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Продовжуємо знайомити 
вас із найкращими 

та найактуальнішими 
процедурами провідних 

виробників світу, які 
роблять наших клієнтів 

щасливими та красивими. 
Можливо, якась із них 

стане родзинкою саме у 
вашому салоні краси.

НАЙКРАЩІ 
ПРОЦЕДУРИ

В САЛОНІ КРАСИ
ТОП-ПРОЦЕДУРА В ОКСАМИТОВИЙ СЕЗОН
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Dr. Grandel, німецька косметика класу 
люкс для професійного та домашнього 
догляду, представляє процедуру для 
проблемної зневодненої шкіри, яка 
ефективно протидіє запальним проце-
сам, живить та насичує її вологою.

Ця процедура призначена для про-
блемної шкіри після тривалого зне-
воднення із можливим запаленням та 
новими зморшками, котрі з'явилися в 
результаті надмірної інсоляції. Швид-
кий і виражений результат досягається 
вже після першої процедури внаслідок 
надзвичайно високої концентрації нату-
ральних біологічно активних компонен-
тів у косметичних засобах Dr. Grandel.

Протокол процедури

На першому етапі процедури очищає-
мо шкіру обличчя клієнта за допомогою 
гелю для зняття макіяжу Eye Make-up 
Remover, який чудово видаляє водо-
стійкий макіяж, не містить олій, тож іде-
ально підходить для клієнтів, які мають 
чутливу шкіру навколо очей, і тих, хто 
користується контактними лінзами.

Продовжуємо процедуру пінкою для 
очищення проблемної шкіри з ефек-
том пілінгу 2 in 1 Cleansing Foam серії 
Puriface, яка містить фруктові кислоти, 
попереджає запалення й поліпшує колір 
обличчя, не залишаючи відчуття стягну-
тості шкіри.

Завершуємо етап очищення за допо-
могою унікального засобу для інтенсив-
ного пілінгу, призначеного спеціально 
для проблемної шкіри, – лосьйону Liquid 
Peel серії Puriface, який пом’якшує орого-
вілу шкіру та полегшує процес очищення 
завдяки інтенсивному зволоженню.

Лосьйон для пілінгу, основою якого є 
фруктові кислоти, зручно наносити за 
допомогою пензлика, а видаляти – за 
допомогою компресів чи губки для ку-
пання. Завдяки цьому вдається уникнути 
додаткового механічного подразнення.

Після цього використовуємо заспокій-
ливий лікувальний концентрат Healing 
Essence серії Puriface, який знімає за-
палення, нормалізує стан шкіри, змен-

шує подразнення та знімає почерво-
ніння. Цей засіб ідеально підходить для 
зволоження шкіри та попередження 
запалення під час процедури завдяки 
вмісту нормалізуючого комплексу для 
чутливої шкіри Sensitive Normalizer (до 
складу якого входять екстракти кінсько-
го каштана, кореня солодцю, цинк та 
кофеїн), алантоїну, алое вера та біоло-
гічного регулятора вологості шкіри.

Після цього застосовуємо протиза-
пальну зволожуючу маску для проблем-
ної шкіри Dermabalance Mask із серії 
Puriface із регулятором захисту Defence 
Balancer (комплексом речовин, який міс-
тить екстракти кучерявого винограду, 
синяка й олію соняшника) для поперед-
ження запалення, посилення захисного 
бар'єра шкіри й розгладження її поверх-
ні. Біологічний регулятор зволоженості 
шкіри, який міститься в масці, підвищує 
здатність шкіри втримувати вологу.

Доповнюємо процедуру засобом 
Contour Mask із серії Eye Care – велнес-
маскою для регенерації й розгладження 
шкіри навколо очей, яка підтягує контури, 
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СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ В КОСМЕТОЛОГІЇ

АЛМАЗНА МІКРОДЕРМАБРАЗІЯ

Останнім часом процедура алмаз-
ної мікрошліфовки шкіри здобуває 
серед клієнтів салонів краси все біль-
шу популярність. Вона комфортно й 
безболісно вирішує проблеми фото-
старіння, розширених пор, позбавляє 
наявних комедонів, нерівностей тек-
стури шкіри, забезпечує ефективну 
передпілінгову підготовку, скорочує 
постпілінговий реабілітаційний пері-
од, поліпшує результати мезотерапії 

та дозволяє отримати рівномірний 
фрост при проведенні серединних і 
глибоких пілінгів.

