AESCALP
linia trychologiczna

Sklep Estetyczny - wyłączny dystrybutor
marki Aesthetical na Polskę.

AESCALP

terapia

3 kroków

Zabieg rewitalizujący w gabinecie trychologicznym
oraz do pielegnacji domowej o działaniu:
•
•
•
•
•
•

oczyszczającym
nawilżającym
rewitalizującym
wzmacniającym
równoważącym
ochronnym

Działanie stymulujące oraz zahamowujące
wypadanie włosów poprzez zastosowanie kombinacji
określonych produktów anti-aging.

1
Zalecana kuracja mezoterapii mikroigłowej
oraz igłowej produktami:
• BIORIV oraz BIOSTIM - koktajle witaminowe
• SEVENTY HYAL 2000 - stymulator tkankowy
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3

PEELING REWITALIZUJĄCY
250 ml

SZAMPON REWITALIZUJĄCY
200 ml | 500 ml

INTENSYWNE SERUM
12 x 5 ml

Dzięki recepturze na bazie nasion
z pestek moreli, peeling głęboko
oczyszcza skórę głowy, usuwając
martwy naskórek i zanieczyszczenia
jednocześnie zapewniając odpowiedni poziom składników odżywczych.
Peeling dodatkowo wzbogacony jest
o olejki i ekstrakty roślinne o właściwościach zmiękczających, kojących
i nawilżających. W celu uzyskania
jeszcze lepszego efektu do peelingu
można równocześnie dodawać serum
rewitalizujące.

Rewitalizujący szampon skomponowany z delikatnych składników aktywnych, wzbogaconych o odżywcze
olejki roślinne i substancje przeciwstarzeniowe, pozwala nadać włosom
witalności i siły, chroniąc ich strukturę.

Etap, który dopełnia pielęgnację włosów i skóry głowy. Serum rewitalizujące na bazie hydrolizowanej keratyny,
która wzmocnia włosy od zewnątrz.
Ponadto obecność biotyny pozwala spowolnić wypadanie włosów,
a pantenol oraz mieszanka peptydów
i aminokwasów sprzyjają odnowie komórkowej.

Skład:
nasiona z pestek moreli, olej sojowy,
wyciąg z kwiatów rumianku, ekstrakt
z nagietka lekarskiego, ekstrakt z kwiatów malwy, żel aloesowy, olejek cytrynowy.
Sposób użycia: Wmasuj produkt
opuszkami palców w obszar, który ma
być leczony, aby pobudzić mikrokrążenie skóry. Następnie spłucz wodą.

Skład:
pochodna witaminy E, panthenol, olej
ze słodkich migdałów, olej arganowy,
mocznik, żel aloesowy, ekstrakt z kwiatów rumianku.
Sposób użycia: Wmasuj produkt w
obszar, który ma być poddany zabiegowi. Następnie spłucz wodą.

Skład:
hydrolizowana keratyna, kwas hialuronowy, biotyna, pantenol, mocznik.
Mieszanka aminokwasów i peptydów:
cysteina, arginina, gliceryna , prolina,
glicyna, sorbitol, hydrolizowane białko
sojowe copper tripeptyd-1, fosforan
sodu, wiitamina B5, olejek cytrynowy.
Sposób użycia: Serum dodajemy
do peelingu rewitalizujcego w celu
wzmocnienia efektu lub nakładamy na
wilgotną skórę głowy bezpośrednio
po jej umyciu. Fiolka 5 ml wystarcza na
3-5 zastosowań.

pRzebieg zabiegU
Pielęgnacja gabinetowa:

Pielęgnacja domowa dla klienta:
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Peeling rewitalizujący nakładamy opuszkami
i wmasowujemy kolistymi ruchami. Możemy
na tym etapie dołożyć intensywne serum
rewitalizujące dla lepszych rezultatów.
Zmywamy peeling wodą.
Nakładamy szampon rewitalizujący,
dodajemy wody i wmasowywujemy czynność powtarzamy dwa razy.
Zmywamy wodą.
Wykonujemy zabieg mezoterapii igłowej,
stymulatora tkankowego np. Seventy hyal
2000, osocza bogatopłytkowego, fibryny
bogatopłytkowej lub karboksyterapii.
Wykonujemy przedziałki co 1-2 cm
i wmasowujemy intensywne serum.
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