycisza zaczerwienienia towarzyszące stanom zapalnym. Doskonale
oczyszcza skorę, odblokowuje pory, widocznie zmniejsza ilosc i ogranicza powstawanie zaskornikow. Wygładza powierzchnię skory, oraz ujednolica jej koloryt.
Skutecznie reguluje wydzielanie sebum oraz skład mikroflory skory. Działa silnie
łagodząco. Jest polecany do skory w kazdym wieku, rowniez w przypadku
trądziku dorosłych.
CONTRA-WRINKLE – intensywny zabieg przeciwzmarszczkowy. Zabieg do cery
dojrzałej, wymagającej stymulacji do odbudowy. W widoczny sposob wygładza
skorę, poprawiając jednoczesnie owal twarzy. Ujędrnia i pomaga odzyskac młodzienczą witalnosc. Duza dawka retinolu regeneruje skorę, reguluje cykl odnowy
komorkowej naskorka i zapewnia stymulację metabolizmu. Widoczne efekty to
piękny, zdrowy wygląd skory, spłycone zmarszczki i poprawa kolorytu.

ZABIEGI PRO 8 CONTRA YONELLE
Zabiegi specjalistyczne na twarz, szyje i dekolt pomagające eliminowac najczęsciej spotykane problemy ze skorą. Skutecznie łagodzą niepoządane objawy, dając

skorze to, czego jej brakuje (PRO) i usuwając to co zbędne (CONTRA). Poprawiają stan skory i jej estetykę. Zapewniają natychmiastowe poczucie komfortu.
PRO-LIFT – szybki lifting bankietowy. Idealny zabieg „przed wielkim wyjsciem”,
ktory błyskawicznie poprawia wygląd skory zmęczonej, wiotkiej, słabo nawilzonej, szorstkiej. Dzięki polisacharydowej siateczce napinającej i peptydom, liftinguje i doskonale wygładza powierzchnię skory. Kwas hialuronowy o roznej wielkosci cząsteczek, zawarty w NANODYSKACH™, silnie nawilza i działa odmładzająco. Zabieg redukuje objawy podraznien, relaksuje, poprawia koloryt skory oraz
przygotowuje ją pod makijaz. Cera promienieje swiezoscią i jest pełna młodzienczego blasku.
CONTRA AGE – zabieg przeciw starzeniu się skory, z kwasem hialuronowym
i glikolowym, do cery mieszanej i tłustej. Rewelacyjnie wygładza, odswieza i rozswietla skorę, wielopoziomowo nawilza ją za pomocą kwasu hialuronowego
o trzech wielkosciach cząsteczek oraz trehalozy i mocznika. Stymuluje cykl odnowy komorkowej oraz syntezę białek podporowych skory. Cera staje się
bardziej jędrna i elastyczna.
CONTRA REDNESS – zabieg regenerujący obkurczający naczynka. Wyjątkowo
skuteczny zabieg do cery naczynkowej, poprawiający wygląd i komfort skory
z widoczną kruchoscią naczynek i tendencją do ich rozszerzania się, wrazliwej,
nadreaktywnej, skłonnej do podraznien. Doskonale redukuje zaczerwienienia
skory, rozjasnia ją, regeneruje i wygładza naskorek. Zastosowana tu farmaceutyczna eskulina usprawnia mikrokrązenie, wzmacnia i uelastycznia scianki naczyn
krwionosnych, łagodzi objawy podraznien. Jest on doskonały rowniez dla panow.
CONTRA SEBUM – zabieg przeciwłojotokowy, z kwasem migdałowym i witaminą C, do cery mieszanej, tłustej, grubej. Doskonale oczyszcza i matuje skorę, rewelacyjnie wygładza jej powierzchnię i redukuje widocznosc rozszerzonych porow. Reguluje pracę gruczołow łojowych, złuszcza martwe komorki naskorka
i stymuluje powstawanie nowych. Nawilza, rozjasnia i wyrownuje koloryt cery,
nadaje jej swiezy wygląd.
CONTRA DRY – zabieg odzywczy do skory suchej. Idealny do skory przesuszonej, szorstkiej, skłonnej do łuszczenia się, z odczuwalnym dyskomfortem „sciągania” i braku elastycznosci. Regeneruje naskorek, przywracając mu prawidłową
strukturę i wzmacniając jego funkcje barierowe. Łagodzi objawy podraznien,
spowodowane np. długotrwałą podrozą, przebywaniem w klimatyzowanych pomieszczeniach lub niekorzystnym działaniem czynnikow klimatycznych. Zabieg
przywraca skorze poczucie komfortu, wygładza, zapewnia jej miękkosc w dotyku
i elastycznosc oraz doskonale nawilza.

