
LINIA PROFESJONALNA

Produkty niezbędne do zabiegu:
 - Mleczko do Demakijażu Złota Orchidea 500ml
 - Tonik Złota Orchidea 500ml
 - Serum Złota Orchidea 50ml
 - Krem Złota Orchidea 500ml
 - Maska Kremowa Złota Orchidea 500ml
 - Koncentrat Olejków Eterycznych 30ml (produkt rekomendowany)

Zabieg Złota Orchidea
dla cery dojrzałej, suchej

 i nieodżywionej

Wyciągi roślinne z orchidei przeciw procesowi 
glikacji i obumierania komórek skóry

*bez parabenów

DZIAŁANIE:

- Wzmocnienie naturalnej ochrony błony podstawnej skóry.
- Podniesienie poziomu regeneracji naskórka.
- Wydłużenie życia komórkowego, wzmocnienie, odżywienie i napięcie naskórka.
- Działanie antyglikacyjne (odkładanie cukrów w proteinach skóry powodujące utratę  
   elastyczności).
- Przeciwdziałanie wolnym rodnikom.

Aktywne składniki: wyciągi roślinne z czterech gatunków orchidei, ekstrakt z 
bawełny, olej z nasion winogron, prowitamina B5, witamina E, kwas hialuronowy, 
koenzym Q10, ekstrakt piperynowy, masło Shea, ustabilizowana witamina C, 
hydrolizowana soja, hydrolizowane proteiny pszenicy, THC, ekstrakt ze Spilanthes 
Acmella.

SCHEMAT ZABIEGU W GABINECIE

FZmyj makijaż Mleczkiem do Demakijażu Złota Orchidea i stonizuj Tonikiem 
Złota Orchidea.

FNanieś kroplę Koncentratu Olejków Eterycznych Złota Orchidea i wykonaj 
digipresurę Metodą Shibai    (produkt rekomendowany).

FKolistymi ruchami wykonaj eksfoliację dowolnym Peelingiem Tegoder 
Cosmetics.  Zmyj wodą i stonizuj skórę.

FDelikatnymi ruchami masującymi nanieś Serum Złota Orchidea aż do 
całkowitego wchłonięcia preparatu.

FWykonaj masaż twarzy, szyi i dekoltu na Kremie Złota Orchidea.
FNastępnie nanieś Maskę Kremową Złota Orchidea i pozostaw na 15 minut.
FNa zakończenie zabiegu aplikuj Serum Złota Orchidea (skóra sucha) lub Krem 

Złota Orchidea (skóra bardzo sucha) i poczekaj do całkowitego wchłonięcia 
preparatu. Na okolice oczu rekomenduje się użycie Kremu na Okolice Oczu 
Deluxe.



PRODUKTY DO PIELĘGNACJI W DOMU

Krem Złota Orchidea  5
Gold Orchid Cotton Face Cream

Serum Złota Orchidea  35 ml
Gold Orchid Cotton Nectar

Krem do Pielęgnacji Skóry wokół Oczu Deluxe 15 ml 
Expression Eye Cream Deluxe 

Relaksująca i Obkurczająca Maska do Pielęgnacji Skóry wokół  Oczu  
Relaxing & Decongesting Eye Mask

0 ml
 

Krem skomponowany z 17 wyciągów roślinnych z kwiatu orchidei, bogaty w ekstrakt piperynowy, masło Shea, witaminę 
E, F, C, hydrolizowaną soję, hydrolizowane proteiny pszenicy, koenzym Q10, ekstrakt z bawełny, olej z nasion winogron, 
THC, wyciąg z Spilanthes Acmella oraz kompozycję aktywnych protein.

Serum bogate w prowitaminę B5, witaminę E, ekstrakt z bawełny, olej z nasion winogron, kwas hialuronowy, koenzym 
Q10 oraz wyselekcjonowane proteiny wpływające na zwiększenie poziomu elastyczności skóry.

Krem do skóry wokół oczu 3 w 1: drenuje “worki” pod oczami, wygładza zmarszczki i unosi powieki. Główne składniki to: 
owies, olej jojoba, nasiona sezamu, mirt, bioflawonoidy i peptydy.

Maska do pielęgnacji skóry wokół oczu o właściwościach obkurczających, relaksujących i tonujących. Przechowujemy ją 
w lodówce.

ZALECENIA:

Zabieg w gabinecie wykonujemy raz w tygodniu. Polecamy dalszą pielęgnację w domu kosmetykami z serii GOLD 
ORCHID LINE.


