AHA-ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
“Lightening Treatment”
ΤΑ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η
Λευκαντική
θεραπεία
προσώπου
χρησιμοποιεί 15 προϊόντα: συνδυασμό
προϊόντων Rejuvi AHA, καθαριστικών,
λευκαντικών και υδατικών προϊόντων.

Συστατικά Δράσεις
REJUVI AHA c
REJUVI AHA 1

Σύμπλεγμα ΑΗΑ σε περιεκτικότητα
25%. Λιποσωματικός φορέας.

REJUVI AHA 2

Σύμπλεγμα ΑΗΑ σε περιεκτικότητα
35%. Λιποσωματικός φορέας.

REJUVI
NORMALIZING
FORMULA

Σύμπλεγμα ΑΗΑ σε περιεκτικότητα
15%.

REJUVI “m”

Έλαια αλόης, αβοκάντο, τζοτζόμπα.
Βιταμίνες. Γ-λινολενικό οξύ.

REJUVI “k”

Παράγωγα ΑΗΑ. Αλόη, αλλαντοίνη,
χαμομήλι, εκχύλισμα αγγουριού.

Αφαιρεί τους ρύπους. Συστέλλει τους
πόρους. Ενυδατώνει. Απαλύνει το
δέρμα.
Ρυθμίζει το σμήγμα. Ενισχύει την
ελαστικότητα. Ενυδατώνει και μειώνει
τις ρυτίδες.
Ρυθμίζει το σμήγμα. Ενισχύει την
ελαστικότητα. Ενυδατώνει και μειώνει
τις ρυτίδες.
Εξισορροπεί την έκφραση των ορμονών
στο δέρμα. (αντί-ανδρογόνος δράση)
Λευκαίνει, μειώνει τις ρυτίδες και
ρυθμίζει την έκκριση σμήγματος
Επουλώνει,
θρέφει,
ηρεμεί,
ενυδατώνει, ενισχύει το μεταβολισμό
του δέρματος.
Αφαιρεί μακιγιάζ και ρύπους. Ηρεμεί και
απαλύνει το δέρμα.

REJUVI “r”

Παράγωγα ΑΗΑ. Εκχύλισμα
χαμομηλιού, μενθόλη.

Τονώνει, ενυδατώνει, συστέλλει τους
πόρους, ηρεμεί από ερεθισμούς.

REJUVI “h”

98% Αλόη. Χαμομήλι, αλλαντοίνη.

Απαλύνει, συσφίγγει, ενυδατώνει και
ηρεμεί από ερεθισμούς.

REJUVI Bio Mask

Αβοκάντο, βιταμίνη Ε, Γ-λινολενικό
οξύ, πούδρα από μαργαριτάρια.

Καθαρίζει
σε
βάθος,
ενυδατώνει,
απαλύνει, θρέφει, συσφίγγει.

REJUVI Purifying
Mask

Ένζυμα παπάγιας, θείο, εκχύλισμα
αμαμηλίδας, καολίνη, βεντονίτης .

REJUVI Hydrating
Mask
REJUVI Whitening
Formula

Σορβιτόλη. Λεκιθίνη. Εκχυλίσματα
sumac, αλλαντοϊνης.

Καθαρίζει, απομακρύνει τα νεκρά
κύτταρα, φωτίζει, λευκαίνει, ρυθμίζει
το σμήγμα.
Ενυδατώνει σε βάθος, ανακουφίζει
καταπολεμά την ξηρότητα.

REJUVI “s”
REJUVI “a” asta
Enhancing Serum
REJUVI Lightening
Treatment

Σύμπλεγμα ΑΗΑ σε χαμηλή
περιεκτικότητα 12%

Παράγωγο Βιταμίνης C, εκχύλισμα
γλυκόριζας, κοτζικό οξύ.
Ορυκτά αντηλιακά φιλτρα, βιταμίνη
Ε, αλόη, Shea butter .
Ασταξανθινη ,Τοκοφερολη,Γλυκολη
προπυλενιου.
Παράγωγο Βιταμίνης C, gingko,
κοτζικό οξύ, πούδρα
μαργαριταριών.

