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Innovation Beauty Secret to kompletny zabieg oparty na pomyœle stworzenia kosmetyku, który 
stymulowa³by komórki skóry do namna¿ania siê. Preparaty dzia³aj¹ na zasadzie œródskórnej 
stymulacji podobnej do dzia³ania radiofrekwencji, modyfikuj¹c tkankê ³¹czn¹ skóry i stymuluj¹c 
komórki do regeneracji. Ciep³o wydzielane po aplikacji preparatów mo¿e byæ odczuwalne, ale te¿ 
nie musi dlatego, ¿e ich dzia³anie jest d³ugotrwa³e i stopniowe, co kwalifikuje preparat równie¿ do 
stosowania przez osoby z cer¹ wra¿liw¹.

Proces ten wywo³uje seriê reakcji prowadz¹cych do regeneracji i co dalej odnowy komórek skóry:

Cto najlepszy sposób na pobudzenie procesu neokolagenezy, budowania nowych w³ókien 
“m³odego” kolagenu, co przyczynia siê do regeneracji i restrukturyzacji protein,

Cprzyspieszenie przep³ywu krwi, co prowadzi do wzrostu poziomu sk³adników od¿ywczych w 
skórze, tlenu oraz nawet p³ytek krwi, naturalnych Ÿróde³ wzrostu komórek skóry 
usprawniaj¹cych proces regeneracji i “samonaprawy” tkanki ³¹cznej. Proces ten usprawnia 
aktywacjê i “motywacjê” skóry do odnowy, poprawy jakoœci jej stanu,  zmniejszenia zwiotczeñ 
oraz uzyskania g³adkiej skóry,

Cœródskórne ciep³o umo¿liwia toksynom dzieliæ siê na mniejsze cz¹steczki, które s¹ wydalane 
poprzez system limfatyczny z organizmu. Sprzyja to prawid³owej detoksyfikacji organizmu.

Zabieg ten skutkuje rozszerzeniem naczyñ krwionoœnych, lekkim przekrwieniem, zwiêkszeniem 
przep³ywu krwi i dziêki temu powoduje:

Cstymulacjê procesu naprawczego komórek skóry,
Creorganizacjê systemu w³ókien kolagenu i elastyny,
Cwzrost gêstoœci tkanki siateczkowatej skóry,
Cstymulacjê syntezy kwasu hialuronowego.

W celu wzmocnienia efektów uzyskanych dziêki stosowaniu tych preparatów dodano sk³adniki 
pojêdrniaj¹ce i uelastyczniaj¹ce skórê, oddzia³uj¹ce na jej w³ókna strukturalne oraz w³ókna tkanki 
³¹cznej spowalniaj¹c proces utraty jêdrnoœci i napiêcia.

Kosmetyk w formie ¿elu zawieraj¹cy pochodn¹ waniliny, której dzia³anie skutkuje odczuwaniem 
delikatnego ciep³a, co przyczynia siê do samoregeneracji skóry.

CInnovation Beauty Elixir
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Ponadto preparat zawiera:

CKompleks pojêdrniaj¹cy i uelastyczniaj¹cy skórê, bazuj¹cy na morskim kolagenie, roœlinnych 
komórkach macierzystych oraz peptydach zagêszczaj¹cych strukturê skóry. Zatrzymuje 
równie¿ wodê w skórze zapobiegaj¹c jej odwodnieniu i odbudowuje matrycê komórkow¹, 
dzia³aj¹c stymuluj¹co na proces syntezy glikozaminoglikanów.

CWitaminê E  antyoksydant przeciwdzia³aj¹cy wolnym rodnikom.

CBisabolol  o w³aœciwoœciach zmiêkczaj¹cych i przeciwzapalnych.

CKompleks pojêdrniaj¹cy i uelastyczniaj¹cy skórê, 

CWitaminê E – antyoksydant.

CWitaminê F – stymuluj¹c¹ aktywnoœæ komórek skóry oraz dostarczaj¹c¹ skórze niezbêdnych 

kwasów t³uszczowych.

CStabilizowan¹ witaminê C – antyoksydant bior¹cy udzia³ w procesach syntezy w³ókien 

kolagenowych o w³aœciwoœciach rozjaœniaj¹cych skórê.

CBisabolol – dzia³aj¹cy zmiêkczaj¹co i przeciwzapalnie.

Maska w p³acie o w³aœciwoœciach regeneruj¹cych i przeciwstarzeniowych. Wykonana z hydro¿elu 
zawieraj¹cego skoncentrowane sk³adniki aktywne od¿ywiaj¹ce skórê, napinaj¹ce i przywracaj¹ce 
w³aœciwy owal twarzy. Sk³adniki dzia³aj¹ dwojako: z jednej strony wype³niaj¹ zmarszczki i liftinguj¹, 
z drugiej dzia³aj¹ rewitalizuj¹co, nawil¿ajaco i wyg³adzaj¹co. Maska zawiera:

CHexapeptyd redukuj¹cy g³êbokoœæ i d³ugoœæ zmarszczek o w³aœciwoœciach napinaj¹cych,
CKwas hialuronowy -  naturalny sk³adnik mukopolisacharydów wchodz¹cych w sk³ad skóry 

w³aœciwej. Znacz¹co przyczynia siê do rozrostu komórek, ich migracji. Utrzymuje odpowiedni 
poziom nawil¿enia, przenikaj¹c przez skórê i doskonale wi¹¿¹c wodê. Dzia³a jak g¹bka, 
przewy¿szaj¹c w³asny ciê¿ar w³aœciwy o 20 razy. Wykazuje równie¿ skuteczne dzia³anie 
regeneruj¹ce szczególnie, gdy skóra nara¿ona jest na nadmierne dzia³anie promieni UVB np. w 
przypadku poparzeñ, gdzie degradacja hialuronianu w komórkach jest wiêksza ni¿ poziom jego 
produkcji,

CGingko biloba - bogaty we flawonoidy, dzia³aj¹cy antyoksydacyjnie i regeneruj¹co,
CWyci¹g z kasztanowca o w³aœciwoœciach uszczelniaj¹cych naczynia krwionoœne, koj¹cych, 

rewitalizujacych i regeneruj¹cych.

EOczyœciæ skórê, stonizowaæ i na³o¿yæ Deluxe Piling
EZmyæ wod¹ i osuszyæ skórê.
ENa³o¿yæ Innovation Beauty Elixir, wmasowaæ do ca³kowitego wch³oniêcia.
ENa³o¿yæ Innovation Beauty Cream i wykonaæ delikatny masa¿. Spryskaæ skórê wod¹ termaln¹ 

Thermal Water i na³o¿yæ maskê hydrofiln¹ Hydramask Lifting Effect delikatnie j¹ napinaj¹c 
przy nak³adaniu. Maska musi dok³adnie przylegaæ. Pozostawiamy j¹ na 15-20 minut.

EPo zabiegu stosujemy kremy z filtrem TDC Sunblock SPF50 lub SPF30.

–

–

CInnovation Beauty Cream 

CMaska liftinguj¹ca Hydramask Lifting Effect

SCHEMAT ZABIEGU:

zawieraj¹cy:
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