Апарат мікродермабразії Pristine від 
компанії Unimed – це справді велике до-
сягнення в сучасній естетичній медици-
ні. Це абсолютно інноваційний пристрій, 
який поєднує в собі полірування криста-
лами алмаза лазерного огранювання з 
очищаючою дією вакууму. Навіть після 
однієї процедури пацієнти відзначають 

зміни в структурі шкіри, які зберігають-
ся протягом тривалого часу.

Процедура алмазної мікроексфолі-
ації не вимагає додаткових витратних 
матеріалів, не передбачає використан-
ня вільних кристалів абразивної дії, які 
спричиняють подразнення шкіри, замі-
няючи їх на мікроромбоподібні алмази.

За допомогою апарату Pristine мож-
на виконувати різні види шліфовки на 
будь-яких частинах тіла, видаляючи 

Сучасна медицина має успішний 
досвід застосування стовбурових 
клітин людини для відновлення шкі-
ри внаслідок опіків та інших пошко-
джень. Вивчаючи механізм дії цієї 
методики, фахівці компанії KLAPP 
спільно зі швейцарськими фар-
мацевтами розробили косметичні 
препарати, які здатні відновлювати 
клітини шкіри аналогічним шляхом 
завдяки стовбуровим клітинам рос-
линного походження.

Клінічні випробування підтвердили, 
що при поверхневому нанесенні на 
шкіру людини фітостовбурові клітини в 
складі препаратів серії Klapp Stripexan 
Phytostem Cell Technology / «Стріпексан 
Фітоствол» більш ніж на 80% підвищу-
ють швидкість розподілу клітин базаль-
ного шару шкіри та подовжують їхній 
життєвий цикл, активізують «сплячі» 
стовбурові клітини шкіри та поліпшують 
її захисні властивості. Результат після 
процедури – свіжий і здоровий вигляд 
шкіри.

Омолодження шкіри за допомогою 
фітостовбурових клітин методом по-
верхневого нанесення базується на де-
понуванні. Тому обов'язковою умовою 
є регулярне надходження рослинних 
стовбурових клітин у шкіру протягом 
циклу життєдіяльності клітини.

Інтенсивний курс KLAPP «Стріпексан-
Фітоствол» розрахований на 28 днів і 
передбачає 5 салонних процедур один 
раз на 5 днів, а також щоденний комп-
лексний домашній догляд, починаючи 
від дня першої салонної процедури. До-

сягнутий результат зберігається від 8 до 
24 місяців, залежно від індивідуальних 
особливостей клітинного метаболізму.

Серія складається з п'яти продуктів 
для професійного застосування та їх 
аналогів для підтримуючого домашньо-
го догляду. Усі креми серії «Стріпексан-
Фітоствол» мають ніжну текстуру, 
витончений аромат, забезпечують осві-
жаючий ефект.

Протокол процедури

Очищуємо обличчя, шию та зону де-
кольте молочком чи гелем серії KLAPP 
Clean & Active, залишки якого видаля-
ємо вологим компресним рушником. 
Після цього виконуємо інтенсивний 
пілінг для забезпечення максимально-
го проникнення фітостовбурових клі-
тин (наприклад, масажний пілінг Deep 
Cleansing Massage). Ця методика не 
тільки шліфує поверхню шкіри завдяки 
кремоподібному препарату на основі 
протеази, рослинних ензимів та цілю-
щої олії гіркого апельсина, але й сприяє 
виведенню шлаків із глибоких шарів 
шкіри завдяки спеціальній стимуляції 
м'язів обличчя.

Потім на обличчя, шию й декольте 
наносимо концентрат Stripexan Phyto 
Stem Concentrate. Препарат забезпечує 
комплексний anti-age-вплив, ущільнює 
шкіру та відновлює її захисні функції.

