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Zmęczenie, stres, brak snu, to główne czynniki 

wpływaj ące na stan skóry wokół oczu, który jako pierwszy 
zdradza nasz wiek. 

Skóra wokół oczu jest niezwykle delikatna i wra żliwa, 
poniewa ż jest od 5 do 10 razy cie ńsza od pozostałej cz ęści 
twarzy, a ponadto poddana jest nieustannej  mimice - 
śmiechowi, mru żeniu oczu, tarciu oczu, intensywnemu ruchowi 
mięśni etc. Z wiekiem, wszystkie te czynniki wpływaj ą na 
progresywn ą redukcj ę napi ęcia skóry i jej elastyczno ści, 
pogarszaj ącej si ę równie ż poprzez nasze nawyki np. opalanie 
na sło ńcu. 

Grubo ść i niska zawarto ść w komórkach tłuszczowych 
kolagenu i elastyny powoduje, że skóra wokół oczu staje si ę 
niezwykle delikatna i wymaga efektywnej piel ęgnacji, aby 
wszystkie te symptomy we wła ściwy sposób zredukowa ć. 

 
1. WPŁYW ZABIEGU NA SKÓRĘ WOKÓŁ OCZU 

 
Działanie: 

∼ Zabezpiecza skór ę przed czynnikami zewn ętrznymi.  

∼ Nawil ża, od żywia i regeneruje.  

∼ Redukuje obrzmienia i działa drenuj ąco.  

∼ Rozja śnia ciemne plamy wokół oczu.  

∼ Redukuje drobne linie i zmarszczki.  

 
2. PRODUKTY PROFESJONALNE DO ZABIEGU 

 
� Serum eksfoliuj ące do skóry wokół oczu  Premiere 

Solution 50 ml  
� Płatki kolagenowe pod oczy  Collagen Eye Pads  
� Płat kolagenowy na oczy  Full Eye Mask  
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� Koncentrat do płatu kolagenowego na oczy  Eye 
Concentrate 50 ml  

� Maska proszkowa  Eye Powder Mask 80 g  
� Skoncentrowane serum pod oczy  Special Eye Care Serum 

50 ml  
 
3. SCHEMAT ZABIEGU W GABINECIE: 

 

Zabieg skierowany dla strefy oczu z wyra źnymi oznakami 
starzenia si ę 

1.  Zmyj makija ż u żywaj ąc Mleczka do Demakija żu Oczu  Eye 
Instant Cleanser . 

2.  Wykonaj digipresur ę w odpowiednich punktach 
energetycznych z u życiem Olejku do digipresury SHIBAI®  
Energy Points Essence . 

 

3.  Nałó ż Serum eksfoliuj ące  Premiere Solution  i 
delikatnymi, okr ężnymi ruchami wmasuj w skór ę  wokół 
oczu a ż do całkowitego wchłoni ęcia.  

4.  Na 10 minut zaaplikuj Płatki kolagenowe pod oczy  
Collagen Eye Pads , a nast ępnie usu ń je. 

5.  Połó ż Płat kolagenowy na oczy  Full Eye Mask  i skrop 
Koncentratem do płatu kolagenowego na oczy  Eye 
Concentrate  tak, aby płat był w cało ści zmoczony. 

6.  Zmieszaj 2,5 miarki Maski proszkowej  Eye Powder Mask  z 
25 ml wody. UWAGA! Nale ży miesza ć do ść szybko w celu 
unikni ęcia powstania grudek. Tak przygotowan ą mask ę 
nałó ż na wcze śniej poło żony Płat kolagenowy na oczy  
Full Eye Mask i  pozostaw na 15-20 minut. Nast ępnie 
usu ń mask ę, zmyj skór ę wokół oczu wod ą i stonizuj 
Mleczkiem do demakija żu oczu  Eye Instant Cleanser .   

7.  Zabieg zako ńcz Skoncentrowanym serum pod oczy  Special 
Eye Care Serum . 

 
Zabieg prewencyjny, piel ęgnacyjny dla skóry wokół oczu, 
gdzie zmarszczki i niedoskonało ści nie s ą jeszcze 
widoczne 

1.  Zmyj makija ż u żywaj ąc Mleczka do Demakija żu Oczu  Eye 
Instant Cleanser . 

2.  Nałó ż Serum eksfoliuj ące  Premiere Solution  i 
delikatnymi, okr ężnymi ruchami wmasuj w skór ę  wokół 
oczu a ż do całkowitego wchłoni ęcia.  



