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przedstawienie intraceuticals 

 Australijska firma Intraceuticals została założona w 2002 roku w wyniku badań 

nad różnorodnymi zastosowaniami tlenu. Stworzenie Zabiegu Intraceuticals, dla 

którego przyjęła się nazwa “Oxygen Facial” [tlenowy zabieg do twarzy], było 

rewolucją na rynku profesjonalnej pielęgnacji skóry. Po raz pierwszy zaoferowano 

wszechstronny zabieg, który potwierdza relaksujące i rozpieszczające aspekty usług, 

a jednocześnie daje radykalne, natychmiastowe rezultaty bez żadnego oczekiwania 

na efekty.  

       Nieustanny rozwój produktów rozwija i doskonali ofertę Intraceuticals, która 

obejmuje pełną gamę produktów do pielęgnacji skóry. Nowoczesne stosowanie 

kwasów hialuronowych i peptydów zapewnia trwające, długoterminowe korzyści z 

rezultatami, które klienci widzą każdego dnia.  

    Intraceuticals jest obecnie dostępny w ponad 3000 klinik, gabinetów i SPA w 

50 krajach. Partnerzy Intraceuticals na całym świecie wspomagani są przez 

macierzystą firmę dystrybucyjną oraz ośrodki szkoleniowe w Europie, USA, Azji i 

Australii dla zagwarantowania profesjonalnego wsparcia oraz koordynowania nie 

mających sobie równych kampanii marketingowych i PR-owskich.  
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klienci intraceuticals 

KLUCZOWI KLIENCI 
Intraceuticals występuje w najbardziej prestiżowych Spa i kurortach/hotelach na świecie. 

 

 

 

 

 

PRESTIŻ CELEBRYTÓW 
Intraceuticals został przyjęty w świecie show biznesu i rozrywki przez prawdziwe „kto jest kto” - 

wśród celebrytów regularnie korzystających z profesjonalnych zabiegów kosmetycznych i 

produktów. Intraceuticals regularnie pojawia się przy produkcji filmów, za kulisami  koncertów 

wielkich gwiazd oraz na najbardziej prestiżowych pokazach mody. 

 

 

 

 

Damai Spa, Grand Hyatt, Singapur Badrutt’s Palace, St. Moritz, 

Szwajcaria 

St Regis Exterior Kauai, 

Hawaje, USA 

Relais& Châteaux Hotel Gardenia, Włochy 

 
Chahoya Day Spa, Broome, Australia 

 

 Katherine Jenkins Bob Harper  Miranda Kerr  Molly Sims 
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koncepcja intraceuticals 

Intraceuticals to filozofia totalnej pielęgnacji skóry. Zabiegi Intraceuticals i produkty do 

pielęgnacji domowej zajmują  się podstawowymi problemami klientów, zapewniając 

natychmiastowe rezultaty i trwałe rozwiązania w pielęgnacji skóry. 

Intraceuticals zrewolucjonizował używanie kwasu hialuronowego zarówno jako 

wyjątkowego środka nawadniającego, jak też skutecznego systemu dostawczego dla 

składników o specjalnych zadaniach. Nowoczesne badania doprowadziły do 

stworzenia opatentowanej przez Intraceuticals technologii warstw hialuronowych, 

która stanowi podstawę metody pielęgnacji skóry Intraceuticals.  

Marka Intraceuticals obejmuje profesjonalne serum, które są aplikowane zgodnie ze 

specjalnym protokołem zabiegowym. Mamy 4 kategorie zabiegów i produktów do 

pielęgnacji skóry:  

 

 REJUVENATE ATOXELENE OPULENCE CLARITY 

 

 

Marka zawiera również szereg wysoce skutecznych produktów do pielęgnacji domowej, 

przeznaczonych do maksymalizacji efektów Zabiegu oraz pomocy w równoważeniu i 

korygowaniu problemów odwodnienia, starzenia się skóry, nadmiernej pigmentacji oraz skóry 

trądzikowej  i wrażliwej.  

Stosowanie produktów do pielęgnacji skóry w domu jest niezbędne. Zostały one tak 

sformułowane, by uzupełniać się nawzajem oraz poprawiać rezultaty Zabiegów Intraceuticals.  
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proces intraceuticals  

• Tlen – technologia tlenu hiperbarycznego  

• Serum – zastrzeżony projekt serum  

• Metoda – technologia dostarczania (przenoszenia w głąb skóry) 

• 3-etapowe warstwy hialuronowe  

 

 

 

TLEN  

Intraceuticals połączył nadzwyczajne terapeutyczne zalety oczyszczonego tlenu 

hiperbarycznego z kosmetyczną pielęgnacją skóry, by stworzyć Zabieg Intraceuticals.  

SERUM  

Bazując na badaniach przeprowadzonych przez wiodące uniwersytety w Australii, 

Intraceuticals stworzył serum, które – podawane profesjonalnie w połączeniu z tlenem 

– natychmiast wypełnia i nawadnia skórę dla zredukowania wyglądu cienkich linii i 

zmarszczek. 

  

METODA  

Metoda aplikacji Zabiegu Intraceuticals korzysta z tlenu hiperbarycznego by 

dostarczyć serum Intraceuticals do skóry. Aplikator serum tworzy pęcherzyk ciśnienia 

hiperbarycznego, by zainicjować nawadnianie osmotyczne i dostarczenie składników. 

Proces powolnego przesuwania się infuzora po powierzchni skóry według określonego 

schematu, daje Klientowi relaksujące i komfortowe doświadczenie, a terapeutce do 

wykonania kreatywny i spokojny zabieg. Żywiołowa natura tlenu inspiruje i pobudza 

energię. 

  

3-ETAPOWE WARSTWY HIALURONOWE  

Intraceuticals zrewolucjonizował stosowanie substancji hialuronowych (kwasu 

hialuronowego i hialuronianiu) zarówno jako wyjątkowych środków 

nawadniających, jak i skutecznego systemu dostarczania składników anty-

starzeniowych oraz na specyficzne problemy. Nowoczesne badania 

doprowadziły do stworzenia opatentowanej przez Intraceuticals technologii 3-

etapowych warstw hialuronowych, która stanowi podstawę pielęgnacji skóry 

Intraceuticals. 
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czynniki nawadniania 
 

KWAS HIALURONOWY   

Kwas hialuronowy jest naturalnie obecnym w skórze czynnikiem nawadniającym, który 

pomaga zwiększyć jej nawodnienie oraz hydro-dynamicznie uzupełnić jej naturalny zbiornik 

nawilżania. Kwas hialuronowy jest częścią płynnej macierzy. Zapewnia skórze jędrność, 

napięcie i młodzieńczość. Rezultatem zwiększenia poziomów hialuronowych jest przywrócenie 

skórze naturalnej objętości, dla zauważalnego zdefiniowania konturów twarzy oraz 

zredukowania widoczności zmarszczek. Odwodnienie to główna przyczyna cienkich linii i 

zmarszczek, bezpośrednio powiązana z naturalnym zmniejszaniem się ilości kwasu 

hialuronowego w skórze. Konwencjonalny kwas hialuronowy używany w pielęgnacji skóry jest 

wysokocząsteczkowy i nie ma żadnego wpływu na głębsze warstwy skóry. Intraceuticals 

wykorzystuje moc substancji hialuronowych o różnych wagach cząsteczkowych dla 

wszechstronnego zwalczania efektów i opóźniania starzenia się skóry.                                                            

                                              

SUBSTANCJE HIALURONOWE O NISKIEJ WADZE CZĄSTECZKOWEJ  

System Odnawiania Intraceuticals  

Niskocząsteczkowe substancje hialuronowe odradzają i odnawiają skórę. Jeżeli najpierw nie 

ożywimy jej nawodnieniem, wilgoć nie będzie mogła być przez skórę wchłaniana. 

Niskocząsteczkowe substancje hialuronowe przyciągają wilgoć i skuteczne składniki do skóry, 

czego rezultatem jest poprawiona objętość i nawodnienie skóry.       

                                                                                                         

SUBSTANCJE HIALURONOWE O ŚREDNIEJ WADZE CZĄSTECZKOWEJ                                           

System Uzupełniania Intraceuticals                                                                                                              

Średnio-cząsteczkowe substancje hialuronowe uzupełniają skórę i dostarczają jej zbiornik 

skutecznych składników, z którego może czerpać. Średnio-cząsteczkowe substancje 

hialuronowe uzupełniają składniki aktywne oraz zapewniają głębokie nawodnienie przez cały 

dzień.                                                                                                  

SUBSTANCJE HIALURONOWE O WYSOKIEJ WADZE CZĄSTECZKOWEJ                                            

System Ochrony Intraceuticals                                                                                                                  

Wysoko-cząsteczkowe substancje hialuronowe chronią powierzchnię skóry przed suchością i 

surowymi warunkami środowiskowymi poprzez zatrzymanie wilgoci na jej powierzchni oraz 

zapewnienie oddychającej bariery. Skóra zyskuje gładszy i bardziej napięty wygląd. 

Rezultatem zastrzeżonej technologii Intraceuticals jest szczytowe osiągnięcie w pielęgnacji 

skóry – 3-etapowe warstwy hialuronowe. Warstwy te nakładają się na siebie by zapewnić 

doskonałą hydrodynamikę, a w rezultacie głęboką i nieustannie trwającą dostawę 

nawodnienia i skutecznych składników. Substancje hialuronowe o różnych wagach 

cząsteczkowych zawarte są w każdej linii, po to by Odnowić, Uzupełnić i Ochraniać skórę. 
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3-etapowe warstwy hialuronowe 
 

 
 

Opatentowane 3-etapowe warstwy hialuronowe Intraceuticals stanowią podstawę filozofii 

stojącej za całą serią produktów Intraceuticals. Proces tworzenia warstw łączy w sobie trzy 

specyficzne kombinacje substancji hialuronowych, które pracują razem, by zapewnić 

doskonałą hydrodynamikę dla dostarczenia nawodnienia i składników aktywnych górnym 

warstwom skóry.  

OPTYMALNE REZULTATY UZYSKANE  

PRZEZ 3-ETAPOWE WARSTWY HIALURONOWE 

 
 
 

Głębokie nawadnianie i dostarczanie składników aktywnych  
ODNOSI SIĘ DO: Niskocząsteczkowych substancji hialuronowych w Serum 

Zabiegowym i Daily Serum, które dostarczają nawodnienie i składniki aktywne - 

dla natychmiastowego ożywienia skóry, co następuje w naskórku. 

 

 

Utrzymanie nawodnienia  

ODNOSI SIĘ DO: Średnio-cząsteczkowych substancji hialuronowych w 

produktach żelowych, Warstwy tych substancji nieustannie uzupełniają 

nawodnienie i składniki aktywne oraz zatrzymują wilgoć na skórze. 

