www.ainhoa.lv.
Pasūtījumi un konsultācijas pa tel. 26556816 vai 67266246.
Profesionālā kosmētika AINHOA

AINHOA “ANTICELULĪTA” procedūras protokols.
1. ETAPS – pīlings P2138 (250 ml vai 500 ml iepakojums). Nav vajadzīga duša. Ātrs un ekonomisks. Produkta
izlietojums procedūras laikā 20 ml (no krūtīm līdz ceļgaliem).
Aktīvās sastāvdaļas
Darbība
Pielietojums

Skin polish (Body Line)
Polietilēna granulas, mitrinošs faktors
Mitrina un atbrīvo no atmirušām ādas daļiņām
Masējot uzklāt uz ādas. Veikt vienmērīgu atmirušo ādas daļiņu noņemšanu. Pārpalikumus
noslaucīt ar mitru dvieli.
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Pamatlīdzeklis (visiem celulīta veidiem). Anticelulīta ampulas
Nesatur kofeīnu! Satur brūnaļģes (fukusa) un kosas ekstraktu
Iesūcas dziļi ādā. Samazina zemādas tauku slāni, samazina celulīta pazīmes
Tikai profesionālam pielietojumam! Iemasēt 2-3 ml problemātiskajās zonās līdz preparāts pilnībā
iesūcies ādā. Uzklāšanai ērti izmantot masieri (masāžas iekārtu).

3. ETAPS – Lipolitiskā masāža (anticelulīta)
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Aktīvās vielas
Iedarbība
Pielietojums
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2. ETAPS – aktīvā koncentrāta P2109 uzklāšana. Izlietojums 5 ml vienai procedūrai (no krūtīm līdz ceļgaliem).
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Masāžas veikšanai izmantojam Anticelulīta krēmu (P2140, 250 ml vai 500 ml iepakojums).
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Aktīvās sastāvdaļas
Darbības mehānisms
Brūnaļģes ekstrakts
Stimulē tauku šūnu šķelšanos, mitrina, stimulē skābekļa apmaiņu.
Kofeīns
Stimulē lipolīzi, bloķējot fosfodiesterāzes darbību un aktivizējot adipocīta beta receptorus
L-karnitīns
Piedalās tauku sadedzināšanas procesa paātrināšanā
Kampars
Sekmē toksīnu izvadīšanu, palielina limfas un asins cirkulāciju.
Mitrinoša iedarbība: pirolidon-karbonskābe, glutamīnskābe, brīvās aminoskābes (glicīns, lizīns), urīnviela, glikoze,
alantoīns, pienskābe un tās sāļi.
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4. ETAPS – Ietīšana

Termo ietīšana P1839 (250 ml vai 500 ml iepakojums). Gelveida ietīšana, ērta situācijās, kad nav pieejama duša.
Produkta izlietojums vienai procedūrai 25 ml (no krūtīm līdz ceļgaliem).
Termo gels (Body Line)
Aktīvās sastāvdaļas
Brūnaļģes ekstrakts, kofeīns, metilnikotināts
Iedarbība
Stimulē lipolīzi: paplašina perifēros audus, radot ādas sārtumu. Samazina zemādas tauku masu,
samazina “apelsīna mizas” efektu.
Lietošana
Ar masāžas kustībām uzklāt ķermenim. Apstrādāto zonu ietīt plēvē uz 20 min. Gela pārpalikumus
noņemt ar mitru dvieli.
Procedūru noslēdzošs līdzeklis nav vajadzīgs.
Procedūras pašizmaksa pieejama pēc reģistrācijas sadaļā “Speciālistiem”.