Zabieg na oczy Special Eye Care   

 

    
     Strona 4 

3.  Nałó ż Koncentrat do płatu kolagenowego  Eye Concentrate  
i wmasuj okr ężnymi ruchami. 

4.  Zaaplikuj Skoncentrowane serum pod oczy  Special Eye 
Care Serum i wykonaj delikatny masa ż okr ężnymi 
ruchami.  

5.  Zmieszaj 2,5 miarki Maski proszkowej  Eye Powder Mask  z 
25 ml wody. UWAGA! Nale ży miesza ć do ść szybko w celu 
unikni ęcia powstania grudek. Tak przygotowan ą mask ę 
nałó ż na wcze śniej poło żony Płat kolagenowy na oczy  
Full Eye Mask i  pozostaw na 15-20 minut. Nast ępnie 
usu ń mask ę, zmyj skór ę wokół oczu wod ą i stonizuj 
Mleczkiem do demakija żu oczu  Eye Instant Cleanser .   

6.  Zabieg zako ńcz Skoncentrowanym serum pod oczy  Special 
Eye Care Serum  delikatnie wklepuj ąc. 

 
4. PRODUKTY DO PIELĘGNACJI W DOMU 

 
 Mleczko do demakija żu oczu  Eye Instant Cleanser 50 ml 

 

Dwufazowe mleczko do demakija żu delikatnej strefy oczu o 
wła ściwo ściach nawil żaj ących i oczyszczaj ących, polecane 
dla cer najbardziej wra żliwych. Przywraca skórze gładko ść i 
miękko ść, nie działa podra żniaj ąco i skutecznie zmywa nawet 
najbardziej trwały makija ż bez naci ągania skóry. 

 
 Skoncentrowane serum pod oczy  Special Eye Care Serum 

30 ml 
 
Płynne serum niweluj ące najwcze śniej pojawiaj ące si ę 
defekty cienkiej skóry wokół oczu tj. kurze łapki, worki 
pod oczami, odwodnienie skóry oraz ciemne obwódki i  plamy. 
Serum zawiera : 

  
∼ Bisabolol : główny składnik olejku pozyskanego z 

rumianku o wła ściwo ściach uspokajaj ących skór ę, 
wygładzaj ących, zmi ękczaj ących oraz przeciwzapalnych.  

∼ Ekstrakt z Aloe vera - regeneruj ący i nawil żaj ący, 
bogaty w śluz, witaminy i oligoelementy. 

∼ Wyci ąg z ruszczyka kolczastego Ruscus aculeatus - o 
wła ściwo ściach przeciwobrz ękowych i obkurczaj ących 
naczynia krwiono śne.  
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∼ Ekstrakt z borówki - bierze udział w procesach 
mikrocyrkulacji, zwi ększaj ąc wytrzymało ść naczy ń i 
redukuj ąc ich przepuszczalno ść. 

∼ Ekstrakt z cytryny - o wła ściwo ściach wybielaj ących, 
bogaty z witamin ę B 12, kwas foliowy i żelazo.  

∼ Wyci ąg z owsa - o wła ściwo ściach wygładzaj ących i 
uspokajaj ących podra żnienia dzi ęki zawarto ści protein 
oraz przeciwdziałaj ących odwodnieniu poprzez lipidy i 
substancje absorbuj ące wod ę. 

∼ Zielone algi Chlorella - zawieraj ą mnóstwo witamin, 
minerałów i aminokwasów, które od żywiaj ą skór ę. 
Ponadto działaj ą silnie regeneruj ąco.   

∼ Witaminy A, E i F - stymuluj ą aktywno ść komórek, 
wykazuj ą niezwykłe wła ściwo ści antyoksydacyjne.  

∼ Olej jojoba - zło żony w 96% z ceramidów, bogaty w 
witamin ę E, F i kwas linolenowy o wła ściwo ściach 
silnie regeneruj ących i utrzymuj ących wilgo ć w skórze. 
Jego regularne stosowanie zapewnia gładko ść, 
nawil żenie i naturalny blask cery.   

∼ Olej sezamowy - tłoczony na zimno z nasion sezamu o 
własno ściach nawil żaj ących i rewitalizuj ących.  

∼ Kwas hialuronowy - składnik skóry odpowiedzialny na 
jej poziom wilgoci i elastyczno ści, zapewnia wła ściw ą 
"obj ęto ść" skóry. 

∼ System oligopeptydów pozyskanych z oczyszczonych 
dro żdży - aktywizuj ą komórki skóry, stymuluj ą jej 
naturalne mechanizmy obronne i sprzyjaj ą namna żaniu 
komórek, co udowodniono w testach in vitro.  
 

 Krem do piel ęgnacji skóry wokół oczu  Expresion Eye 
Cream Deluxe 15 ml   

 
Krem do skóry wokół oczu "3 w 1". Drenuje worki pod  oczami, 
wygładza zmarszczki i unosi powieki, szczególnie po lecany 
dla skóry wokół oczu wymagaj ącej regeneracji. Skład 
kosmetyku: 
 

∼ Bisabolol  - o działaniu koj ącym i relaksuj ącym skór ę 
wokół oczu, szczególnie reaguj ącą na stres, 
zanieczyszczenie środowiska oraz podra żnienia.  