 

 

Zmiękczanie i ochrona  

ODNOSI SIĘ DO: Wysoko-cząsteczkowych substancji hialuronowych w 

produktach kremowych. Warstwy te przyciągają wilgoć z powietrza i skutecznie 

chronią przed utratą wilgoci, dając jednocześnie efekt zmniejszenia widoczności 

zmarszczek i  liftingu.
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rejuvenate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAWADNIENIE - LIFTING - NAPINANIE 

  

 

Idealna do łagodzenia oznak: 

 

• Przedwczesnego starzenia się 

• Cienkich linii i zmarszczek 

• Odwodnienia skóry 
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opis serii rejuvenate 

 

 

 

 Cleansing Gel – żel zmywający 
 

  

 Professional Serum – profesjonalne       

 serum (zabieg) 

 Daily Serum – codzienne serum 

 

 
 Eye Gel – żel pod oczy 

 Hydration Gel – żel   

 nawadniający 

 

 

 Moisture Binding Cream – krem   

 wiążący wilgoć 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travel pack – zestaw podróżny 

 

 

 
 Rejuvenate Course - pakiet rejuvenate  

 

st
a

n
y
 s

k
ó

ry
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cleansing gel  żel zmywający  

ZMYWANIE – PRZYWRACANIE – PRZYGOTOWANIE  

 

OPIS 

 Lekki wagowo żelowy zmywacz do dokładnego zmycia skóry 

 Usuwa zanieczyszczenia 

 Przywraca naturalną równowagę skóry 

 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA 

 Codzienne gromadzenie się tłuszczu i rogowacenie 

 Makijaż musi być dokładnie zmyty 

 Przekrwione pory 

 

KORZYŚCI 

 Zmywa i przygotowuje skórę do Warstw Hialuronowych 

 Wygładza i odnawia teksturę skóry 

 Usuwa makijaż, nadmiar tłuszczu i zanieczyszczenia 

 

WSKAZÓWKI 

 Zwilżyć twarz wodą 

 Nałożyć 1-2 pompki na wilgotne dłonie i utworzyć  

pianę 

 Masować na twarzy i szyi 

 Dobrze spłukać wodą 

 Dla maksymalnych korzyści przejść do Warstw  
Hialuronowych 

 

KLUCZOWE SKŁADNIKI 

Kwas salicylowy, glukozyd decylowy, betaina  

kokamidopropylowa 

 

RADA 

Zmyć powtórnie dla usunięcia tuszu do rzęs i opornego makijażu 
 

SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 

KWAS SALICYLOWY Beta-hydroksykwas 

Wygładza wygląd 

powierzchni skóry, 

pomaga zwiększyć 

absorpcję produktu 

Powoduje szybszy obrót 

komórkowy górnych 

warstw skóry dla 

ukazania młodziej 

wyglądającej skóry 

GLUKOZYD DECYLOWY Derywowany z roślin Delikatnie myje skórę Pozostawia skórę 

miękką i czystą 

BETAINA 

KOKAMIDOPROPYLOWA 
Środek zmywający 

wolny od siarczanów 
Delikatnie myje skórę 

Pozostawia skórę 

miękką i czystą, gotową 

do zabiegu lub aplikacji 

Daily Serum 
 

PEŁNY WYKAZ SKŁADNIKÓW 
Water (Aqua), CocamidopropylBetaine, DecylGlucoside, Alcohol (denat.),Acrylates/C10-30 AlkylAcrylate 

Crosspolymer, PEG-12 Dimethicone, Salicylic Acid, Tocopheryl Acetate, 

Triethanolamine,Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone 

50mL/1.69fl.oz 

PRZYGOTOWANIE DO NAKŁADANIA 
WARSTW HIALURONOWYCH 
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gentle cleanser delikatny zmywacz Rejuvenate 

 

ZMYWA-USPOKAJA-PRZYGOTOWUJE  

 

OPIS 

  Delikatny, niepodrażniający, żelowy zmywacz, przeznaczony dla wrażliwej, 

suchej lub odwodnionej skóry 

 Łączy delikatne środki zmywające na bazie roślinnej z kojącymi składnikami 

botanicznymi 

 Nie jest agresywny i wspomaga zdrowe działanie bariery skórnej poprzez 

minimalizowanie utraty naturalnych lipidów 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA 

 Wrażliwa, sucha lub odwodniona skóra  

 Podatna na podrażnienia i zaczerwienienie  

 Nadmiernie napięta po zmywaniu  

KORZYŚCI 

 Zmywa dokładnie ale delikatnie  

 Doskonale usuwa makijaż, nadmiar tłuszczu i nieczystości  

 Przygotowuje skórę do zabiegu 

 Przygotowuje skórę do aplikacji Dziennych Serum 

 (Daily Serum) lub Wzmacniaczy  (Booster)  

WSKAZÓWKI 

 Stosować rano i wieczorem 

 Nałożyć 1-2 pompki na wilgotne dłonie i utworzyć pianę   

 Masować na twarzy i szyi  

 Dobrze spłukać wodą 

 Dla maksymalnych korzyści przejść do 3-etapowych  

warstw hialuronowych  

 

KLUCZOWE SKŁADNIKI 

Kokoglukozyd, bisabolol, wyciąg z korzenia imbiru. 

 

RADA 

Polecać kiedy zmienia się temperatura lub pora roku dla utrzymania zrównoważonego nawodnienia. 

Doskonały również jako wstępny produkt do zmywania makijażu.  

SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 

KOKOGLUKOZYD 

Ulega biodegradacji, 

derywowany z 

materiałów 

odnawialnych: kokosa i 

cukrów owocowych 

Delikatny ale skuteczny 

naturalny zmywacz 

Delikatnie i efektywnie 

zmywa. Chroni 

naturalną barierę 

nawilżenia skóry i 

minimalizuje utratę 

naturalnych lipidów. 

BISABOLOL Naturalny, identyczny 

jak rumianek niemiecki 
Łagodzi podrażnienie 

Widocznie łagodzi 

zaczerwienienie i 

uspokaja skórę. 

WYCIĄG Z KORZENIA 

IMBIRU 
Naturalnie derywowany 

z korzenia imbiru 

Zapewnia tarczę 

ochronną przed 

podrażnieniem 

Współpracuje z 

bisabololem by pomóc 

w ukojeniu i uspokojeniu 

skóry. 

 

PEŁNY WYKAZ SKŁADNIKÓW 
Aqua (Water), Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium Lauryl Glucose 

Carboxylate, Lauryl Glucoside, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Citric acid, Bisabolol, 1,2-Hexanediol, 

Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract, Caprylyl Glycol.  

120mL/4.05fl.oz 

PRZYGOTOWANIE DO NAKŁADANIA 
WARSTW HIALURONOWYCH 
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daily serum codzienne serum 

LIFTING - NAPINANIE  - NAWADNIANIE  
 

OPIS  
 Niezbędny pierwszy krok w Warstwach Hialuronowych w domu  

 Maksymalizuje nawodnienie i objętość skóry  

 Dostarcza skuteczne składniki anty-starzeniowe  

 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA  

 Skóra czuje się odwodniona  

 Przedwczesne starzenie się, widoczne cienkie linie i zmarszczki  

 Tekstura skóry wymaga poprawy  

 

KORZYŚCI  

 Ożywia i głęboko nawadnia, dostarcza skórze  

przeciwutleniacze  

 Przynosi widoczny efekt liftingu i napięcia  

 Przedłuża rezultat Zabiegu Intraceuticals  

 

WSKAZÓWKI  

 Po zmyciu nałożyć 1-2 pompki na twarz i szyję,  

rano i wieczorem  

 Dla maksymalnych korzyści przejść do etapów 2 i 3  

Warstw Hialuronowych  

 

KLUCZOWE SKŁADNIKI  

Nisko-cząsteczkowe substancje hialuronowe, witaminy A,  

C i E, wyciąg z korzenia imbiru  
 

RADA  

Następna najlepsza rzecz po Zabiegu Intraceuticals. 
 

SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 
NISKO-CZĄSTECZKOWE 

SUBSTANCJE 

HIALURONOWE 

Derywowane z roślin 

nisko-cząsteczkowy 

system nośnikowy 

Dostarczają skórze 

nawilżenie i składniki 

Poprawiają 

nawodnienie i objętość 

skóry 

WITAMINY A, C i E Niezbędne witaminy 

Te witaminy znane są ze 

swoich właściwości 

przeciw-utleniających, 

nawilżających i 

odmładzających 

Młodszy i zdrowszy 

wygląd 

WYCIĄG Z KORZENIA 

IMBIRU 

Wyciąg naturalnie 

derywowany z korzenia 

imbiru 

Zapewnia ochronę 

przed podrażnieniami 

Widocznie łagodzi 

zaczerwienienie i 

przynosi ulgę 

podrażnieniu 
 

 

PEŁNY WYKAZ SKŁADNIKÓW 

Water (Aqua), Caprylic/Capric Triglyceride, Methyl Gluceth-20, Squalane, Dimethicone, Ceteareth-

20,Panthenol, Sodium Hyaluronate, RetinylPalmitate, Tocopheryl Acetate, Sodium Ascorbyl Phosphate, 

CaprylylGlycol, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Extract, ZingiberOfficinale (Ginger) Root 

Extract,Disodium EDTA, Bisabolol, Camellia Sinensis Leaf Extract, 1,2-Hexanediol, Triethanolamine, 

Carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tocopherol 

30mL/1.01f

l.oz ETAPOWE NAKŁADANIE 
WARSTW HIALURONOWYCH 
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eye gel   żel pod oczy 

WYGŁADZANIE - NAPINANIE - BUDZENIE  
 

OPIS  

 Natychmiast chłodzi, uspokaja i rozbudza zmęczone oczy  

 Hydrodynamika działa na długotrwałe odwodnienie  

 Wysokie stężenie substancji hialuronowych 

 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA  

 Opuchlizna i ciemne kręgi wokół oczu  

 Odwodnienie i pofałdowanie w delikatnych okolicach oczu  

 Uczucie zmęczenia i osłabienia  

 

KORZYŚCI  

 Rozbudza i napina kontury oczu  

 Zdrowa hydrodynamika widocznie redukuje 

opuchliznę i ciemne kręgi  

 Natychmiast napina, przez co wygładza wygląd  

cienkich linii  

 

WSKAZÓWKI  

 Nakładać oszczędnie na okolice oczu rano i 

wieczorem  

 Dla maksymalnych korzyści stosować między 

etapem 1 a 2 Warstw Hialuronowych  
 

KLUCZOWE SKŁADNIKI  

Średnio-cząsteczkowe substancje hialuronowe, witamina C, zielona herbata  
 

RADA  

Mała ilość nałożona pod chłodnymi, wilgotnymi kompresami z płatków kosmetycznych przyniesie ulgę 

zmęczonym oczom 
 

SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 

ŚREDNIO-

CZĄSTECZKOWE 

SUBSTANCJE 

HIALURONOWE 

Derywowany z roślin 

średnio-cząsteczkowy 

system uzupełniający 

Hydrodynamicznie 

uzupełnia i 

Zatrzymuje wilgoć w 

skórze 

Skóra ma wygląd 

gładszej i bardziej 

napiętej 

WITAMINA C Niezbędna witamina Pomaga chronić skórę 

przed stresem 
Poprawia integralność 

skóry 

ZIELONA HERBATA 
Tradycyjny botaniczny 

przeciwutleniacz i 

środek uspokajający 

Pomaga neutralizować 

wolne rodniki 

Pomaga chronić przed 

widocznymi oznakami 

przedwczesnego 

starzenia się 
 

 

PEŁNY WYKAZ SKŁADNIKÓW 
Water (Aqua), Methyl Gluceth-20, Glycerin, Polysorbate 20, Hyaluronic Acid, Sodium Ascorbyl 

Phosphate,Tocopheryl Acetate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Camellia Sinensis Leaf Extract, Sodium 

Hyaluronate, DextranSulfate, Serum Albumin, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Carbomer, Triethanolamine, 

Disodium EDTA 

15mL/0.5fl.

oz 
ETAPOWE NAKŁADANIE 

WARSTW HIALURONOWYCH 
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hydration gel  żel nawadniający 

NAWADNIANIE - NAPINANIE - POPRAWIANIE  

 

