
aNtyBaKteRyjNe DziałaNie

efeKt matUjący 

C
M
YK piękno ma znaczenie

  jak bezboleśnie oczyścić skórę?
  jak przedłużyć efekt zabiegów kosmetycznych?

Zapytaj swoją kosmetycZkę

Ultradźwięki i pEEling kawitacyjny
oczyszczająca moc ultradźwięków,

zaawansowana pielęgnacja

gaBiNet KOsmetyczNy

PielĘgNacja PO zaBiegU Kawitacji

 PeeliNg z Kwasami OwOcOwymi

zawarte w preparacie kwasy aHa rozpuszczają 
zrogowaciały naskórek, a granulki wosku jojoba 
ułatwiają jego usunięcie. systematyczne stosowa-
nie peelingu zapobiega zanieczyszczaniu się skóry 
i tworzeniu stanów zapalnych. 100 ml   kod 1211 t  

 KRem matUjący

lekka emulsja matująca reguluje pracę gruczołów 
łojowych i optymalnie nawilża skórę. zapewnia 
trwałość makijażu przez 12 godzin. 50 ml  kod 1213

KRem aNtyBaKteRyjNy

Kremo-żel przyspieszający gojenie stanów zapalnych  
i łagodzący podrażnienia tłustej cery. Nie obciąża skó-
ry, normalizuje pracę gruczołów łojowych. Polecany 
na noc. 50 ml   kod 1206 

 seRUm aNtytRąDziKOwe

Preparat o silnym działaniu bakteriobójczym i bakterio-
statycznym. serum nie przesusza skóry, ekspresowo goi 
i maskuje niedoskonałości. 15 ml   kod 1214 

www.clarena.pl



alternatywa 
manualnego 
oczyszczania 

twarzy

Kawitacja jest powszechnie wykorzystywaną metodą w fizykoterapii.
Nowoczesna kosmetyka znajduje jej zastosowanie w intensywnych zabiegach 
nawilżających, dotleniających, odżywiających. Dzięki swoim właściwościom 
leczniczym jest szeroko wykorzystywana w zabiegach głęboko oczyszczających.

  PeeliNg KawitacyjNy – to szybkie i bezbolesne oczyszczanie skóry 
bez konieczności tradycyjnego „wyciskania”. Bezpieczna alternatywa 
dla osób o wrażliwej, naczyniowej cerze. 

  UltRaDŹwiĘKi – sonoforeza – to głębsze działanie i penetracja 
kosmetyków użytych w zabiegu i dobranych odpowiednio do rodzaju 
skóry.

	  szybkie i bezbolesne oczyszczanie
	  głębokie i długotrwałe działanie kosmetyków
	  regeneracja,  nawilżenie, odżywienie
	  wyszczuplenie 
	  pojędrnienie – biust, pośladki, uda

poprawa kolorytu

poprawa 
sprężystości 

skóry

redukcja cellulitu

wygładzenie zmarszczek

likwidacja „kurzych łapek”

skóra przed zabiegiem

Zanieczyszczony, pogrubiony 
naskórek. Niedotleniona, wymaga-

jąca pobudzenia skóra.

Oczyszczenie i wygładzenie 
powierzchni naskórka. 

Odmłodzenie i regeneracja.

skóra po zabiegu

Przed zabiegiem Po zabiegu

OBie metODy mOżNa łączyć PODczas jeDNegO zaBiegU:

PeeliNg KawitacyjNy i UltRaDŹwiĘKi claReNa:

efeKty zaBiegU Na ciałO:

efeKty zaBiegU Na twaRz:

czas trwania zabiegu: 1,5 godziny
ilość zabiegów w serii: 5 – 10
częstotliwość: 1– 2 razy w tygodniu
profilaktycznie: 1 raz w miesiącu