Після концентрату наносимо кінчи-
ками пальців необхідну кількість крему 
Stripexan Phyto Stem Special Zone / «Фі-
тоствол Чутлива Зона» на губи й зону 
навколо очей. Цей препарат зволожує 

й підтягує шкіру, усуває набряки, поліп-
шує захисні функції шкіри та запобігає 
почервонінню, загоює мікротріщини. 
Потім наносимо основний крем цієї се-
рії, виходячи з типу шкіри:

• суха й нормальна – «Стріпексан-
Фітоствол Зволоження» (забезпечує 
максимально можливе зволожен-
ня, комплексний вплив, відновлює 
бар'єрні функції епідермісу);

• комбінована й жирна – «Стріпексан-
Фітоствол Матуючий» (нормалізує 
діяльність сальних залоз, звужує 
пори, зволожує та забезпечує комп-
лексний вплив anti-age, поліпшує 
клітинний метаболізм, надає ефект 
детоксикації).

Завершальний етап процедури – на-
несення захисного крему Stripexan 
Phyto Stem Protect Zone. Цей крем під-
вищує місцевий імунітет, захищає шкіру 
від зовнішнього впливу довкілля й втра-
ти вологи, відзначається ліфтинговим 
ефектом.

сприяє зникненню зморщок, викликаних 
сухістю шкіри, завдяки вмісту екстракту 
вівса, меду, олії купуасу тощо.

Фінальним акордом процедури є по-
вторне використання лікувального кон-
центрату Healing Essence для зняття 
запалення та застосування протиза-
пального крему Dermabalance із серії 

Puriface для шкіри, яка потребує зволо-
ження. Завершуємо процедуру догляду 
за проблемною зневодненою шкірою 
нанесенням зволожуючого протинабря-
кового гелю для шкіри навколо очей 
Perfect Contour із серії Eye Care, який 
містить екстракти плюща й польового 
хвоща, гіалуронову кислоту, пантенол. 

Гель забезпечує насичення шкіри воло-
гою та робить зону навколо очей свіжою 
та сяючою.

Результатом курсу процедур є по-
ліпшення кольору обличчя, посилене 
живлення шкіри, зменшення зморщок, 
лікування запалення тощо.

Тривалість процедури: 60–75 хв.
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РЕГЕНЕРУЮЧА ДІЯ ЧЕРВОНОЇ ІКРИ

Терапевтична процедура для 
в’янучої шкіри зі стимулюючою й ре-
генеруючою дією на основі червоної 
ікри від компанії «Еколоджик» є чу-
довою можливістю омолодження для 
наших клієнтів. Вона заспокоює шкі-
ру, піддану стресам та негативному 
впливу зовнішніх факторів, освіжає 
й надає їй здорового блиску, активі-
зує власні захисні механізми шкіри 
та прискорює відновлення рівня зво-
ложеності, а також зміцнює шкіру, 
яка страждає від браку енергії після 

«швидких» дієт, пологів, куріння й 
надлишкового вживання кофеїну.

Показання до застосування:
• втрата еластичності шкіри;
• стресовий стан шкіри внаслідок дії 

зовнішніх факторів;
• шкіра, яка постраждала від соняч-

ного опромінення;
• передчасне старіння;
• поява зморщок в результаті дегі-

дратації;
• тьмяна в’яла шкіра.

Протокол процедури

Очищення шкіри розпочинаємо за 
допомогою емульсії з лінії Supreme 
Secrets, яка має зволожуючі та відбілю-
ючі властивості, а також тоніка з лінії 
Ultimе Secrets, який забезпечує опти-
мальну гідратацію завдяки мінералоз-
багачуючим властивостям екстракту 
морських водоростей.

Далі проводимо ексфоліацію за допо-
могою ензимного пілінг-гелю лінії Opus 
Belle, котрий містить ензим субтилізин, 
отриманий шляхом біотехнологій. Він 
розчиняє міжклітинний цемент рогово-
го шару й тим самим сприяє стимуляції 
процесів ексфоліації. Пілінг наносимо 
на обличчя, шию й декольте та викону-
ємо масаж протягом 10 хвилин, після 
чого знімаємо теплим компресом.