OPIS  

 Dostarcza skórze zbiornik witamin i przeciwutleniaczy  

 Kontynuuje uzupełnianie nawodnienia w odrodzonej skórze  

 Widocznie działa na oznaki starzenia się  

 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA  

 Skóra pokazuje oznaki odwodnienia  

 Przedwczesne starzenie się, cienkie linie i zmarszczki  

 Powiększone pory  

 

KORZYŚCI  

 Uzupełnia nawodnienie dla poprawienia objętości skóry  

 Skóra ma wygląd bardziej napiętej, jędrniejszej i bardziej przejrzystej  

 Wygładza cienkie linie i zmarszczki  

 

WSKAZÓWKI  

 Nałożyć 1-2 pompki na twarz i szyję, rano i 

wieczorem  

 Dla maksymalnych korzyści stosować jako etap  

2 w Warstwach Hialuronowych  

 

KLUCZOWE SKŁADNIKI  

Średnio-cząsteczkowe substancje hialuronowe, witaminy C 

i E, zielona herbata  

 

RADA  

Składniki żelu odbijają i rozpraszają światło, tak więc skóra 

ma po aplikacji łagodniejszy wygląd  
 

SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 

ŚREDNIO-

CZĄSTECZKOWE 

SUBSTANCJE 

HIALURONOWE 

Derywowany z roślin 

średnio-cząsteczkowy 

system uzupełniający 

Hydrodynamicznie 

uzupełnia i 

Zatrzymuje wilgoć w 

skórze 

Skóra ma wygląd 

gładszej i bardziej 

napiętej 

WITAMINY C i E Niezbędne witamina Pomagają chronić 

skórę przed stresem 
Poprawiają 

integralność skóry 

ZIELONA HERBATA 
Tradycyjny botaniczny 

przeciwutleniacz i 

środek uspokajający 

Pomaga neutralizować 

wolne rodniki 

Pomaga chronić przed 

widocznymi oznakami 

przedwczesnego 

starzenia się 
 

PEŁNY WYKAZ SKŁADNIKÓW 
Water (Aqua), Glycerin, Methyl Gluceth-20, Polysorbate 20, Hyaluronic Acid, Sodium Ascorbyl 

Phosphate,ZingiberOfficinale (Ginger) Root Extract, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Hydrolyzed 

HyaluronicAcid, Camellia Sinensis Leaf Extract, Bisabolol, Dextran Sulfate, Serum Albumin, Caprylyl Glycol, 

Caprylyl/CaprylGlucoside, 1,2-Hexanediol, Carbomer, Triethanolamine, Disodium EDTA 

40mL/1.35fl.oz 

ETAPOWE NAKŁADANIE 
WARSTW HIALURONOWYCH 
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moisture binding cream krem wiążący wilgoć 

ODŻYWIANIE - WZBOGACANIE - OBRONA  
 

OPIS  

 Odżywczy, lekki wagowo krem dla wzbogacenia skóry  

 Chroni skórę przed szkodliwym działaniem środowiska  

 Widocznie działa na oznaki starzenia się  

 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA  

 Utrata elastyczności i jędrności  

 Skóra z uczuciem napięcia i odwodnienia  

 Widoczne cienkie linie i zmarszczki  

 

KORZYŚCI  

 Odżywia i pomaga odnowić teksturę skóry  

 Broni przed atakiem wolnych rodników i stresem środowiskowym  

 Wzbogaca powierzchnię skóry dla stworzenia gładkiej i  

komfortowej skóry  

 

WSKAZÓWKI  

 Nałożyć 1-2 pompki na twarz i szyję, rano i 

wieczorem  

 Dla maksymalnych korzyści poprzedzić etapami 1 i 

2  

Warstw Hialuronowych  
 

KLUCZOWE SKŁADNIKI  

Wysoko-cząsteczkowe substancje hialuronowe, olej z nasion  

jojoby, skwalan 
 

RADA  

Zapewnia doskonały podkład pod makijaż  
 

SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 
WYSOKO-

CZĄSTECZKOWE 

SUBSTANCJE 

HIALURONOWE 

Derywowany z roślin 

wysoko-cząsteczkowy 

system ochronny 

Uzupełnia i zachowuje 

wilgoć w skórze, 

zapewnia 

oddychającą barierę 

Skóra ma wygląd 

gładszej i bardziej 

napiętej 

OLEJ Z NASION JOJOBY 
Tłoczony na zimno z 

owocu jojoby, bogaty 

w witaminę E i minerały 

Szybko wchłaniany bez 

pozostawiania tłustego 

filmu 

Pozostawia skórę 

miękką i gładką 

SKWALAN 
Identyczny ze skórnym, 

derywowany z roślin 

nawilżacz skóry 

Poprawia absorpcję, 

odżywia i chroni 

Zmniejsza suchość, 

wygładza zmarszczki i 

łuszczącą się skórę 
 

PEŁNY WYKAZ SKŁADNIKÓW 
Water (Aqua), SimmondsiaChinensis (Jojoba) Seed Oil, Glycerin, Macadamia Integrifolia Seed Oil, 

PrunusAmygdalusDulcis (Sweet Almond) Oil, Cetearyl Alcohol, Squalane, Glyceryl Stearate, TriticumVulgare 

(Wheat)Germ Oil, Hyaluronic Acid, Sodium Ascorbyl Phosphate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Pelargonium 

Graveolens(Geranium) Flower Oil, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Camellia Sinensis Leaf Extract, 

DextranSulfate, RetinylPalmitate, Serum Albumin, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Polysorbate 60, Caprylyl 

Glycol, 1,2-Hexanediol, Carbomer, Triethanolamine, Disodium EDTA, Stearic Acid, Tocopherol 

40mL/1.35fl.oz 

ETAPOWE NAKŁADANIE 
WARSTW HIALURONOWYCH 
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 revival mist mgiełka odświeżająca 

 

 

ODŚWIEŻENIE – NAWODNIENIE - REWITALIZACJA 
 

OPIS  

 Orzeźwiająca Mgiełka do twarzy Intraceuticals natychmiast i długotrwale odświeży i 

wzmocni każdy rodzaj skóry, o każdej porze, w każdych warunkach.  

 Revival Mist zapewnia skórze szybkie nawadniające orzeźwienie po jednym prostym rozpyleniu. 

 Stosować o każdej porze, w ciągu dnia.  

 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA  

 Kiedy skóra utraciła witalność i promienność.  

 Dla skóry, której brakuje napięcia.  

 

KORZYŚCI  

 Pozostawia skórę z uczuciem nowej energii  

 i nadaje jej promienny wygląd. 

 Rozjaśnia oraz poprawia napięcie skóry.  

 Posiada właściwości nawadniania  i odżywiania. 

 

WSKAZÓWKI  

 Stosować pod/ na makijaż  lub samodzielnie, dla 

odświeżenia i nawodnienia.  

 Rozpylić lekką mgiełkę na twarzy i szyi według 

potrzeb. 

 Jeżeli wystąpi podrażnienie przerwać stosowanie. 

 

KLUCZOWE SKŁADNIKI  
Olej z kwiatów Rosa Damascena, hialuronian sodu, wyciąg z 

owoców Terminalia Ferdinandiana [śliwka kakadu], glukozyl-

hesperydyna. 

RADA  
Trzymaj swoją Mgiełkę Odświeżającą przy sobie, w torebce lub w schowku  samochodu dla szybkiej 

poprawy nawilżenia o każdej porze dnia.  
 

SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 

GLUKOZYL-

HESPERYDYNA 
Związek flawonoidowy 

Związki flawonoidowe 

w glukozyl-hesperydynie 

znane są z przechwytywania 

wolnych rodników. 

Skuteczne we wzmacnianiu 

skóry. 

Rozbudza cerę 

pozbawioną życia i 

zmęczoną skórę. 

Odświeża i nadaje 

promienność. 

KWAS 

HIALURONOWY 

Derywowany z roślin, o 

niskiej wadze 

cząsteczkowej. System 

uzupełniający ilości w 

skórze. 

Hydro-dynamicznie  

uzupełnia i zachowuje  

wilgoć w skórze. 

Skóra zyskuje 

gładszy i bardziej 

napięty ma 

wygląd. 

WYCIĄG Z 

OWOCÓW 

TERMINALIA 

FERDINANDIANA  

(ŚLIWKA KAKADU) 

Przeciwutleniacz 

Zawiera witaminę C,  

wiele minerałów, 

aminokwasy i łagodne 

kwasy owocowe 

Pomaga redukować 

cienkie linie . Rozjaśnia 

skórę i nadaje jej 

młodzieńczy wygląd. 

 

PEŁNY WYKAZ SKŁADNIKÓW 
Water/Aqua/Eau, Glycerin, Rosa Damascena Flower Oil, Sodium Hyaluronate, Glucosyl Hesperidin,  

Potassium Sorbate, Terminalia Ferdinandiana Fruit Extract, Alcohol denat., 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol  

15mL 

ETAPOWE NAKŁADANIE 
WARSTW HIALURONOWYCH 
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 rejuvenate + peeling  

 

 

ZŁUSZCZANIE – WYGŁADZANIE - ODNOWA 
 

OPIS  

 Oczyszczenie i odnowa naskórka dla uzyskania świeżości i promienności skóry. 

 Peeling Intraceuticals łączy naturalne właściwości enzymów owocowych (papainy i bromelainy) z 

wystarczającą ilością kwasu mlekowego i salicylowego, by łagodnie i skutecznie oczyścić i 

wygładzić skórę, zmiękczyć ją oraz pobudzić jej odnowę. 

 Działanie mikro kuleczek z wosku pszczelego daje świeżą, wygładzoną i promienną cerę - już po 

jednym zabiegu.  

 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA  

  Sucha, odwodniona lub przedwcześnie starzejąca się  

  Szorstka, pozbawiona życia, nierównomierna, z widocznymi porami  

  Tłusta, przekrwiona lub podatna na problemy  
 

KORZYŚCI  

 Łagodnie złuszcza i dokładnie zmywa  

 Wygładza i rewitalizuje powierzchnię  

 Zapewnia doskonałą bazę pod Serum Zabiegowe Intraceuticals  

 Przygotowuje skórę do aplikacji Daily Serums (Dziennych Serum) lub Boosters 

(Wzmocnionych Serum Rejuvenate). Ułatwia rozprowadzanie makijażu. 

 

WSKAZÓWKI  

 Stosować 1-2 razy w tygodniu, rano lub wieczorem, by zachować promienność skóry  

 Nałożyć cienką, równomierną warstwę na czystą, mokrą twarz. Z lekkim naciskiem. 

 masować okrężnymi ruchami przez 30 sekund. Pozostawić na okres do 2 minut. Spłukać ciepłą 

wodą. Delikatnie osuszyć, poklepując.  

 UWAGA: Produkt ten może spowodować lekki rumieniec na krótki czas. Przy skórze wrażliwej   

 pozostawić na mniej,  niż jedną minutę.  

 Jeżeli po spłukaniu pojawi się podrażnienie, przerwać stosowanie.  

 

KLUCZOWE SKŁADNIKI  
Stabilizowana papaina, bromelaina, kuleczki z wosku karnauba i wosku pszczelego, kwas mlekowy. 

RADA  
Dla maksymalnych korzyści starać się stosować Peeling pod prysznicem lub parą.  
 

SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 

PAPAINA + 

BROMELAINA 

Stabilizowane naturalne 

enzymy owocowe z 

papai i ananasa. 

Daje gładki wygląd. 

Łagodnie unosi 

martwe suche 

komórki skóry. 

