Produktai priežiūrai namuose
Norėdami pasiekti maksimalų BioPhyto procedūros efektyvumą Christina pristato naujus produktus skirtus klientui namuose. Jie padeda
sustiprinti ir prailginti procedūros efektyvumą. Taip pat gali būti naudojami atskirai.
Namų priežiūros produktai praturtinti peptidais, kurie efektyviai veikia kaip antioksidantai Atstato ir pripildo ląsteles deguonimi. Užtikrina
optimalia jūsų odos priežiūrą palaiko jos natūralų grožį ir sveikatą.

Kviečiame į BioPhyto linijos mokymus
Estetikos centras KOSMEDIJA

Bio Phyto Mild
Facial Cleanser
250 ml
Lengvas veido
prausiklis

Bio Phyto
Refreshing Toner
300 ml
Atgaivinantis
tonikas

Bio Phyto
Herbal Complex
75 ml
Augalinis pilingas

Bio Phyto
Seb-Adjustor Mask
75 ml
Kaukė absorbuojanti
riebalų perteklių

Bio Phyto
Zaatar Mask
75 ml
„Zaatar“ kaukė

Bio Phyto Anti
Rougeurs Mask
75 ml
Antikuperozinė kaukė

Bio Phyto
Revitalizing Mask
75 ml
Atstatomoji kaukė

Bio Phyto
Alluring Serum
30 ml
Serumas veidui

Bio Phyto Absolute
Detox Serum
30 ml
Detoksikuojantis
serumas

Bio Phyto
Balancing Cream
75 ml
Balansuojantis kremas

Bio Phyto
Zaatar Cream
75 ml
„Zaatar“ kremas

Bio Phyto Ultimate
Defense Tinted Day
Cream Spf 20
75 ml
Apsauginis dieninis
kremas SPF 20 apsauga
(su tonu)

Mokymams registruotis galite
info@kosmedija.lt arba tel. (8~5) 213 13 34

Bio Phyto Ultimate
Defense Day
Cream Spf 20
75 ml
Apsauginis dieninis
kremas SPF 20 apsauga
(su tonu)

Bio Phyto Normalizing
Night Cream
75 ml
Atstatomasis naktinis
kremas
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Bio Phyto Enlightening
Eye And Neck Cream
30 ml
Šviesinamasis kremas
odai aplink akis ir kaklui

Estetikos centras KOSMEDIJA

Dėl limituoto produktų kiekio registracija į mokymus išankstinė.
Mokymams galite registruotis tel. (8-5) 2131334 arba info@kosmedija.lt

BioPhyto linijos procedūros protokolas

Žingsnis
Žingsnis

3 žingsnis. Bio Phyto Suppling
gel. Minkštinamasis gelis.
c
Suminkština viršutinį odos
sluoksnį ir atveria poras. Paruošia
odą lengvesniam ir efektyvesniam
gilesnių komedonų ir veido
odos išvalymui. Užtepus gelį
rekomenduojama panaudoti
garus arba šilto rankšluosčio
kompresą. Galite naudoti plėvelę
okliuzijos efektui sustiprinti.
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4A ir 4B žingsnis. Bio Phyto
Herbal peel arba Bio Phyto
Herbal peel forte. Augalinis
pilingas arba praturtintas
augalinis pilingas. Pilingas
paskatina fitodermabrazijos
procesą, koreguoja skirtingas
odos problemas. Vyksta odos
eksfoliacija, toksinų pašalinimas,
ir paviršinės odos atsinaujinimas.
Oda tampa sveikesnė, gražesnė ir
lygesnė.
4+ žingsnis. Bio Phyto Corrector
Lokalios korekcijos losjonas.
a
Papildoma priemonė skirta dirbti
su probleminėmis zonomis ir
estetinėmis odos problemomis.
Tokiomis kaip hiperkeratozė.
Dėka aukštos komponentų
koncentracijos oda atgaivinama,
tampa gražesnė, sveikesnė.
Losjonas mažina estetinių
b
problemų atsinaujinimą ir
sustabdo tolimesnius pažeidimus.
Žingsnis

IŠ KARTO PASTEBIMAS
PROCEDŪROS POVEIKIS
• Valo odą, šalina riebalų
perteklių, minkština
komedonus, sutraukia poras;
• gerina mikrocirkuliaciją;
• panaikina hiperemiją ir mažina
uždegimo požymius;
• pagerina odos spalvą ir tekstūrą;
• giliai drėkina ir minkština odą.
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Žingsnis

Žingsnis

ILGALAIKIS PROCEDŪROS POVEIKIS
• reguliuoja riebalinių liaukų funkciją,
mažina odos riebalų susidarymą,
sutraukia išsiplėtusias poras;
• šalina komedonus ir patinimą,
rezorbciją ir tamsias dėmes. Išlygina
odos spalvą ir tekstūrą;
• stiprina audinių regeneraciją, +
4
prevencija prieš odos senėjimą;
• normalizuoja mikrocirkuliaciją,
stiprina kapiliarų sieneles;
• stiprina apsaugines odos sistemas.

2 žingsnis. Bio Phyto Refreshing
Toner. Atgaivinantis tonikas.
Aktyvus ingredientai su terapiniu
poveikiu reguliuoja riebalinių
b
laukų veiklą ir išvalo odą. Kartu
naudojami šie du produktai odai
suteiks švarumo ir šviežumo
jausmą.

Žingsnis

4b
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Žingsnis

4a

Žingsnis

INDIKACIJOS
• Hiperkeratozė;
• padidėjęs odos riebalų
išsiskyrimas (seborėja);
• problematiška oda;
• intoksikacija (uždegimas);
• netolygus odos tonas;
• kuperozė;
• senėjimo prevencija.

