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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
Absolute Fusion  to profesjonalny zabieg kosmetyczny dla 
każdego typu skóry, szczególnie z problemami naczyniow ymi, 
widocznymi zmarszczkami zwi ązanymi ze starzeniem si ę, 
niedotlenionych, nieod żywionych i poszarzałych od palenia 
papierosów, który wygładza, zmi ękcza i zapewnia zdrowy 
wygl ąd cery.  
 
Zabieg spowalnia proces starzenia si ę skóry spowodowany 
nieodpowiednim nawil żeniem, od żywieniem i brakiem ochrony 
skóry przed zewn ętrznymi czynnikami (HNP concept) – 
poł ączeniem trzech działa ń wydłu żaj ących “ życie” komórki.  
 
Piel ęgnacja skóry oparta jest na tych trzech podstawowyc h 
czynnikach, czyli nawil żaniu, od żywianiu i ochronie, a 
dodatkowo na procesie regeneracji i stymulacji odno wy skóry 
starzej ącej si ę. 
  
Linia Absolute Fusion  nie zawiera parabenów szkodliwych dla 
skóry. 
  
Składniki aktywne: 
 

-  Geranylgeranone 
Molekula wpływaj ąca na wydłu żenie życia komórek skóry, 
dzi ęki stabilnemu utrzymaniu telomerów (zako ńcze ń 
chromosomów ła ńcuchów DNA), które w wyniku starzenia si ę, 
zostaj ą skrócone. Substancja ta wpływa na zachowanie 
młodo ści komórek skóry, poza tym jest w stanie zapewni ć 
optymalne warunki w skórze wła ściwej, co odzwierciedla 
kondycja naskórka.  
 

-  Różowy kwarc i proszek rubinowy 
Ten naturalny mineralny proszek nadaje skórze blask u, 
rozja śnia, roz świetla, dodaje wigoru, zapewnia zdrowy 
wygl ąd i witalno ść skóry. Ró żowy proszek kwarcowy ma 
wła ściwo ści stymuluj ące proces odnowy naskórka, a dodatkowo 
energizuje skór ę, co poprzez działanie obu składników 
powoduje redukcj ę “stresu” skóry, dostarczenie jej 
minerałów i witamin oraz przeciwdziałanie destrukcj i 
włókien kolagenu przez wolne rodniki. Skóra jest na tleniona 
i doskonale od żywiona, a proces jej odnowy przyspieszony.  
 
Działanie zabiegu: 

∼ Wydłu ża “ życie” komórek skóry. 
∼ Nawil ża, od żywia i chroni skór ę. 
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∼ Dostarcza witamin, minerałów i oligoelementów do 
skóry. 

∼ Zapewnia 24-godzinne nawil żenie. 
∼ Spowalnia proces starzenia si ę skóry. 

 
 

2. PRODUKTY DO PIELĘGNACJI W GABINECIE 
 

2.1. Kosmetyki profesjonalne do gabinetu: 

∼ Piling Absolute Fusion Peel 10x3 g 
∼ Maska algowa Absolute Fusion Algae 5x2 ud 
∼ Koncentrat Absolute Fusion Concentrate 50 ml 
∼ Maska kremowa Absolute Fusion Salon Mask 200 ml 
∼ Krem Absolute Fusion Salon Cream 100 ml  

 
  

3. SCHEMAT ZABIEGU W GABINECIE: 
 

1.  Oczyść skór ę z u życiem odpowiedniego do danego rodzaju 
cery mleczka i stonizuj tonikiem marki Tegoder 
Cosmetics . 

2.  W miseczce zmieszaj saszetk ę Pilingu  Absolute Fusion 
Peel  z mał ą ilo ści ą toniku i wykonaj delikatny masa ż, 
a nast ępnie zmyj wod ą i stonizuj powtórnie. 

3.  Nanie ś kropl ę Olejku do digipresury SHIBAI ® Energy 
Points Essence  i wykonaj masa ż uciskowy. 

4.  Zmieszaj w miseczce płatek Maski algowej  Absolute 
Fusion Algae dr ąc j ą na mniejsze kawałki  z  
Koncentratem  Absolute Fusion Concentrate  do uzyskania 
jednolitej pasty. Spryskaj skór ę twarzy, szyi i 
dekoltu wod ą termaln ą Thermal Water  lub spolaryzowan ą 
Aqua Sublime marki  Tegoder Cosmetics i nakładaj ąc 
stopniowo wcze śniej zmieszan ą past ę masuj a ż do 
całkowitego wchłoni ęcia maski ( średnio wmasowywanie 
preparatu trwa 15 minut).  

5.  Nałó ż Maskę Kremow ą Absolute Fusion Salon Mask . 
Opcjonalnie nałó ż na mask ę kremow ą rozpuszczon ą w 
wodzie lub toniku pastylk ę okluzyjn ą Cellulose mask. 
Po 15 minutach mask ę zdejmij i oczy ść dokładnie skór ę 
wodą. Maska nie mo że pozosta ć na skórze. 