NATURALNY WOSK 

PSZCZELI, 

KARNAUBA I 

MIKRO- KULECZKI  

Połączenie karnauby 

wosku pszczelego i 

mikro-kuleczek. 

Pozostawia skórę  

równomierną i świeżo 

wygładzającą. 

Zapewnia łagodne, ale 

skuteczne fizyczne 

złuszczanie. 

KWAS MLEKOWY 

Delikatnie złuszczający 

alfa-hydroksykwas, 

derywowany z cukru. 

Przyczynia się do 

odnowę skóry. 
Pomaga pobudzić. 

 

PEŁNY WYKAZ SKŁADNIKÓW 
Woda, wosk pszczeli, wosk karnauba, glukozyd decylu, kwas mlekowy, poliakrylan krospolimer-6, gliceryna,  

1,2-heksanodiol, glikol caprylyl, bromelaina, laktoza, guma ksantanowa,  wyciąg ze śliwki kakadu, guma 

gellan, kwas salicylowy, alkohol denat., Tetrasodium Glutamate Diacetate, papaina, karbomer, karbomer 

sodu, algin.
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rejuvenate travel pack zestaw podróżny 

PRZYGOTOWANIE - UZUPEŁNIENIE - OCHRONA 
 

OPIS 

 Poręczny i wygodny zestaw podróżny, który można wszędzie zabrać 

 Przygotowanie - Uzupełnienie - Ochrona produktami z serii Rejuvenate 

 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA  

 Cienkie linie i zmarszczki 

 Odwodniona skóra 

 Dojrzała lub przedwcześnie starzejąca się skóra 

 

KORZYŚCI  

 Przygotowanie - zmywanie, odnowienie 

 Uzupełnienie - nawodnienie, napinanie, poprawianie 

 Ochrona - odżywianie, wzbogacanie, obrona 

 

WSKAZÓWKI  

 Rozpocząć od Rejuvenate Cleansing Gel dla przygotowania skóry 

 Następnie użyć Rejuvenate Hydration Gel dla uzupełnienia 

 Zakończyć kremem Rejuvenate Moisture  

Binding Cream dla ochrony 

 Optymalne rezultaty przewidują Daily Serumjako etap 1  

w Warstwach Hialuronowych, nakładać na umytą skórę 

 

ZAWIERA 
Rejuvenate Cleansing Gel 15ml [żel zmywający] 

Rejuvenate Hydration Gel 15ml [żel nawadniający] 

Rejuvenate Moisture Binding Cream 15ml [krem wiążący wilgoć] 

Ręcznik do twarzy 

 

RADA 
Doskonały pomysł na prezent 

 

 

 

 

 

 
 

ETAPOWE NAKŁADANIE 
WARSTW HIALURONOWYCH 
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professional serum  profesjonalne serum  

NAWADNIANIE - LIFTING – NAPINANIE 
 

OPIS 
 Serum Rejuvenate daje to co najlepsze dla odrodzenia skóry 

 Nisko-cząsteczkowe substancje hialuronowe przenoszą do skóry  

przeciwutleniacze, witaminy i składniki anty-starzeniowe 

 Natychmiast przemienia sposób, w jaki Twoja skóra wygląda i czuje się 
 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA  

 Cienkie linie i zmarszczki 

 Odwodniona skóra 

 Dojrzała lub przedwcześnie starzejąca się skóra 
 

KORZYŚCI  

 Natychmiast redukuje wygląd cienkich linii i zmarszczek 

 Głęboko nawilża i daje widoczny efekt liftingu i napięcia 

 Widocznie poprawia objętość i teksturę skóry 

 Skóra z trądzikiem różowatym, reaktywna i hormonalnie  
niezrównoważona ulega poprawie 

 

WSKAZÓWKI  
 Serum Rejuvenate może być aplikowane tylko przez  

wyszkolonych profesjonalistów jako część Zabiegu 

Intraceuticals – patrz protokoły Zabiegu Rejuvenate 

 Optymalne rezultaty uzyskuje się przez serię Zabiegów 

oraz codzienne stosowanie produktów domowych  

Intraceuticals 
 

KLUCZOWE SKŁADNIKI 
Nisko-cząsteczkowe substancje hialuronowe,  

witaminy A, C, E, zielona herbata 

RADA 

Może być stosowane jako część programu uzdrowienia skóry 

po złuszczaniach chemicznych, nieablacyjnym  

SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 

NISKO-CZĄSTECZKOWE 

SUBSTANCJE 

HIALURONOWE 

Derywowane z roślin 

nisko-cząsteczkowy 

system nośnikowy 

Dostarczają skórze 

nawilżenie i składniki 

Poprawiają 

nawodnienie i objętość 

skóry 

WITAMINY A, C i E Niezbędne witaminy 

Te witaminy znane są ze 

swoich właściwości 

przeciw-utleniających, 

nawilżających i 

odmładzających 

Młodszy i zdrowszy 

wygląd 

ZIELONA HERBATA 
Tradycyjny botaniczny 

przeciwutleniacz i 

środek uspokajający 

Pomaga neutralizować 

wolne rodniki 

Pomaga chronić przed 

widocznymi oznakami 

przedwczesnego 

starzenia się 

 

PEŁNY WYKAZ SKŁADNIKÓW 
Water (Aqua), Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate, Squalane, Cetearyl Alcohol, Ceteareth -

12,Dimethicone, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Aloe Barbadensis 

LeafExtract, Ceteareth-20, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Panthenol, CetylPalmitate, Bisabolol, 

RetinylPalmitate,Glycerin, ZingiberOfficinale (Ginger) Root Extract, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 

Crosspolymer, CamelliaSinensis Leaf Extract, Dehydroacetic Acid, Tetra-sodium Glutamate Diacetate, 

Benzyl Alcohol, Tocopherol 

3.5mL/0.118fl.

oz WYGLĄD SKÓRY W CZASIE ZABIEGU  

INTRACEUTICALS REJUVENATE 
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rejuvenate course  pakiet 

 

MAKSYMALIZOWANIE - KONTYNUOWANIE – UTRZYMYWANIE 

 

OPIS 

 Kompletny system odmładzający: doprowadź skórę do pełni sił 

 Pakiet Rejuvenate to seria sześciu zabiegów profesjonalnych, 

przeznaczonych do wykonania w gabinecie raz w tygodniu przez 6 tygodni 

 Zawiera pełne wielkości pielęgnacji domowej Rejuvenate - Cleansing Gel, Hydration 

Gel, Moisture Binding Cream i Eye Gel do zabrania przez klientkę do domu 

 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA  

 Cienkie linie i zmarszczki 

 Odwodniona skóra 

 Dojrzała lub przedwcześnie starzejąca się skóra 

 

KORZYŚCI  

 Rezultaty są stopniowo maksymalizowane do  

uzyskania optymalnej objętości i nawodnienia skóry 

 Kontynuować Warstwy Hialuronowe w domu  

produktami do odnowienia, uzupełnienia i ochrony 

 

 

WSKAZÓWKI  

 Serum Rejuvenate może być aplikowane tylko przez wyszkolonych profesjonalistów jako część 

Zabiegu Intraceuticals – patrz protokoły Zabiegu Rejuvenate 

 O Optymalne rezultaty uzyskuje się przez serię Zabiegów oraz codzienne stosowanie produktów 

domowych Intraceuticals 

 

ZALECENIA 

 Rejuvenate Daily Serum głęboko nawadnia i jest pierwszym etapem w 3-etapowych warstwach 

hialuronowych w domu, nakładać przed Hydration Gel dla optymalnych rezultatów.  

 By zapewnić dodatkową ochronę przed cienkimi liniami i zmarszczkami, dodać aplikację 

Atoxelene Daily Serum lub stosować dwa razy dziennie różdżkę Atoxelene Line Wand. 
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lista kontrolna rejuvenate 

 

 

stosowanie produktów 

 

INFORMACJE O STOSOWANIU PRODUKTÓW SERII REJUVENATE PF 
 

OGÓLNE: 

Klienci generalnie aplikują za dużo produkt. Przy produktach odżywczych wystarczy jedna 

pompka rozprowadzona w palcach a następnie nałożona na twarz. Przy zmywaniu optymalne 

są dwie pompki produktu zmieszane z dużą ilością wody. Liczby podane poniżej to tylko średnie 

bazujące na lekkim naciskaniu pompki. 

 

CLEANSING GEL - 50ML / 1.69FL.OZ 

Wstępna ilość pompek potrzebna do uwolnienia produktu: 7 

Średnia ilość pompek: 346 

Średnia ilość pompek na jedno użycie: 2 

Dzienne użycie: Dwa razy 

Ilość dni, na które starcza butelka: 86 
 

DAILY SERUM - 30ML / 1.01FL.OZ 

Wstępna ilość pompek potrzebna do uwolnienia produktu: 4 

Średnia ilość pompek: 156 

Średnia ilość pompek na jedno użycie: 2 

Dzienne użycie: Dwa razy 

Ilość dni, na które starcza butelka: 78 
 

EYE GEL - 15ML . 0.5FL.OZ 

Wstępna ilość pompek potrzebna do uwolnienia produktu: 9 

Średnia ilość pompek: 257 

Średnia ilość pompek na jedno użycie: 1 

Dzienne użycie: Dwa razy 

Ilość dni, na które starcza butelka: 128 

 

MOISTURE BINDING CREAM - 40ML / 1.35FL.OZ 

Wstępna ilość pompek potrzebna do uwolnienia produktu: 5 

Średnia ilość pompek: 262 

Średnia ilość pompek na jedno użycie: 1 

Dzienne użycie: Dwa razy 

Ilość dni, na które starcza butelka: 131

REJUVENATE W GABINECIE W DOMU RANO WIECZOREM 

Cleansing Gel ✔ ✔ ✔ ✔ 

Professional Serum ✔    

Daily Serum  ✔ ✔ ✔ 

Eye Gel ✔ ✔ ✔ ✔ 

Hydration Gel ✔ ✔ ✔ ✔ 

  Moisture Binding Cream ✔ ✔ ✔ ✔ 
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Wzmocnione Serum zabiegowe Rejuvenate, tzw. Booster oraz Boostery domowe 

stworzono specjalnie dla zaspakajania różnorodnych potrzeb i oczekiwań 

lekarzy, kosmetologów i kosmetyczek oraz Klientów Końcowych na całym 

świecie. 

 

Dostosowując i wykorzystując udowodnione naukowo zalety witamin C, A oraz 

dodając najnowszą technologię przeciwutleniaczy i peptydów. 

 

Intraceuticals rozszerzyło - doskonale już działającą, bazującą na kwasie 

hialuronowym – serię Rejuvenate.  

 

Cztery nowe profesjonalne Wzmocnione Serum Booster Rejuvenate oraz 

Wzmocnione Serum domowe o pojemności 15 ml – stworzono dla poprawy i 

zwiększenia korzyści wynikających z Infuzji gabinetowej oraz z codziennej 

pielęgnacji domowej. 