Наступним етапом є застосування 
матриджелю з екстрактом червоної 
ікри. Це ліофілізований альгінатний 
біоматрикс, який поєднує зволожуючі й 
розгладжуючі властивості альгінату зі 

специфічними можливостями червоної 
ікри. Матриджель складається з п’яти 
пелюсток, які розкладаються на злегка 
зволоженому обличчі, після чого акти-
вуються ампульним концентратом на 
основі червоної ікри, похідних протеїнів 
сої й глікогену, отриманого з порошку 
морських раковин, до видимої прозо-
рої гелевої консистенції. По зволоже-
ному концентратом матриджелю про-
водимо масаж протягом 20 хвилин. 
Після закінчення масажу залишки 
гелю не змиваємо.

Роль маски в цій процедурі виконує 
дермафліс із колагену й червоної ікри. 
Це дрібнопористий оксамитовий засіб, 
який складається з нетканних колаге-
нових волокон і підвищує вміст воло-
ги, забезпечує тривалий зволожуючий 
ефект, при цьому постачаючи активні 
інгредієнти безпосередньо в шкіру. Ко-
лагеновий аркуш адаптується до фор-
ми обличчя, після чого активується 
спеціальним розчином, який містить 
колаген морського походження. Аркуш 
варто активувати до моменту, коли він 
створить ефект «другої шкіри». Час 
експозиції – 20 хвилин.

Після видалення маски наносить-
ся завершальний концентрат-флюїд, 
який містить амінокислоти, натураль-
ний зволожуючий фактор, натуральний 
гідролізат протеїнів сої. А поверх нього 
наносимо крем із тонуючим ефектом 
та SPF 15, який також балансує рівень 
вологи й протидіє пошкодженню шкіри 
кисневими радикалами.

ороговілі клітини поверхневого шару, 
оновлюючи епідерміс, надаючи шкірі 
надзвичайної гладкості та одночасно 
стимулюючи ріст нових клітин шкіри й 
синтез колагену. 

При використанні цього апарату можна 
регулювати ступінь шліфовки, вибираю-
чи рівень зернистості та форму насадки 
(у комплектації наявні 10 алмазних на-
садок різного діаметру та зернистості) і 
рівень вакуумного тиску. Вакуум, який 
можна налаштувати, дозволяє управля-
ти тиском алмаза на шкіру і, таким чи-
ном, контролювати процес, враховуючи 
тип шкіри пацієнта.

Протокол процедури

Починаємо з очищення тієї зони, на 
якій проводитиметься процедура, за до-
помогою мила й теплої води. Шкіра має 
бути чистою й сухою.

Вибираємо рівень потужності вакуу-
му, закриваючи отвір у трубці та регу-
люючи при цьому силу вакууму за до-
помогою манометру. Рекомендований 

рівень вакууму коливається у межах 
0,2–0,4 бар, залежно від типу шкіри й 
відчуттів пацієнта. При обробці чутли-
вих зон, наприклад, періорбітальної ді-
лянки, бажано знижувати вакуумний 
тиск. Для процедур по тілу вакуумний 
рівень можна збільшити до 0,4–0,6 бар.

Під час проведення процедури обро-
бляємо рукояткою потрібну зону, натя-
гуючи шкіру другою рукою. Працюємо 
хрест-навхрест (сітка) короткими руха-
ми в будь-якій ділянці. Особливу увагу 
варто приділити проблемним зонам 
навколо очей (зморшки та складки), ді-
лянці крил носа й вушній раковині. Для 
цього використовуємо насадку для важ-
кодоступних і делікатних місць.

Невелика еритема – добра ознака ре-
зультативності шліфовки, зазвичай вона 
зникає протягом кількох годин після про-
цедури і не завдає клопоту пацієнтові. А 
встановлений в апарат індивідуальний 
фільтр стане чудовим доказом ефек-
тивно проведеної процедури, тож після 
закінчення сеансу варто продемонстру-

вати пацієнтові результати мікрошлі-
фовки, показавши йому фільтр.

Результати помітні після першої про-
цедури. Шкіра стає «велюровою» на до-
тик. Для пролонгованого ефекту реко-
мендується 6–8 процедур з інтервалом 
7–10 днів у поєднанні зі щомісячними 
процедурами з догляду.