6.  Spryskaj skór ę Wodą Termaln ą Thermal Water  lub 
spolaryzowan ą Aqua Sublime . 

7.  Nałó ż Koncentrat  Absolute Fusion Concentrate . (dla 
skór mieszanych lub tłustych). 
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8.  Zakończ zabieg nało żeniem Kremu Absolute Fusion Salon 
Cream. (dla skór normalnych lub suchych). 

 
4. PRODUKTY DO PIELĘGNACJI W DOMU 

 
 Krem Witaminowy Rewitalizuj ący Skór ę Naczyniow ą 

Absolute Hydra O 2 Vitamin Cream 50 ml 
Krem polecany dla skóry naczyniowej o działaniu 
przeciwzmarszczkowym, nawil żaj ącym i antyrodnikowym dla 
każdego wieku. Uspokaja rumie ń i obkurcza nadreaktywne 
naczynia krwiono śne. Zawiera: 

∼ Lecytyn ę sojow ą - bogat ą w kwasy tłuszczowe i 
fosfolipidy takie jak: fosfadylocholina b ędąca 
komponentem bariery lipidowej membran komórkowych w  
skórze, odpowiedzialna za jej elastyczno ść i 
przeciwdziałanie wolnym rodnikom. 

∼ Olej z kiełków pszenicy o działaniu nawil żaj ącym, 
wygładzaj ącym i ochronnym. 

∼ Olej avocado nadaj ący skórze gładko ść, zawieraj ący 
kwas oleinowy 65%, linolowy 15% oraz linolenowy 1%,  
fitosterole oraz witaminy A, D i E. 

∼ Hydrolizowane proteiny sojowe bogate w aminokwasy 
stymuluj ące formowanie si ę włókien kolagenu i 
elastyny. 

∼ Kompleks 8 witamin. 
∼ Kompozycja ekstraktów owocowych o wła ściwo ściach 

nawil żaj ących i odbudowuj ących komórki skóry (malina, 
truskawka, kiwi, jabłko, brzoskwinia, papaja oraz 
ogórek). 

∼ Centella asiatica - alga o wła ściwo ściach od żywczych.  
∼ Wyci ąg z kasztanowca - o działaniu uspokajaj ącym skór ę 

wra żliw ą i naczyniow ą.  
∼ Mukopolisacharydy , substancje obecne w komórkach ciała 

człowieka o wła ściwo ściach zatrzymuj ących wod ę w 
tkankach i tym samym zapewniaj ących elastyczno ść 
skórze. 

∼ Hydrolizowany kolagen o wła ściwo ściach regeneruj ących 
i wypełniaj ących zmarszczki. 

∼ Kwas hialuronowy  zapewniaj ący skórze nawil żenie. 

 
 

 Witaminowe Serum Dwufazowe z Kolagenem Hydra O 2 
Vitamin Collagen Action Serum 30 ml 
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Serum o podwójnym działaniu do piel ęgnacji skóry ze 
zmarszczkami, skłonnej do zaczerwienie ń, słabo od żywionej i 
odwodnionej. W skład zestawu wchodzi serum nr 1, po lecane 
na dzie ń o działaniu nawil żaj ącym i ochronnym zawieraj ące: 

∼ Algi Chondrus crispus , które nale żą do grupy alg 
czerwonych znanych jako “irlandzkie pióra”. Algi 
zawieraj ą witaminy, oligoelementy oraz aminokwasy 
wyra źnie poprawiaj ące wygl ąd skóry oraz jej poziom 
nawil żenia. 

∼ Aloe Vera - o wła ściwo ściah regeneruj ących, 
nawil żaj ących, bogatych w śluz, witaminy oraz 
oligoelementy.  

∼ Kompleks sacharydów pochodnych do tych, znajduj ących 
si ę w skórze człowieka, utrzymuj ących wła ściwy poziom 
nawil żenia skóry. 

Natomiast serum nr 2 polecane jest na noc o wła ściwo ściach 
silnie naprawczych oraz regeneruj ących struktury skóry, w 
którego skład wchodz ą: 

∼ Algi Chondrus crispus , które nale żą do grupy alg 
czerwonych znanych jako “irlandzkie pióra”. Algi 
zawieraj ą witaminy, oligoelementy oraz aminokwasy 
wyra źnie poprawiaj ące wygl ąd skóry oraz jej poziom 
nawil żenia. 

∼ Aloe Vera - o wła ściwo ściah regeneruj ących, 
nawil żaj ących, bogatych w śluz, witaminy oraz 
oligoelementy.  

∼ Kwas hialuronowy - doskonały nawil żacz skóry, 
utrzymuj ący jej wła ściwy poziom nawil żenia. 

∼ Kompleks sacharydów podobny do tych, znajduj ących si ę 
w skórze człowieka, których zadaniem jest utrzymani e 
jak najwi ększego poziomu nawil żenia skóry bez wzgl ędu 
na warunki zewn ętrzne.  

 
 

 