 

Profesjonalne Wzmocnione Serum Rejuvenate może być aplikowane wyłącznie 

przez przeszkoloną profesjonalistkę, jako część zabiegu Intraceuticals. 
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SERUM 

WZMOCNIONE/ 

Booster 

domowy 

OPIS STAN SKÓRY TAKŻE DLA 

Przeciwutleniacz 

Neutralizacja 

Równowaga 

Rewitalizacja 

Szara, pozbawiona 

życia i wyjałowiona 

skóra 

Kuperoza, ciemne 

kręgi i opuchlizna 

Kolagen 

Wzmocnienie 

Objętość 

Lifting 

Poluźniona z utratą 

objętości i 

elastyczności 

Sucha, delikatna, 

coraz cieńsza i 

dojrzała skóra 

Witamina C+3 

Ochrona 

Wspomaganie 

Zapobieganie 

Przedwczesne 

starzenie, cienkie 

linie i zmarszczki 

Uszkodzona przez 

słońce i 

nierównomiernie 

zabarwiona 

Witamina A 

Regeneracja 

Napinanie 

Udoskonalanie 

Przedwczesne 

starzenie, szorstka 

tekstura z cienkimi 

liniami i głębszymi 

zmarszczkami 

Skóra podatna na 

skazy 
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Wzmocniona Infuzja Przeciwutleniająca - gabinet 

Booster Przeciwutleniający - pielęgnacja domowa  
  

 PRZYGOTOWANIE > 1. ODNOWIENIE > 2. UZUPEŁNIENIE > 3. OCHRONA 

  NAWODNIENIE – RÓWNOWAGA – ZAPOBIEGANIE 
 

 
STAN SKÓRY 

 

 Przedwczesne starzenie, cienkie linie i zmarszczki  

 Skóra pozbawiona życia,  zestresowana, wyjałowiona  

 Ciemne kręgi i widoczne opuchnięcia 

 Nierównomierna tekstura skóry, kuperoza  
 

DZIAŁANIE  

 

    Pomaga skuteczne neutralizować wolne rodniki 

 Przynosi młodszy i bardziej witalny wygląd powierzchni skóry 

 Zmniejsza ciemne kręgi i opuchnięcia 
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SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 

Wyciąg ze śliwki 

Kakadu 

Naturalny super 

przeciwutleniacz 

Neutralizuje wolne 

rodniki 

Przyspieszone 

działanie anty-

starzeniowe 

Hesperydyna alfa 

glukozylowa 

Hesperydyna, 

znana również jako 

witamina P, to 

bioflawonoid 

derywowany ze 

skórki owoców 

cytrusowych 

Daje efekt 

rozgrzewający i 

pomaga poprawić 

krążenie. 

Stosowana do 

odnowienia 

poziomów 

nawodnienia. 

Pomaga zwalczać 

ciemne kręgi pod 

oczami, opuchniętą 

i „ospałą” skórę. 

Poprawia witalność 

i blask skóry. 

Octan tokoferolu 
Super 

przeciwutleniacz 

Pomaga chronić 

skórę przed stresem 

- pierwszą 

przyczyną 

przedwcześnie 

zastarzałej skóry. 

Chroni przed 

widocznymi 

oznakami 

przedwczesnego 

starzenia. 

 

 

 

Śliwka Kakadu pochodzi z australijskich lasów deszczowych i jest być może najsilniejszym, 

naturalnym przeciwutleniaczem na naszej planecie.  To obrona natury przed szkodliwym 

działaniem wolnych rodników.  

   

KLUCZOWE SKŁADNIKI 

Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, Wyciąg ze śliwki Kakadu, hesperydyna 

glukozylowa, octan tokoferolu 
 

PEŁNA LISTA SKŁADNIKÓW: 
 Serum Profesjonalne: Water/Aqua/Eau, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Glyceryl Stearate, 

Squalane, Ceteareth-12, Terminalia Ferdinandiana (Kakadu Plum) Fruit Extract, Cetearyl Alcohol, 

Dimethicone, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Aloe 

Barbadensis Leaf Extract, Ceteareth-20, Panthenol, Alcohol (denat.), Cetyl Palmitate, Bisabolol, 

Retinyl Palmitate, Glycerin, Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract, Carbomer, Camellia Sinensis 

Leaf Extract, Dehydroacetic Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Benzyl Alcohol, Tocopherol 

Wzmacniacz domowy 15mL: Water/Aqua/Eau, Glycerin, Terminalia Ferdinandiana (Kakadu Plum) 

Fruit Extract, Alcohol (denat.), Olus Oil, Sodium Hyaluronate, Lauryl Glucoside, Glyceryl Oleate, 

1,2-Hexanediol, Dicaprylyl Ether, Caprylyl Glycol, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Polyacrylate 

Crosspolymer-6, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Citric Acid, Dicaprylyl Carbonate  
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Infuzja Wzmocniona Kolagenem - gabinet 

Booster Kolagenowy - pielęgnacja domowa  
   

PRZYGOTOWANIE > 1. ODNOWIENIE > 2. UZUPEŁNIENIE > 3. OCHRONA 

ODNOWIENIE – LIFTING – WSPOMAGANIE 
 

STAN SKÓRY  

 

 Przedwczesne starzenie 

 Poluźniona skóra 

 Zmarszczki 

 

DZIAŁANIE 

 

 Natychmiast redukuje widoczność cienkich linii i zmarszczek 

 Głęboko nawadnia i daje widoczny efekt liftingu i napięcia 

 Widocznie poprawia objętość i teksturę skóry 
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SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 

Wyciąg z kory 

brzozy afrykańskiej 

Naturalny 

przeciwutleniacz 

Nadrzędne 

właściwości 

poprawiania 

kolagenu 

Skóra wygląd  

bardziej napiętej i 

młodszej 

Wyciąg z fermentu 

pseudoalteromonas 

Naturalnie 

derywowany z mórz 

Antarktyki 

Właściwości budowy 

fibroblastów, 

elastyny i kolagenu. 

Zapewnia znaczące 

działanie przeciw-

zmarszczkowe 

Zapobiega 

wysuszaniu nawet 

w ekstremalnym 

zimnie 

Palmitoyl 

Oligopeptide,  

Palmitoyl 

Tetrapeptide-7 

 
 

Łańcuch 

oligopeptydowy 

 

Peptydy 

przekaźnikowe, które 

przyczyniają się do 

odnowy i 

odmłodzenia skóry 

Widocznie 

poprawiają jakość 

skóry poprzez 

zmniejszenie 

zmarszczek oraz 

zwiększenie 

napięcia i 

elastyczności. 

 
Utrata kolagenu i elastyny to główne przyczyny pomarszczonego, poluźnionego i 

pozbawionego życia wyglądu skóry.  Infuzja Wzmocniona  Kolagenem oraz Wzmacniacz 

domowy dostarcza koktajl składników o właściwościach budowania kolagenu - dla 

poprawy wyglądu skóry. 

 

KLUCZOWE SKŁADNIKI 

Wyciąg z kory brzozy afrykańskiej (Anogeissus Leiocarpus), Antarcticine (glikoproteina z 

błota Morza Antarktycznego), niskocząsteczkowy kwas hialuronowy 
 

PEŁNA LISTA SKŁADNIKÓW:  
Serum Profesjonalne : Water/Aqua/Eau, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate, Squalane, 

Propanediol, Ceteareth-12, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Dimethicone, Sodium Hyaluronate, 

Tocopheryl Acetate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Ceteareth-20, 

Panthenol, Cetyl Palmitate, Palmitoyl Oligopeptide, Bisabolol, Retinyl Palmitate, Glycerin, Zingiber 

Officinale (Ginger) Root Extract, Anogeissus Leiocarpus (African Birch) Bark Extract, Carbomer, 

Camellia Sinensis Leaf Extract, Dehydroacetic Acid, Palmitoyl Tetrapeptide 

Wzmacniacz domowy 15mL: Water/Aqua/Eau, Glycerin, Propanediol, Olus Oil, Sodium 

Hyaluronate, Lauryl Glucoside, Glyceryl Oleate, 1,2-Hexanediol, Dicaprylyl Ether, Caprylyl Glycol, 

Tetrasodium Glutamate Diacetate, Palmitoyl Oligopeptide, Polyacrylate Crosspolymer-6, 

Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Anogeissus Leiocarpus (African 

Birch) Bark Extract, Polysorbate 20, Butylene Glycol, Carbomer, Citric Acid, Dicaprylyl Carbonate  
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Infuzja Wzmocniona Witaminą C+3  - gabinet 

Wzmacniacz z Witaminą C+3 - pielęgnacja domowa  
 

PRZYGOTOWANIE > 1. ODNOWIENIE > 2. UZUPEŁNIENIE > 3. OCHRONA 

REGENERACJA – WZMOCNIENIE – NAPINANIE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAN SKÓRY 

 Oznaki przedwczesnego starzenia  

 Uszkodzenia słoneczne i problemy z pigmentacją 

 Cienkie linie i zmarszczki 

 

ZALETY 

 Zwalcza szkodliwe działanie wolnych rodników 

 Poprawia koloryt i teksturę skóry 

 Zapewnia foto-ochronę 

 Zwalcza problemy pigmentacyjne 

 Kluczowy czynnik w syntezie kolagenu 
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SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 

Fosforan 

sodowo-

askorbylowy 

Stabilna forma witaminy C 

Zachowuje skuteczność 

na dłużej i opiera się 

oksydacji 

Odmładza wygląd skóry 

Kwas 

askorbinowy 

Przechowywany w 

nasadce dla maksymalnej 

skuteczności 

Kwas L-askorbinowy 

pomaga chronić przed 

szkodliwymi 

promieniami UVA/UVB, 

zapobiega 

przedwczesnym 

oznakom starzenia i 

stymuluje produkcję 

kolagenu. 

Silny przeciwutleniacz, 

który redukuje cienkie linie 

i zmarszczki, neutralizuje 

wolne rodniki, daje foto-

ochronę i stymuluje 

syntezę kolageny. 

Tetraizopalmi

-tynian 

askorbylu 

Cechuje się doskonałą 

wnikaniem przezskórnym i 

skutecznie przemienia się 

w skórze w wolną 

witaminę C. 

Działanie w 

kosmetykach: 

- rozjaśnianie skóry 

- pobudzanie 

syntezy kolagenu 

- hamowanie 

produkcji lipidów 

Przynosi skórze jaśniejszy, 

bardziej napięty i 

wzmocniony wygląd. 

 

Produkty te łączy w sobie zalety 3 najbardziej skutecznych form  witaminy C dla 

zapewnienia silnego działania i bardzo dobrych rezultatów. Zwalcza uszkodzenia 

spowodowane wolnymi rodnikami. Poprawia koloryt i teksturę skóry. 

 
KLUCZOWE SKŁADNIKI 

Fosforan sodowo-askorbylowy, kwas askorbinowy, tetraizopalmitynian askorbylu, 

niskocząsteczkowy kwas hialuronowy 
 

PEŁNA LISTA SKŁADNIKÓW: 
Serum profesjonalne: Water/Aqua/Eau, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate, Squalane, 

Ceteareth-12, Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbyl Glucoside, Cetearyl Alcohol, Ascorbyl 

Tetraisopalmitate, Dimethicone, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Aloe Barbadensis Leaf 

Extract, Ceteareth-20, Panthenol, Cetyl Palmitate, Bisabolol, Retinyl Palmitate, Glycerin, Zingiber 

Officinale (Ginger) Root Extract, Carbomer, Camellia Sinensis Leaf Extract, Dehydroacetic Acid, 

Tetrasodium Glutamate Diacetate, Benzyl Alcohol, Tocopherol 

Wzmacniacz domowy15ml: Water/Aqua/Eau, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Ascorbyl Glucoside, 

Ascorbyl Palmitate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Olus Oil, Glycerin, Sodium Hyaluronate, 

Lauryl Glucoside, Glyceryl Oleate,  

1,2-Hexanediol, Dicaprylyl Ether, Caprylyl Glycol, Polyacrylate Crosspolymer-6, Polyglyceryl-2 

Dipolyhydroxystearate, Dicaprylyl Carbonate  
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Infuzja Wzmocniona Witaminą A  - gabinet 

Wzmacniacz z Witaminą A - pielęgnacja domowa 
 

PRZYGOTOWANIE > 1. ODNOWIENIE > 2. UZUPEŁNIENIE > 3. OCHRONA 

REGENERACJA – OBJĘTOŚĆ – WITALNOŚĆ 

 

 
 

 
 

STAN SKÓRY 

 Oznaki przedwczesnego starzenia 

 Uszkodzenia słoneczne,  szorstka tekstura 

    i głębokie zmarszczki 

 Przekrwienie,  widoczne pory 

 Podatna na skazy 

 

ZALETY 

 Pomaga redukować cienkie linie, zmarszczki,  

   plamy starcze i przebarwienia 

 Zachowuje optymalną stabilność retinolu i  

    minimalizuje rumień związany ze stosowaniem retinolu 

 Zapewnia dotarcie do celu maksymalnej ilości retinolu 

 Natychmiast redukuje cienkie linie i zmarszczki 

 Skutecznie nawadnia, daje widoczny efekt liftingu i napinania 
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SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 

Palmitynian retinylu 
Rozpuszczalny w 

wodzie 

Mniej 

podrażniająca 

forma witaminy A, 

niezbędna dla 

produkcji kolagenu i 

fibroblastów. 