S.O.S. WOKÓŁ OCZU – zabieg na okolicę oczu wykonywany samodzielnie lub łączony z innymi zabiegami. Zabieg przeciwzmarszczkowy z płatkami hydroinfuzyjnymi na okolicę oczu. Intensywnie ujędrnia. Spektakularnie rozjasnia skorę,
odswieza i nadaje młodszy, wypoczęty wygląd.

ZABIEGI EKSPRESOWE YONELLE
Zabiegi z zastosowaniem substancji peelingujących w połączeniu z silnymi
składnikami nawilzającymi. Umozliwiają uzyskanie szybkiego, skutecznego efektu wypoczętej i rozswietlonej skory.
METAMORFOZA – zabieg intensywnie regenerujący, do cery suchej, dojrzałej,
wrazliwej. Skora sucha, szorstka, z niedoborem wilgoci i objawami starzenia się,
przemienia się w gładką i miękką. Redukuje zmarszczki, rozswietla koloryt,
ujędrnia. Działa łagodząco na objawy podraznien. Cera zyskuje zdrowszy, swiezy
wygląd.
REWITALIZACJA – zabieg do cery poszarzałej, zmęczonej, z pierwszymi oznakami starzenia się. Doskonale sprawdza się jako zabieg bankietowy. Błyskawicznie
odmienia wygląd skory, ktora staje się super gładka, swieza, odnowiona. Jasnieje
młodzienczym blaskiem i zdrowym kolorytem. Nasycona wilgocią zyskuje jędrnosc i wygląda młodziej.
MANDEL EXSPRESS PEEL – ekspresowy zabieg rewitalizujący z zastosowaniem
kwasu migdałowego. Do kazdego rodzaju skory, łącznie z wrazliwą i naczynkową. Zabieg błyskawicznie wygładza powierzchnię skory. Rozjasnia i wyrownuje
koloryt cery. Budzi skorę do zycia, przywracając jej zdrowszy wygląd. Wyraznie
poprawia napięcie skory. Reguluje wydzielanie sebum i oczyszcza skorę. Najlepsze efekty widoczne następnego dnia.

ZABIEGI YONELLE DLA MĘŻCZYZN
Odpowiednio dobierane do oczekiwan i preferencji męskiej skory. Dają relaks,
odnowienie, rewitalizację, ukojenie i regenerację.
MAN–ESTHETIC – zabieg odnowy biologicznej zmęczonej skory twarzy i okolic
oczu z zastosowaniem maski hydroinfuzyjnej. Szczegolnie polecany do skory narazonej na długotrwały kontakt z klimatyzowanym powietrzem i promieniowaniem komputera. Z objawami suchosci, słabo nawilzonej, o szarym kolorycie.

Działa rewitalizująco i antystresowo, pobudza metabolizm, daje ukojenie powiekom. Zmniejsza widocznosc „workow” i cieni pod oczami.
MAN–VITALIC – zabieg oczyszczający z silnym nawilzaniem do kazdego typu
skory. Głęboko oczyszcza i wygładza powierzchnię skory, silnie nawilza, odswieza wygląd, zmniejsza widocznosc porow. Złuszcza stare komorki naskorka i stymuluje powstawanie nowych poprawiając kondycję skory. Nadaje męskiej twarzy swiezy i zadbany wygląd.

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM APARATURY
PEELING KAWITACYJNY Z MASKĄ - łagodny zabieg do kazdego rodzaju skory.
Wykorzystuje ultradzwięki, ktore prowadzą do rozbicia i usunięcia, martwych
komorek naskorka. Doskonale przygotowuje skorę do wchłaniania substancji
aktywnych zawartych w kosmetykach. Wygładza i oczyszcza.
MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA Z MASKĄ - polecany do wszystkich rodzajow skory i w kazdym wieku, polega na mechanicznym złuszczaniu naskorka
za pomocą kryształow diamentow. Zabieg wygładza, rozswietla i oczyszcza
skorę, poprawia jej koloryt i ma działanie przeciwstarzeniowe.

PODSTAWOWE ZABIEGI PRZYGOTOWUJĄCE SKÓRĘ
DO ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH
PEELING KAWITACYJNY DO ZABIEGU
MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA TWARZY DO ZABIEGU
PEELING KAWITACYJNY TWARZY, SZYI I DEKOLTU DO ZABIEGU
MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA TWARZY, SZYI I DEKOLTU DO ZABIEGU