∼ Ekstrakt z Aloe vera - o wła ściwo ściach silnie 
regeneruj ących i nawil żaj ących, bogaty w śluz 
produkowany przez ro ślin ę, oligoelementy i witaminy.  



Zabieg na oczy Special Eye Care   

 

    
     Strona 6 

∼ Ekstrakt z myszopłocha  - o wła ściwo ściach 
obkurczaj ących naczynia oraz przeciwobrz ękowych.  

∼ Ekstrakt z borówki czarnej  - o wła ściwo ściach 
wygładzaj ących, łagodz ących podra żnienia i 
relaksuj ących, działa wzmacniaj ąco na naczynia 
włosowate.  

∼ Ekstrakt cytrynowy  - działa rozja śniaj ąco, bogaty w 
witamin ę B 12, kwas foliowy i żelazo.  

∼ Ekstrakt z owsa  - o wła ściwo ściach wygładzaj ących, 
redukuj ących podra żnienia oraz dzi ęki obecno ści 
protein, utrzymuj ących pH skóry na poziomie 5.5. 
Zło żony z lipidów i substancji zatrzymuj ących wod ę 
przeciwdziała odwodnieniu i stanowi barier ę ochronn ą 
przed zanieczyszczeniami środowiska.  

∼ Witaminy A, E i F  - antyoksydanty, stymuluj ące 
aktywno ść komórek.  

∼ Olej jojoba  - zło żony w 96% z ceramidów, bogaty w 
witamin ę E, F i kwas linolenowy, regeneruj ące warstw ę 
hydrolipidow ą naskórka. Doskonale wygładza, nawil ża i 
dodaje skórze blasku.  

∼ Olej sezamowy  - tłoczony na zimno olej o 
wła ściwo ściach nawil żaj ących i rewitalizuj ących.  

∼ Kwas hialuronowy  - odpowiedzialny za utrzymywanie 
elastyczno ści skóry, wykazuj ący niesamowit ą zdolno ść 
do zatrzymywania w niej wody.  

∼ Oligopeptydy pozyskane z dro żdży  - aktywuj ą komórki w 
skórze, przyspieszaj ąc proces ich odnowy.  

∼ Pochodna rutyny  - flawonoid poprawiaj ący 
mikrocyrkulacj ę, działaj ący jako doskonały 
antyoksydant.  

∼ Tetrapeptyd  - o działaniu napinaj ącym naskórek. 
Natychmiastowo wygładza i redukuje niedoskonało ści 
topografii skóry wokół oczu.  

  
 Maska uj ędrniaj ąca skór ę wokół oczu przed snem  Wide 

Eyes Beauty Sleep Mask 50 ml  
 
Doskonała maska do u życia przed snem o działaniu 
uj ędrniaj ącym, redukuj ącym zmarszczki i drobne linie, 
gł ęboko nawil żaj ąca, chroni ąca skór ę przed czynnikami z 
zewnątrz. Działa przeciwobrz ękowo oraz znosi oznaki 
zmęczenia. Mo żna j ą zmy ć lub pozostawi ć na noc. Stanowi 
kontynuacj ę piel ęgnacji skóry wokół oczu po zabiegu w 
gabinecie. Skład kosmetyku: 
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∼ Olej słonecznikowy  - olej bogaty w witamin ę E oraz 
nienasycone kwasy tłuszczowe o działaniu 
przeciwrodnikowym, chroni przed działaniem 
promieniowania UV. 

∼ Bisabolol  - o działaniu koj ącym i relaksuj ącym skór ę 
wokół oczu, szczególnie reaguj ącą na stres, 
zanieczyszczenie środowiska oraz podra żnienia. 

∼ Gingko biloba - o działaniu przeciwstarzeniowym ze 
wzgl ędu na wła ściwo ści antyoksydacyjne, 
przeciwzapalnym i aktywizuj ącym cyrkulacj ę krwi. 
Objawy starzenia si ę strefy oczu staj ą si ę mniej 
widoczne, szczególnie u osób dojrzałych. 

∼ Borówka czarna  - o wła ściwo ściach wygładzaj ących, 
łagodz ących podra żnienia i relaksuj ących, działa 
wzmacniaj ąco na naczynia włosowate. 

∼ Hexapeptyd-9 - o działaniu regeneruj ącym, 
przeciwdziałaj ącym powstawaniu zmarszczek dzi ęki 
stymulacji syntezy kolagenu, redukuj ącym ich obecno ść, 
zwłaszcza wokół oczu oraz na czole. Jest to 
łagodniejsza forma jadu kiełbasianego.  

 