Rezultatem 

zwiększonej 

objętości skóry jest 

gładszy i młodszy 

wygląd. 

Zielona herbata 

Tradycyjny 

botaniczny 

przeciwutleniacz i 

środek 

uspokajający. 

Pomaga 

neutralizować 

wolne rodniki. 

Pomaga chronić 

przed widocznymi 

oznakami 

przedwczesnego 

starzenia. 

 

Produkty z retinolem pomagają w stymulowaniu regeneracji komórek i budowie 

kolagenu -  dla zmniejszenia cienkich linii, zmarszczek i plam starczych powodowanych 

zarówno foto- jak i wewnętrznym starzeniem się. Dodatkowo pomagają  minimalizować 

wielkość porów. Jednocześnie zmniejszają skazy i plamy, często towarzyszące  

problematycznej skórze. 

 

RADA 

Jeżeli nigdy wcześniej nie używałaś produktów z retinolem, zacznij od dwóch razy w 

tygodniu. Następnie stosuj w co drugi wieczór, a w końcu stosuj każdego wieczoru. 

Skonsultuj się ze swoją kosmetyczką w zakresie dawkowania odpowiedniego dla rodzaju 

skóry 

 

KLUCZOWE SKŁADNIKI 

Palmitynian retinolu, zielona herbata, niskocząsteczkowy kwas hialuronowy 

 
PEŁNA LISTA SKŁADNIKÓW: 
Serum profesjonalne: Water/Aqua/Eau, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate, Squalane, 

Ceteareth-12, Cetearyl Alcohol, Retinyl Palmitate, Dimethicone, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl 

Acetate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Ceteareth-20, Panthenol, 

Cetyl Palmitate, Bisabolol, Glycerin, Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract, Carbomer, Camellia 

Sinensis Leaf Extract, Dehydroacetic Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Benzyl Alcohol, 

Tocopherol. 

Wzmacniacz domowy15ml: Water/Aqua/Eau, Polymethyl Methacrylate, Olus Oil, Glycerin, Retinyl 

Palmitate, BHT, Sodium Hyaluronate, Lauryl Glucoside, Glyceryl Oleate, 1,2-Hexanediol, Dicaprylyl 

Ether, Caprylyl Glycol, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Polyacrylate Crosspolymer-6, Tricaprylin, 

Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Citric Acid, Dicaprylyl Carbonate  
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STOSOWANIE: 

 

W gabinecie: 
Po wnikliwej analizie skóry należy odpowiednio ułożyć serię 6 

zabiegów – tak, aby podjąć rozwiązanie problemów Klienta  

 

Planowanie pielęgnacji w gabinecie 

 
Kondycja 

klientki 
Tydzień 1 Tydzień 2 Tydzień 3 Tydzień 4 Tydzień 5 Tydzień 6 

 
Neutralizacja 

Wolnych 

rodników 
Regeneracja 

Wzmocnienie 

i 

odbudowa 

Wygładzenie 

i 

ochrona 

Wzmocnienie 

i 

odbudowa 
Konsolidacja 

Serum 
zabiegowe 

Przeciw-

utleniacz Witamina  A Kolagen Witamina C Kolagen Witamina C 

Wzmacniacz 

w domu 

Przeciw-

utleniacz 
 

Witamina A+ 
Przeciw-

utleniacz 

Witamina A+ 
Kolagen+ 
Przeciw-

utleniacz 

Witamina 

C+3 
Kolagen 
Przeciw-

utleniacz 

Witamina 

C+3 
Kolagen 
Przeciw-

utleniacz 

Przeciw-

utleniacz 

Witamina 

C+3 
Witamina A 

Cienkie linie       
Zmarszczki       

Plamy 

starcze       

Opuchnięte 

oczy       

Ciemne 

kręgi       

Skazy       

 

W domu: 
Krok I  :  zmieszać na powierzchni dłoni 1 „pompkę” Daily Serum z 1 „pompką”  

    wybranego Wzmacniacza. Rozprowadzić na twarzy, szyi i dekolcie 

Krok II :  następnie nałożyć 1 „pompkę” Hydration Gel  

Krok III:  zastosować 1 „pompkę” Moisture Binding Cream  

 

PIELEGNACJA DOMOWA INTRACEUTICALS JEST NIEZWYKLE WYDAJNA 
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opulence 
 

 
 

 

 

ROZJAŚNIENIE - RÓWNOWAGA - WYGŁADZENIE 
 

 

 Idealna do: 
 

 Nierównomiernej pigmentacji 

 Pozbawionej życia barwy skóry 

 Plam starczych 
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podsumowanie serii opulence 
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brightening cleanser zmywacz rozjaśniający 

ZMYWANIE - ROZJAŚNIANIE - PRZYGOTOWANIE 
 

OPIS 

• Delikatny, pieniący się zmywacz; usuwa zanieczyszczenia i pozostawia skórę miękką i 

promienną 

• Przywraca naturalny blask skóry 

 Wystarczająco łagodny dla okolic oczu 

 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA 

 Skórze brakuje witalności, promienności i równomiernego kolorytu 

 Dzienne nagromadzenie się tłuszczu i rogowacenie 

 Makijaż musi być dokładnie zmyty 

KORZYŚCI 

 Zmywa, usuwa zanieczyszczenia i powierzchniowy tłuszcz 

 Rozjaśnia i poprawia promienność skóry 

 Przygotowuje skórę do Warstw Hialuronowych 

WSKAZÓWKI 

• Zwilżyć twarz wodą, nałożyć 1-2 pompki zmywacza i 

masować do utworzenia lekkiej piany 

 Dobrze spłukać wodą 

 Dla maksymalnych korzyści przejść do Warstw 

Hialuronowych 

 Jeżeli wystąpi podrażnienie, przerwać stosowanie 

KLUCZOWE SKŁADNIKI 
Wyciąg ze skórki Citrus Unshiu [mandarynka satsuma], 

witamina E, betaina kokamidopropylowa 

RADA 
Wystarczająco łagodny do stosowania w okolicach oczu 
 

 
 

SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 

WYCIĄG ZE SKÓRKI 

CITRUS UNSHIU 
Gatunek japońskiej 

mandarynki 

Rozbija powierzchniowe 

nagromadzenie się 

melaniny 

Pozostawia skórę 

jaśniejszą i z bardziej 

równomiernym 

kolorytem 

WITAMINA E Super przeciwutleniacz 

Chroni skórę przed 

stresem,  główną 

przyczyną 

przedwczesnego 

starzenia się skóry 

Chroni przed 

widocznymi oznakami 

przedwczesnego 

starzenia się 

BETAINA 

KOKOMIDOPROPYLOWA 
Środek zmywający 

wolny od siarczanów 
Delikatnie myje skórę 

Pozostawia skórę 

miękką i czystą, gotową 

do zabiegu lub aplikacji 

Daily Serum 

 
 

PEŁNY WYKAZ SKŁADNIKÓW 
Water/Aqua/Eau, Myristic acid, Glycerin, Stearic Acid, Potassium Hydroxide, PEG-150 Distearate, PEG-60 

Almond Glycerides, Glycol Distearate, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol, Cocamidopropyl 

Betaine, Laureth-4, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil, Tocopheryl Acetate, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, 

Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Citrus Unshiu Peel Extract, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Jasminum 

Officinale (Jasmine) Oil 

50mL/1.69fl.oz 

PRZYGOTOWANIE DO NAKŁADANIA 
WARSTW HIALURONOWYCH 
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daily serum 

ROZJAŚNIANIE - NAWADNIANIE - NAPINANIE  
 

OPIS 

 Dostarcza skórze silne składniki rozjaśniające  

 „Ożywienie” to niezbędny pierwszy etap w Warstwach Hialuronowych dla 

natychmiastowego nawodnienia 

 Maksymalizuje nawodnienie skóry i minimalizuje jej nierównomierne zabarwienie 

 Przeciwutleniacze pomagają chronić przed widocznymi oznakami przedwczesnego 

starzenia 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA  

 Skóra podatna na nadmierną pigmentację i nierównomierny  koloryt  

 Skóra jest pozbawiona życia i odwodniona  

 Widoczne cienkie linie i zmarszczki  

 

KORZYŚCI  

 Pomaga dostarczyć skuteczne składniki rozjaśniające skórę  

 Poprawia promienność i witalność skóry  

 Skóra wygląda młodziej, jest promienna  

 Druga najlepsza rzecz po Zabiegu Opulence  

 

WSKAZÓWKI  

 Nałożyć 1-2 pompki rano i wieczorem na twarz i szyję  

 Dla maksymalnych korzyści przejść do etapu 2 i 3 

Warstw Hialuronowych 

 Jeżeli wystąpi podrażnienie, przerwać stosowanie  

 

KLUCZOWE SKŁADNIKI  

Nisko-cząsteczkowe substancje hialuronowe, nonapeptyd-1, 

palmitynian retinylu/polipeptyd z marchwi, 

tetraizopalmitynian askorbylu, wyciąg ze szczawiu kanadyjskiego, fosforan sodowo-askorbylowy  

RADA  

Druga najlepsza rzecz po Zabiegu Opulence  

SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 

NISKO-CZĄSTECZKOWE 

SUBSTANCJE 

HIALURONOWE 

Derywowany z roślin 

nisko-cząsteczkowy 

system nośnikowy 

Przyciąga wilgoć i 

transportuje składniki 

do skóry 

Poprawia nawodnienie 

i objętość skóry, 

dostarcza kluczowe 

składniki 

NONAPEPTYD-1 
 

Mechanizm działania 

antagonistyczny w 

stosunku do a-msh, o 

klinicznie sprawdzonej 

skuteczności na skórze 

azjatyckiej 

Niezmiernie efektywny 

peptyd, który pomaga 

w długoterminowej 

obronie przed 

przebarwieniem skóry. 

Znaczące efekty 

rozjaśniające przy 

wydłużonym 

stosowaniu 

Łagodzi wygląd plam 

słonecznych, piegów i 

nierównomiernego 

zabarwienia skóry. 

Odkrywa jaśniejszy i 

świetlisty wygląd 

PALMITYNIAN RETINYLU/ 

POLIPEPTYD Z MARCHWI 

Jest to kompleks 

palmitynianu retinylu, 

białka z marchwi oraz 

beta-karotenu, który 

dostarcza witaminę A 

dyspersyjną w wodzie 

Pobudza absorpcję. 

