
Długotrwałe
odmłodzenie skóry
i pojędrnienie ciała

EFEKTY ZABIEGU:
poprawa owalu twarzy

odmłodzenie skóry wokół oczu

wypłycenie zmarszczek

lifting twarzy i szyi

synteza kolagenu i elastyny

redukcja tkanki tłuszczowej

likwidacja cellulitu

ujędrnienie ramion, brzucha, 
pośladków i ud

RADIO FREQUENCY
odmładzająca energia

www.clarena.pl

Rf – Radio Frequency

Pobudzenie skóry do regeneracji 
z wykorzystaniem fal radiowych. 
Długotrwałe odmłodzenie skóry 
i pojędrnienie ciała. Idealny zabieg 
modelujący po ciąży i odchudzaniu.

czas trwania zabiegu: 1 – 1,5 h
częstotliwość zabiegów na twarz: 

2 – 5 co 2 tygodnie
częstotliwość zabiegów na ciało: 

5 – 8, 1 tygodniowo
profilaktycznie: 

1 zabieg raz na 3 miesiące



Przedłużenie efektów Radio Frequency

ZŁOTA REGENERACJA TWARZY
ELIKSIR MŁODOŚCI Z 5% WITAMINĄ C 
Serum odmładzające dla cery wymagającej szybkiej odnowy, regeneracji 
i rozjaśnienia. Witamina C w połączeniu z zamkniętą w kapsułkach 
witaminą E, spowalnia procesy starzenia zainicjowane nadmiernym 
opalaniem, paleniem papierosów i stresem cywilizacyjnym.
30 ml  kod 1826 











KREM ZE ZŁOTĄ WITAMINĄ C
Receptura oparta na dwóch formach witaminy C nawilża, ujędrnia, 
wzmacnia naczynia i rozjaśnia przebarwienia. Kompleks złota i jedwabiu 
perfekcyjnie wygładza zmarszczki i rozświetla cerę. Krem posiada 
lekką, zapewniającą szybkie wchłanianie formułę.
50 ml  kod 1824 

IDEALNE CIAŁO
ANTYCELLULITOWY PEELING SOLNY DO CIAŁA
Kryształki soli morskiej w połączeniu z masłem Shea efektywnie 
złuszczają, wspomagają redukcję cellulitu i łagodzą podrażnienia. Po 
peelingu skóra pięknie pachnie, pozostaje doskonale oczyszczona, 
gładka i natłuszczona.
250 ml  kod 4403

SORBET UJĘDRNIAJĄCY I ZAPOBIEGAJĄCY ROZSTĘPOM
Ceramidy i ekstrakt z alg w połączeniu z kompleksem SK-Infl ux® 
wzmacniają elastyczność i nawilżenie narażonej na nadmierne 
rozciąganie skóry. 
200 ml  kod 4102 T

kuracja domowa
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ELIKSIR MŁODOŚCI Z 5% WITAMINĄ C 
Serum odmładzające dla cery wymagającej szybkiej odnowy, regeneracji 
i rozjaśnienia. Witamina C w połączeniu z zamkniętą w kapsułkach 
witaminą E, spowalnia procesy starzenia zainicjowane nadmiernym 
opalaniem, paleniem papierosów i stresem cywilizacyjnym.

Receptura oparta na dwóch formach witaminy C nawilża, ujędrnia, 
wzmacnia naczynia i rozjaśnia przebarwienia. Kompleks złota i jedwabiu 
perfekcyjnie wygładza zmarszczki i rozświetla cerę. Krem posiada 
lekką, zapewniającą szybkie wchłanianie formułę.
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[Dostępne w gabinetach kosmetycznych 
oraz w Oficjalnym Sklepie Internetowym www.e-clarena.eu]


