
DOSSZIÉ SPECIÁLIS ELJÁRÁSOK A KOZMETIKÁBAN

KOZMETIKAI
PUSH-UP KEZELÉS

LUXUS ENERGIA KEZELÉS CHAMPAGNE-I SZŐLŐ- ÉS ZÖLDKÁVÉKIVONATTAL – Rohanó
világunk egyik nagy problémája, hogy nem jut energiánk mindenre, amit tenni szeretnénk.

Kizsákmányoljuk szervezetünket, ami előbb vagy utóbb bőrünkön is nyomot hagy.
A stressz, a helytelen táplálkozás, az élvezeti cikkek fogyasztása, a dohányzás, a túlzásba vitt
napozás és kialvatlanság kiürítik energia raktárunkat – bőrünk fakó, élettelen, oxigénhiányos

és idő előtt ráncos lesz. Mit tehet ilyenkor a kozmetikus?

2. Az arcot lemossuk a Biodroga Tisztító tejjel, ami BioEcolia,
sárgabarackmagolaj, búzavirág- és édesgyökér -kivonat, illetve
panthenol tartalmának köszönhetően kiszárítás nélkül tisztítja
még az érzékenyebb bőrt is. 
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5. A kávélapocskákat finoman kinyomkodjuk, majd az arc-, a
nyak- és a dekoltázs idegkilépési pontjaira helyezzük. Ezek a
harmadik szem, az áll, a külső szemzug, a fül alatti terület, a
vállcsúcs és a szegycsont. Ezután átütögetjük az arc, a nyak és a
dekoltázs teljes területét, hogy a meleg kávé mindenhol befedje a
bőrt, majd a lapocskákat visszahelyezzük a meleg vízbe.
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4. Finoman beütögetjük a bőrbe az új Biodroga Luxus szőlő
ampullakoncentrátumot, mely peptideivel, champagne-i
borszőlő-, alga- és sárkánygyümölcs-kivonatával beindítja a bőr
anyagcseréjét, táplálja és normalizálja a gázanyagcserét a
szövetekben. Az ampulla tartalma ultrahanggal vagy
iontoforézissel is bevihető.

4

ST
EP

 B
Y 

ST
EP

Biodroga Institut új energia kezelése nem
csak a „lelakottság” nyomait képes eltüntet-
ni, hanem még a lelket is felfrissíti az illatá-
val és a textúrájával. Az olyan hatóanyagok,

mint a chamapagne-i szőlő-kivonat, a zöldkávé, a nö-
vényi taurin, az algakivonatok, a peptidek és a hyalu-
ronsav szinergensként egymásra épülnek. 

A kezelés előnye, hogy a letisztítást követően a bőrt
már nem éri víz, és az, hogy igény esetén a gépi kezelés
az egyes lépések közé illeszthető. A kezelés időtarta-
mát a masszázs hosszával tudjuk szabályozni, így
30-60 perces, komplett, látványos és variálható keze-
lések állíthatóak össze alacsony anyagköltséggel.
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3. Biodroga Alkoholmentes tonikkal töröljük át az arcot, ami
búzavirág- és édesgyökér-kivonatával visszaállítja a bőr pH-
értékét, és eltávolítja a tisztító tej maradékát is.
Érzékeny bőrre is ideális.
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1. Előkészítésként két kávélapocskát meleg vízbe áztatunk.1
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6. Erre visszük föl a Biodroga legújabb Luxus szőlő energia
lapmaszkját. A maszk a borszőlő- és algakivonaton kívül növényi
taurint és hyaluronsavat is tartalmaz. Az arcra teljesen rásimítjuk
a maszkot, amit ha kell, formára vágva igazíthatjuk is. A maszk
hatóideje (15 perc) alatt nyak-dekoltázs- vagy fejmasszázst, illetve
a lapmaszkon ultrahangos kezelést is végezhetünk.
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7. A kinyomkodott kávélapocskákat ráhelyezzük a szemre. (Ha a
vendég ódzkodik ettől, a lapokat a szegycsont területén is
elhelyezhetjük.)
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8. A lapmaszk zacskójában maradt gél-koncentrátumot finoman
eloszlatjuk a nyak és dekoltázs területén, majd masszázs
mozdulatokkal besimítjuk a bőrbe. 
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9. A hatóidő lejárta után leemeljük a szemről a kávélapocskákat,
és lehúzzuk a lapmaszkot. A bőrön maradt gél-koncentrátumot a
Biodroga Energize & Perfect 24 órás krémével bemasszírozzuk,
mely olyan értékes hatóanyagokat tartalmaz, mint a zöldkávé,
mátrix peptidek, algák, kétféle hyaluronsav és barackmagolaj. 
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11. Mivel a készítményeket teljesen bemasszíroztuk a
bőrbe, befejező lépésként a Biodroga MD BB, CC vagy
DD színezett és faktoros krémeiből választhatunk. 
Amennyiben a vendég még nem telt be az illatokkal,
kínáljuk meg egy csésze kávéval.
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10. A szem környékére a Biodroga Energize & Perfect szemápoló
golyós fluidját visszük fel. A termék nem tartalmaz olajos fázist,
így műszempillát viselőknek és férfiaknak is ideális. Zöldkávé-,
hyaluronsav-, E-vitamin- és peptid-tartalmának köszönhetően
eltünteti a fáradtság nyomait, a fekete karikákat és „táskákat”. 
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CSERNAI JUDIT
A Biodroga Institut, a Biodroga MD és Sans Soucis márka
oktató kozmetikusa. Fő érdeklődési területe a speciális
hatóanyagok, a masszázstechnikák, illetve a holisztikus
kozmetika.
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