Bardzo stabilna i mniej 

podrażniająca od 

pozostałych form 

palmitynianu retinylu, a 

przy tym bardziej 

skuteczna 

Polipeptyd zapewnia 

doskonałe właściwości 

nawilżające i przeciw 

podrażniające. Ułatwia 

absorpcję i retencję 

witaminy A w skórze 

40mL/1.35fl.oz 

ETAPOWE NAKŁADANIE 
WARSTW HIALURONOWYCH 
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TETRAIZOPALMITYNIAN 

ASKORBYLU 

Pochodna witaminy C, 

super Przeciwutleniacz, 

który pracuje w synergii 

z fosforanem askorbylu 

sodowego dla 

maksymalnych korzyści 

rozjaśniających 

Pomaga skórze w jej 

zdolności do obrony 

przed starzeniem oraz 

znany jest ze swoich 

właściwości 

rozjaśniających 

Anty-starzeniowy, 

rozjaśnia i łagodzi 

wygląd skóry 

 

 

PEŁNY WYKAZ SKŁADNIKÓW 
Water/Aqua/Eau, Caprylic/Capric Triglyceride, Methyl Gluceth-20, Squalane, Butylene Glycol, Ceteareth-20, 

Glycerin, Retinyl Palmitate/Carrot Polypeptide, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Bisabolol, Tocopheryl Acetate, 

Caprylyl Glycol, Camellia Sinensis Leaf Extract, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Biotin, Carbomer, Sodium 

Ascorbyl Phosphate, 1,2-Hexanediol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Rumex Occidentalis 

Extract, Sodium Hyaluronate, Zingiber Officinale Root Extract, Dextran, Nonapeptide-1 

 

hydration gel  żel nawadniający 
ROZJAŚNIANIE - NAWADNIANIE - NAPINANIE  
 

OPIS 

 Uzupełnia  witalną wilgoć, dostarcza skórze składniki rozjaśniające  

 Pomaga złagodzić wygląd plam starczych i nierównomiernego zabarwienia skóry 

 Pozostawia skórę wyglądającą jaśniej i bardziej promiennie  
 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA  

 Skóra podatna na nadmierną pigmentację i nierównomierne zabarwienie  

 Widoczna pigmentacja hormonalna, skórze brakuje promienności  

 Widoczne cienkie linie i zmarszczki  
 

KORZYŚCI  

 Rozjaśnia wygląd skóry, poprawia promienność i witalność skóry  

 Zapewnia intensywne, długotrwałe nawodnienie  

 Napina skórę i wyrównuje jej zabarwienie  

 

WSKAZÓWKI  

 Nałożyć 1-2 pompki rano i wieczorem na twarz i szyję  

 Dla maksymalnych korzyści stosować jako 2. etap 

Warstw Hialuronowych 

 Jeżeli wystąpi podrażnienie, przerwać stosowanie  
 

KLUCZOWE SKŁADNIKI  

Średnio-cząsteczkowe substancje hialuronowe, fosforan 

sodowo-askorbylowy, nonapeptyd-1, tetraizopalmitynian 

askorbylu, wyciąg z korzenia imbiru lekarskiego, fitosfingozyna 

 

 

 

 

 

 
 

40mL/1.35fl.oz 

ETAPOWE NAKŁADANIE 
WARSTW HIALURONOWYCH 
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RADA  

Składniki żelu odbijają i rozpraszają światło, tak więc skóra ma po aplikacji łagodniejszy wygląd. 

 

 
 

SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 
ŚREDNIO-

CZĄSTECZKOWE 

SUBSTANCJE 

HIALURONOWE 

Derywowany z roślin 

średnio-cząsteczkowy 

system uzupełniający i 

zatrzymujący 

Hydrodynamicznie 

uzupełnia i 

zatrzymuje wilgoć w 

skórze 

Skóra ma wygląd 

gładszej i bardziej 

napiętej 

NONAPEPTYD-1 

Mechanizm działania 

antagonistyczny w 

stosunku do a-msh, o 

klinicznie sprawdzonej 

skuteczności na skórze 

azjatyckiej 

Niezmiernie efektywny 

peptyd, który pomaga 

w długoterminowej 

obronie przed 

przebarwieniem skóry. 

Znaczące efekty 

rozjaśniające przy 

wydłużonym 

stosowaniu 

Łagodzi wygląd plam 

słonecznych, piegów i 

nierównomiernego 

zabarwienia skóry. 

Odkrywa jaśniejszy i 

świetlisty wygląd 

TETRAIZOPALMITYNIAN 

ASKORBYLU 

 

Pochodna witaminy C, 

super Przeciwutleniacz, 

który pracuje w synergii 

z fosforanem askorbylu 

sodowego dla 

maksymalnych korzyści 

rozjaśniających 

Pomaga skórze w jej 

zdolności do obrony 

przed starzeniem oraz 

znany jest ze swoich 

właściwości 

rozjaśniających 

Anty-starzeniowy, 

rozjaśnia i łagodzi 

wygląd skóry 

WYCIĄG Z KORZENIA 

IMBIRU LEKARSKIEGO 

Naturalnie derywowany 

wyciąg z korzenia 

imbiru, skuteczny 

przeciwutleniacz 

Redukuje 

zaczerwienienie i 

uspokaja podrażnienie, 

napina pory 

Skóra ma wygląda na 

uspokojoną, z bardziej 

równomiernym 

zabarwieniem i 

napięciem 
 

PEŁNY WYKAZ SKŁADNIKÓW 
Water/Aqua/Eau, Triethanolamine, Butylene Glycol, Coceth-7, Sodium Ascorbyl Phosphate, Squalane, 

Tocopheryl Acetate, Glycerin, Ascorbyl Tetraisopalmitate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Biotin, PPG-1-

PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Rumex Occidentalis Extract, Sodium Hyaluronate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 

Crosspolymer, 1,2-Hexanediol, Plankton extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Phytosphingosine, 

Nonapeptide-1, Zingiber Officinale Root Extract, Caprylyl Glycol, Bisabolol, Dextran, Phenoxyethanol, Salicylic 

Acid 



  

 

41 

moisture brightening cream 
nawilżający krem rozjaśniający 

ROZJAŚNIANIE - NAWADNIANIE - NAPINANIE  
 

OPIS 
• Krem odżywczy, pomaga zamknąć wilgoć i zrównoważyć barwę skóry  

• Chroni i dostarcza niezbędne przeciwutleniacze oraz botaniczne rozjaśniacze  
 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA  

• Skóra podatna na nadmierną pigmentację i nierównomierny koloryt 

• Skóra jest odwodniona, pozbawiona życia i brakuje jej promienności 

• Widoczne cienkie linie i zmarszczki  
 

KORZYŚCI  
• Odżywia i nawadnia powierzchnię skóry  

• Rozjaśnia i poprawia promienność i witalność skóry, łagodzi nierównomierne 

zabarwienie  

• Pomaga zwalczać wolne rodniki  
 

WSKAZÓWKI  
• Nałożyć 1-2 pompki rano i wieczorem na twarz i szyję  

• Dla maksymalnych korzyści stosować jako 3. etap 

Warstw Hialuronowych 
• Jeżeli wystąpi podrażnienie, przerwać stosowanie  

 

KLUCZOWE SKŁADNIKI  
Wysoko-cząsteczkowe substancje hialuronowe, nonapeptyd-1, 

palmitynian retinylu/polipeptyd z marchwi, tetraizopalmitynian 

askorbylu, wyciąg ze szczawiu kanadyjskiego, dwutlenek 

tytanu  

 

RADA  
Dla jaśniejszej i bardziej świetlistej skóry zmieszać z podkładem 

pod makijaż 
 

SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 

PALMITYNIAN RETINYLU/ 

POLIPEPTYD Z MARCHWI 
 

Jest to kompleks 

palmitynianu retinylu, 

białka z marchwi oraz 

beta-karotenu, który 

dostarcza witaminę A 

dyspersyjną w wodzie 

Pobudza absorpcję. 

Bardzo stabilna i mniej 

podrażniająca od 

pozostałych form 

palmitynianu retinylu, a 

przy tym bardziej 

skuteczna 

Polipeptyd zapewnia 

doskonałe właściwości 

nawilżające i przeciw 

podrażniające. Ułatwia 

absorpcję i retencję 

witaminy A w skórze 

NONAPEPTYD-1 
 

Mechanizm działania 

antagonistyczny w 

stosunku do a-msh, o 

klinicznie sprawdzonej 

skuteczności na skórze 

azjatyckiej 

Niezmiernie efektywny 

peptyd, który pomaga 

w długoterminowej 

obronie przed 

przebarwieniem skóry. 

Znaczące efekty 

rozjaśniające przy 

wydłużonym 

stosowaniu 

Łagodzi wygląd plam 

słonecznych, piegów i 

nierównomiernego 

zabarwienia skóry. 

Odkrywa jaśniejszy i 

świetlisty wygląd 

TETRAIZOPALMITYNIAN 

ASKORBYLU 

 

Pochodna witaminy C, 

super Przeciwutleniacz, 

który pracuje w synergii 

z fosforanem askorbylu 

sodowego dla 

maksymalnych korzyści 

rozjaśniających 

Pomaga skórze w jej 

zdolności do obrony 

przed starzeniem oraz 

znany jest ze swoich 

właściwości 

rozjaśniających 

Anty-starzeniowy, 

rozjaśnia i łagodzi 

wygląd skóry 

40mL/1.35fl.oz 

ETAPOWE NAKŁADANIE 
WARSTW HIALURONOWYCH 
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WYCIĄG Z KORZENIA 

SZCZAWIU 

KANADYJSKIEGO 
 

Derywowany ze 

szczawiu kanadyjskiego 

Pomaga poprawić 

wygląd 

nierównomiernie 

zabarwionej skóry i 

rumienia, dla bardziej 

jednolitej i jaśniejszej 

cery. Ma także 

znakomite rezultaty w 

redukowaniu wyglądu 

plam starczych 

Rozjaśnia wygląd 

nadmiernego 

nagromadzenia się 

melaniny dla 

ujawnienia jaśniejszej, 

bardziej równomiernej 

barwy skóry 

 

PEŁNY WYKAZ SKŁADNIKÓW 
Water/Aqua/Eau, Cyclopentasiloxane, PPG-15 Stearyl Ether, Diisopropyl Adipate, Steareth-2, Steareth-21, 

Butylene Glycol, Mica, Stearoxytrimethylsilane, Retinyl Palmitate/Carrot Polypeptide, Glycerin, Sodium 

Hyaluronate, Stearyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Titanium Dioxide, Bisabolol, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Zingiber 

Officinale Root Extract, Dimethicone, Cetyl Alcohol, Rumex Occidentalis Extract, 1,2-Hexanediol, Dextran, 

Nonapeptide-1, Sodium Polyacrylate, Biotin, Xanthan Gum 

 

 brightening wand  różdżka rozjaśniająca 

UKIERUNKOWANIE - ROZJAŚNIANIE - KORYGOWANIE  
 

OPIS  
• Wysoce skoncentrowany kompleks rozjaśniający, specjalnie ukierunkowany na nierównomierną 

pigmentację, w postaci poręcznego pióra, które można zawsze i wszędzie zabrać ze sobą  

• Ciągłe i regularne aplikowanie pomaga złagodzić brązowe plamy oraz utrzymać 

równomierne zabarwienie skóry  
 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA  