Ρυθμίζει την έκκριση μελανίνης και
καταπολεμά τις δυσχρωμίες. Λευκαίνει
το δέρμα.
Aντηλιακή SPF 40 sun block
Το
ισχυρότερο
αντιοξειδωτικό,
αντιφλεγμονώδης δράση,
Ρυθμίζει
την
έκκριση
μελανίνης,
καταπολεμά τις επίμονες κηλίδες.
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ


ΦΑΣΗ
1




Απλώστε το ζελ καθαρισμού REJUVI “k” στο πρόσωπο και
το λαιμό με απαλές κινήσεις.
Αφαιρέστε με νερό και βαμβάκι.
Ψεκάστε με την τονωτική λοσιόν REJUVI “r”.

ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ


ΦΑΣΗ
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ΜΑΣΚΕΣ





ΦΑΣΗ
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ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ ΑΗΑ









Τοποθετήστε στο πρόσωπο το μείγμα από τις μάσκες REJUVI
Purifying Mask και REJUVI Bio Mask και προαιρετικά την
REJUVI Herbal Mask. Προσθέστε στο μείγμα το 1/3 της
αμπούλας REJUVI LIGHTENING TREATMENT, λίγο λάδι
REJUVI “m”, και μικρή ποσότητα από το REJUVI “h”.
Μετά από 10 λεπτά ψεκάστε τη μάσκα με τη λοσιόν REJUVI
“r” για να μαλακώσει και αφαιρέστε τη με νερό και βαμβάκι.

Ψεκάστε με τη λοσιόν REJUVI “r” για να ρυθμίσετε το pH
του δέρματος.
Εφαρμόστε με μπατονέτα το REJUVI AHA 1 (25%)
αφήνοντας το να δράσει για 5-10 λεπτά.
Συνεχίστε κατά τον ίδιο τρόπο με το REJUVI c (12%) πάνω
από το AHA 1. Αφήστε να δράσει για 5-10 λεπτά.
Στη συνέχεια, εφαρμόστε με μπατονέτα το REJUVI AHA 2
(35%) σε όλο το πρόσωπο και ύστερα από 5 λεπτά το
REJUVI NORMALIZING FORMULA τοπικά πάνω στις
δυσχρωμίες, αφήνοντάς το για 5-10 λεπτά.
ΜΕΤΑ
ΤΗΝ
3Η
ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΚΑΙ
ΜΟΝΟ
ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ που το δέρμα της πελάτισσάς σας το
ανέχεται, μπορείτε να τοποθετήστε με μπατονέτα πάνω από
το REJUVI AHA 2 το REJUVI AHA 3 (50%) αφήνοντάς το
να δράσει για 1-5 λεπτά.
Αφαιρέστε τα ΑΗΑ από το πρόσωπο με κρύο νερό και
βαμβάκι, επαναλαμβάνοντας όσες φορές χρειάζεται.



ΦΑΣΗ
4
ΚΑΤΑΠΡΑΥΝΣΗ/
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ/
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Απλώστε στο πρόσωπο μείγμα του REJUVI “h” και μία
σταγόνα από το REJUVI “a” asta Enhancing Serum
για την αντιοξειδωτική και καταπραϋντική δράση της
Ασταξανθίνης και της Αλόης.

Μετά τοποθετήστε την μάσκα REJUVI Hydrating Mask για
ενυδάτωση, μέσα στην οποία μπορεί να προστεθεί το
REJUVI “h” ή το REJUVI “m” ή. Αφήστε να ενεργήσει το
λιγότερο για 10 λεπτά.

Αφαιρέστε τη μάσκα πολύ καλά με νερό και βαμβάκι.

Απλώστε σε όλο το πρόσωπο ή τοπικά στις δυσχρωμίες
REJUVI Whitening Formula.

Συμβουλέψτε την πελάτισσα να αφήσει έτσι το πρόσωπό
της για 6 ώρες.
Αν κρίνετε απαραίτητο (λόγω εποχής/ ώρας) ολοκληρώστε τη
θεραπεία με το αντηλιακό REJUVI “s” sun block (SPF 40).
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