BioPhyto linijoje esantys bioaktyvūs
kompleksai ir augalų ekstraktai pasirūpins,
kad Jūsų odos būklė būtų tobula.

1 žingsnis. BioPhyto Mild facial
a
cleanser. Švelnus valomasis
gelis. Naujos kartos produktas
pašalina odos riebalų perteklių ir
paruošia odą kitiems priežiūros
etapams.
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5 žingsnis. Bio Phyto Massage
cream. Raminantis masažinis
kremas. Drėkina ir atstato
apsauginį odos sluoksnį Tai ne tik
masažas, bet ir atpalaiduojanti
procedūros dalis.
Žingsnis

Natrio laurilsulfato;
Parabenų;
Cheminių produktų iš naftos;
Dirbtinių dažiklių;
Propilenglikolio;
Etilendiamintetraacto rūgšties.
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Žingsnis
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Žingsnis

Naujausių kosmetologinių tendencijų dėka BioPhyto linijos
preparatai sukurti remiantis „žaliosios chemijos“ principu. Jų
sudėtyje nėra tokių komponentų kaip:
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Žingsnis

Sveika oda švyti iš vidaus, prisipildo
gyvybinių jėgų ir atrodo atsinaujinusi.

1

BioPhyto linijos preparatai veikia detoksikuojančiai, gerina
mikrocirkuliaciją ir ląstelių regeneraciją, skatina odos atsistatymą ir
atsinaujinimą. Gerina riebalinių liaukų darbą, mažina hiperkeratoze,
malšina nemalonius pojūčius (tokius kaip niežulį), deginimą. Gerina
ir stabdo išorinius simptomus – tokius kaip hiperemija, edema, odos
pleiskanojimas, patinimas. Tai padeda sustiprinti apsaugines odos
funkcijas ir kovoti su neigiamu aplinkos poveikiu tuo pačiu saugodamas
ją nuo neigiamų išorinių veiksnių. Oda tampa labiau atspari galimiems
pažeidimams ir bendriems neigiamiems veiksniams.

Žingsnis

Christina Laboratories pristato ypatingą, unikalią BioPhyto liniją,
kuri garantuoja stulbinamus rezultatus ir siūlo individualius
sprendimus ne tik įvairioms estetinėms odos problemoms, bet
ir kiekvienam odos tipui atskirai. Po valymo, pilingo, kaukės ir
drėkinimo oda vėl įgaus savo sveiką ir natūralų grožį.

Kiekvieną dieną mūsų odą veikia skirtingi neigiami išoriniai ir vidiniai
faktoriai, pažeidžiantys natūralų odos balansą ir jos veikimo struktūrą.
Reaguojant į panašų neigiamą poveikį gali atsirasti tokių estetinių
problemų, kaip hiperkeratozė, padidėjusi riebalinių liaukų veikla,
patinimas. Dėl to padidėja odos jautrumas ir progresuoja kuperozė.

Žingsnis

Tai revoliucinė produktų linija, kurioje technologijos kartu su
aktyviais augaliniais ingredientais dirba tam, kad oda būtų
gražesnė, išliktų sveika ir švytinti.

Žingsnis

BioPhyto tobulas gamtos ir mokslo duetas
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6 žingsnis. Siūlomos 4 kaukės
individualiam naudojimui atsižvelgiant į odos tipą ir esamą
problemą.
6A Bio Phyto Seb-adjustor mask
- Kaukė absorbuojanti riebalų
perteklių
Valo odą, absorbuoja riebalų
perteklių, sutraukia poras
nesausindama odos.
6B Bio Phyto Zaatar mask
- Zaatar kaukė. Turi stiprų
raminantį, antioksidantinį ir
gydomąjį poveikį. (Skatina žaizdų
gydymą). Naudojama esant
sudirgusiai, jautriai odai. Ji mažina
hiperkeratozę ir sugražina odai
natūralų tonusą.
6C Bio Phyto Anti rougeurs
mask - Antikuperozinė kaukė.
Raminanti kaukė praturtinta
aktyviais ingredientais ženkliai
mažina paraudimus, pašalina
hiperemijos simptomus ir
patinimą. Gerina kapiliarų
elastingumą ir tvirtumą, stiprina
kraujagyslių sieneles.
6D Bio Phyto Revitalizing
mask - Atstatomoji kaukė skirta
papilkėjusiai ir nepakankamai
elastingai odai. Prisotindama odą
maitinančiomis medžiagomis
skatina ląstelių regeneracija,
pagreitina metabolizmą ir toksinų
pašalinimą. Oda akivaizdžiai
tampa standesnė ir lygesnė.
7 žingsnis. Bio Phyto Alluring
serum. Serumas veidui.
Atstato odą ir leidžia jai pasiekti
optimalų drėkinimą. Inovatyvi
serumo formulė stabdo glikaciją
ir gerina odos spalvą. Oda spindi
natūraliu grožiu ir sveikata.
8 žingsnis, tai du pasirenkami
produktai.
8A Bio Phyto Zaatar cream
- Kremas Zaatar naudojamas
kaip papildoma gydomoji
priemonė esant estetinėms
odos problemoms. Jo paskirtis
atstatyti natūralų odos balansą ir
normalizuoti ląstelių aktyvumą.
Ramina odą ir padeda pašalinti
toksinus.
8B Bio Phyto Ultimate Defense
Tinted Day Cream Spf 20 Apsauginis dieninis kremas su
tonu ir SPF20 puikiai maskuoja
odos paraudimus, išlygina odą,
pagerina jos tekstūrą ir spalvą.
9 žingsnis. Bio Phyto
Enlightening Eye And Neck
Cream. Šviesinamasis kremas
aplink akis ir kaklui.

