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BEAUTY STEP BY STEP

Idő-visszafordító kezelés:
Royal Golden Caviar

A BIODROGA LUXUS, kényeztető kezelései közé méltán illeszkedik
AZ ÉRZÉKEKET MEGMOZGATÓ ARANY- ÉS KAVIÁRKEZELÉS. A prémium összetevőknek

(mint a kaviárkivonat, a szépség Oscar-díjas Repair-komplex, hyaluronsav, argán őssejt-kivonat,
peptid-komplexek és algakivonat), a 24 karátos aranynak, a speciális masszázsnak és a minden

lépésében kényeztető kezelésnek köszönhetően
a VENDÉG KIRÁLYNŐNEK ÉREZHETI MAGÁT.

legújabb Golden Caviar

termékek között találjuk

a 100% cellulózból ké-

szült, kaviárkivonattal,

argánőssejt-kivonattal, kétféle

hyaluronsavval, algával és pepti-

dekkel átitatott lapmaszkot, me-

lyet egyedül a Biodroga anyaválla-

lata gyárt Európában, ezzel is ga-

rantálva a nyomó maszk „Made in

Germany” tisztaságát és minősé-

gét.

A bőrrel együtt a vendég lelke is fia-

talossá és ragyogóvá válik, ami elkí-

séri őt a mindennapokban.
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A KEZELÉS LÉPÉSEI

1. TISZTÍTÁS: A luxus már a letisztításnál kezdődik: gyengéd,
BioEcolia-t, sárgabarackmag-olajat és édesgyökérkivonatot
tartalmazó Biodroga Tisztító tejjel mossuk le a bőrt. A tej alkalmas
sminklemosásra is, nem irritálja a szemet.
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2. PEELING ÉS TONIZÁLÁS: A legújabb AHA-savas peeling a
jojobaszemcsék mechanikai hatását kombinálja a cukornád
kivonatból készült 10%-os glikolsavval. A finom szemcsék
gyengéden tolják le a bőr felszínéről a sav által leoldott
hámsejteket. 5-10 perc hatóidő után 2-5 percig dörzsöljük a bőrt
körkörös mozdulatokkal, majd meleg vízzel lemossuk. Érzékeny
vagy rosaceás bőr esetén ne dörzsöljük, csak hagyjuk a savat hatni.
Áttöröljük a bőrt búzavirág- és édesgyökérkivonatot tartalmazó
Biodroga Alkoholmentes tonikkal. Ezáltal nem csak a bőr pH-ját
normalizáljuk, hanem eltávolítjuk a radír legutolsó kis szemcséit
is. 
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3. KONCENTRÁTUM: Finoman beütögetjük a könnyed, gélállagú
Golden Caviar luxus koncentrátumot, amely kaviárkivonattal,
hyaluronsavval, zöld- és vörösalgával hidratálja és táplálja a bőrt.
A koncentrátum molekulaszerkezetének köszönhetően nagyon
gyorsan és könnyen felszívódik, tisztasága miatt ultrahanggal vagy
iontoforézissel is bevihetjük.
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4. MASZK: Bontsuk ki a Golden Caviar lapmaszkot, és helyezzük
az arcra. Miután a védőfóliát lehúztuk, belülről kifelé simítsuk el az
arcon. Kellemes, hűvös érzetet nyújt, varázslatos illattal. 10 perc
hatóidő után – ami alatt átmasszírozzuk a dekoltázst – görgessük
le a maszkot, majd masszírozzuk bele a bőrbe a fennmaradó
hatóanyagot.
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5. ARANY LAPOCSKÁK: Legyezőecsettel vigyünk fel egy egész
vékony réteget az új Biodroga Golden Caviar Sleeping krém-
szérumból, mely növényi olajokkal, kaviárkivonattal,
sárkánygyümölcs-kivonattal és peptidekkel tölti fel a bőrt. Az
érdekes állagnak köszönhetően a készítmény tápláló hatású, mint
egy szérum, mégis gazdag hatóanyag-tartalmú, mint egy éjszakai
krém. Extra táplálást és luxust nyújthatunk a vendégnek a 24
karátos arany lapocskákkal: óvatosan nyomkodjuk a lapocskákat
a mélyebb ráncok területére – nazo-labiális árok, szarkalábak,
homlokráncok –, majd húzzuk le a védőfóliát. A lapokat kisebb
darabokra is felvághatjuk, így jobban el tudjuk oszlatni az arcon.
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6. SIGNATURE MASSZÁZS:  Vigyünk fel egy kevés Golden Caviar
Sleeping krém-szérumot az ujjainkra, majd masszírozzuk a
lapocskákat a bőrbe. Az anti-aging hatást fokozhatjuk a Biodroga
Signature masszázzsal, ami speciális mozdulataival megemeli az
arc, a nyak és a dekoltázs bőrét, ezzel is visszaadva az arc
kontúrjainak fiatalosságát.
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8 OTTHONÁPOLÁS: 35 éves kor fölött tökéletes választás a
Biodroga Golden Caviar 24 órás krém nappali ápolásra, a Sleeping
krém-szérum éjszakára, illetve a könnyed, mégis tápláló Golden
Caviar Szemkörnyék ápoló, amely sminkalapnak is tökéletes.

7. BEFEJEZŐ LÉPÉS ÉS FÉNYVÉDELEM: Befejezésül oszlassunk el
egy kevés Biodroga Golden Caviar 24 órás krémet és Golden
Caviar szemápolót a bőrön. Napfényes időszakban egy vékony réteg
Biodroga MD DD krémmel engedjük el a vendéget, amely
antioxidánsokkal és 25 faktoros fényvédelemmel előzi meg az UV-
sugárzás okozta bőrkárosodást.
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CSERNAI JUDIT
a Biodroga Institut, Biodroga MD és Sans Soucis márkák
oktatókozmetikusa. ,,Érdeklődési köröm a legújabb
fejlesztések és speciális hatóanyagok, a különleges
masszázstechnikák. Több, mint 10 éve dolgozom a
szépségápolás területén." 
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