• Skórze brak blasku i życia 

• Widoczna pigmentacja i uszkodzenia od słońca na dłoniach i twarzy 

• Ciemne plamy wynikające z plam starczych/plam skórnych/plam 

wątrobowych  
 

KORZYŚCI  
• Specjalnie ukierunkowana na wygląd ciemnych plam  

• oraz przebarwień  

• Rozjaśnia nierównomierne zabarwienie skóry  

• Pomaga chronić przed widocznymi oznakami 

szkodliwego działania środowiska 
 

WSKAZÓWKI  
• Stosować jako ukierunkowaną kurację na specyficzne 

miejsca nierównomiernego kolorytu skóry  

• Aplikować dwa razy dziennie lub w razie potrzeby  

• Dla maksymalnych korzyści używać w połączeniu z 

Warstwami Hialuronowymi  
 

KLUCZOWE SKŁADNIKI  
Średnio-cząsteczkowe substancje hialuronowe, bisabolol, nonapeptyd-1, palmitynian retinylu/polipeptyd z 

marchwi, wyciąg z korzenia imbiru, wyciąg ze szczawiu kanadyjskiego, tetraizopalmitynian askorbylu 
 

SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 

NIACYNAMID 

Botaniczny środek 

rozjaśniający skórę 

derywowany z mącznicy 

lekarskiej 

Ma efekt rozjaśniający na 

skórę z nadmierną 

pigmentacją 

Rozjaśnia przebarwienia 

skóry, pozostawia 

wspaniały, bardziej 

promienny wygląd 

NONAPEPTYD-1 

Mechanizm działania 

antagonistyczny w 

stosunku do a-msh, o 

klinicznie sprawdzonej 

skuteczności na skórze 

azjatyckiej 

Niezmiernie efektywny 

peptyd, który pomaga w 

długoterminowej obronie 

przed przebarwieniem skóry. 

Znaczące efekty 

rozjaśniające przy 

wydłużonym stosowaniu 

Łagodzi wygląd plam 

słonecznych, piegów i 

nierównomiernego 

zabarwienia skóry. Odkrywa 

jaśniejszy i świetlisty wygląd 

ETAPOWE NAKŁADANIE 
WARSTW HIALURONOWYCH 

2ML/0.07FL.OZ 
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PALMITYNIAN 

RETINYLU/ 

POLIPEPTYD Z 

MARCHWI 

Jest to kompleks 

palmitynianu retinylu, 

białka z marchwi oraz 

beta-karotenu, który 

dostarcza witaminę A 

dyspersyjną w wodzie 

Pobudza absorpcję. Bardzo 

stabilna i mniej 

podrażniająca od 

pozostałych form 

palmitynianu retinylu, a przy 

tym bardziej skuteczna 

Polipeptyd zapewnia 

doskonałe właściwości 

nawilżające i przeciw 

podrażniające. Ułatwia 

absorpcję i retencję 

witaminy A w skórze 

WYCIĄG Z 

KORZENIA 

IMBIRU 

LEKARSKIEGO 

Derywowany z imbiru 
Właściwości rozjaśniania 

skóry. Łagodzi stany zapalne 

Rozjaśnia wygląd 

depozytów melaniny dla 

odkrycia jaśniejszej, bardziej 

równomiernej barwy skóry 
 

PEŁNY WYKAZ SKŁADNIKÓW 
Water/Aqua/Eau, Caprylic/Capric Triglyceride, Methyl Gluceth-20, Ceteareth-20, Tocopheryl Acetate, 

Squalane, Dimethicone, Retinyl Palmitate/Carrot Polypeptide, Triethanolamine, Sodium Hyaluronate, Camellia 

Sinensis Leaf Extract, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Panthenol, Sodium Ascorbyl Phosphate, 

Carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Bisabolol, Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract, 

Ascorbyl Tetraisopalmitate, Niacinamide, Biotin, Rumex Occidentalis Extract, Butylene Glycol, Dextran, 

Nonapeptide-1 

 

opulence essential pack  
zestaw podstawowy opulence 

OŻYWIENIE - UZUPEŁNIENIE – OCHRONA 

 

OPIS  
• Rozpromienianie, rozjaśnianie i nawadnianie  skóry naszym 

unikalnym 3-etapowym Systemem Warstw Hialuronowych w 

wygodnym zestawie podróżnym 

 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA  
• Nierównomierne zabarwienie skóry  
• Skóra odwodniona, pozbawiona życia i promienności 

• Uszkodzenia słoneczne i przedwczesne starzenie się 

 

KORZYŚCI  
• Ożywienie – uzupełnienie - ochrona 

• Skóra ma wygląd jaśniejszej, bardziej promiennej i bardziej nawodnionej, ze świetlistym blaskiem 

 

WSKAZÓWKI  
• Etap 1. Ożywienie przy pomocy Daily Serum 

aplikowanego na umytą skórę 

• Etap 2. Uzupełnienie nawodnienia skóry przy pomocy 

Opulence Hydration Gel 

• Etap 3. Ochrona przy pomocy Opulence Moisture 

Brightening Cream 

 

ZAWIERA 
Opulence Daily Serum 15ml 

Opulence Hydration Gel 15ml 

Opulence Moisture Brightening Cream 15ml 

Ręcznik do twarzy 
 

RADA 
Doskonała wielkość na podróż, do sali gimnastycznej, lub jako prezent 

ETAPOWE NAKŁADANIE 
WARSTW HIALURONOWYCH 
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professional serum  profesjonalne serum 

ROZJAŚNIANIE - ROZPROMIENIANIE - NAPINANIE  

 

OPIS 
• Serum Opulence stosuje nisko-cząsteczkowe substancje hialuronowe dla 

dostarczenia botanicznych rozjaśniaczy oraz super skoncentrowanej witaminy C  

• Pomaga złagodzić pigmentację oraz zrównoważyć zabarwienie skóry  

• Przeciwutleniacze pomagają w ochronie przed widocznymi oznakami starzenia  

 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA  
• Uszkodzenia słoneczne i przedwczesne starzenie się  

• Nierównomierne zabarwienie skóry 

• Szara skóra bez połysku  

•  

 

KORZYŚCI  
• Pomaga rozjaśnić wygląd skóry, łagodzi jej 

nierównomierne zabarwienie  

• Skóra będzie wyglądała i czuła się jaśniejsza, 

bardziej napięta i bardziej rozświetlona 

• Minimalizuje pigmentację spowodowaną 

szkodliwym działaniem słońca  

•  

WSKAZÓWKI  
• Serum Opulence może być aplikowane tylko przez 

wyszkolonych profesjonalistów jako część Zabiegu 

Intraceuticals  

• Optymalne rezultaty uzyskuje się przez serię 

Zabiegów oraz codzienne stosowanie produktów 

domowych Intraceuticals  

 

KLUCZOWE SKŁADNIKI  
Nisko-cząsteczkowe substancje hialuronowe, palmitynian retinylu/polipeptyd z marchwi, nonapeptyd-1, 

wyciąg z korzenia imbiru, fitosfingozyna  

 

RADA  
Można aplikować na szyję, dekolt lub dłonie dla złagodzenia i zrównoważenia nierównomiernego 

zabarwienia skóry  

 

SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 

PALMITYNIAN 

RETINYLU/ 

POLIPEPTYD Z 

MARCHWI 

Jest to kompleks 

palmitynianu retinylu, 

białka z marchwi oraz 

beta-karotenu, który 

dostarcza witaminę A 

dyspersyjną w wodzie 

 

Pobudza absorpcję. 

Bardzo stabilna i mniej 

podrażniająca od 

pozostałych form 

palmitynianu retinylu, a 

przy tym bardziej 

skuteczna 

Polipeptyd zapewnia 

doskonałe właściwości 

nawilżające i przeciw 

podrażniające. Ułatwia 

absorpcję i retencję 

witaminy A w skórze 

 

 

NONAPEPTYD-1 
 

Mechanizm działania 

antagonistyczny w 

stosunku do a-msh, o 

klinicznie sprawdzonej 

skuteczności na skórze 

azjatyckiej 

Niezmiernie efektywny 

peptyd, który pomaga 

w długoterminowej 

obronie przed 

przebarwieniem skóry. 

Znaczące efekty 

rozjaśniające przy 

wydłużonym 

stosowaniu 

Łagodzi wygląd plam 

słonecznych, piegów i 

nierównomiernego 

zabarwienia skóry. Odkrywa 

jaśniejszy i świetlisty wygląd 

WYCIĄG Z KORZENIA 

IMBIRU LEKARSKIEGO 
Derywowany z imbiru 

Właściwości 

rozjaśniania skóry. 

Łagodzi stany zapalne 

Rozjaśnia wygląd depozytów 

melaniny dla odkrycia 

jaśniejszej, bardziej 

równomiernej barwy skóry 

WYGLĄD SKÓRY W CZASIE ZABIEGU  

INTRACEUTICALS OPULENCE 
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WYCIĄG Z KORZENIA 

SZCZAWIU 

KANADYJSKIEGO 
Derywowany z roślin 

Pomaga poprawić 

wygląd 

nierównomiernie 

zabarwionej skóry i 

rumienia, dla bardziej 

jednolitej i jaśniejszej 

cery. Ma także 

znakomite rezultaty w 

redukowaniu wyglądu 

plam starczych 

Rozjaśnia wygląd 

nadmiernego 

nagromadzenia się melaniny 

dla ujawnienia jaśniejszej, 

bardziej równomiernej barwy 

skóry 

 
PEŁNY WYKAZ SKŁADNIKÓW 
Water/Aqua/Eau, Ceteareth-6 Olivate, Squalane, Caprylic/Capric Triglyceride, Butylene Glycol, Glycerin, 

Sodium Ascorbyl Phosphate, Ceteareth-20, Cetearyl Olivate, Retinyl Palmitate/Carrot Polypeptide, Sorbitan 

Olivate, Rumex Occidentalis Extract, Tocopheryl Acetate, Camellia Sinensis Leaf Extract, 1,2-Hexanediol, 

Sodium Hyaluronate, Zingiber Officinale Root Extract, Caprylyl Glycol, Tetrasodium Glutamate Diacetate, 

Bisabolol, Citric Acid, Phytosphingosine, Dextran, Nonapeptide-1 

 

opulence course pakiet opulence 

MAKSYMALIZOWANIE - KONTYNUOWANIE - UTRZYMYWANIE  

 

OPIS  
• Kompletny system rozjaśniający: doprowadź skórę 

do pełni sił 

• Pakiet Infuzji Opulence to seria sześciu 

profesjonalnych zabiegów, 

• przeznaczonych do wykonania w gabinecie raz w 

tygodniu przez 6 tygodni 

• Zawiera pełne wielkości pielęgnacji domowej 

Opulence – Brightening Cleanser, Hydration 

• Gel, Moisture Brightening Cream do zabrania przez 

klientkę do domu 

 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA  
• Nierównomierne zabarwienie skóry 

• Skóra odwodniona, pozbawiona życia i promienności 

• Uszkodzenia słoneczne i przedwczesne starzenie się 

•  

KORZYŚCI  
• Rezultaty są stopniowo maksymalizowane, najlepsze uzyskuje się po 6 tygodniach zabiegów  

• Kontynuowanie Warstw Hialuronowych w domu produktami do odnowienia, uzupełnienia i ochrony  

• Pielęgnacja domowa uzupełnia zabiegi i gwarantuje, że skóra jest bardziej rozjaśniona, 

rozpromieniona i napięta  

 

WSKAZÓWKI  
W gabinecie – jeden zabieg w tygodniu przez 6 tygodni wykonywany przez przeszkoloną kosmetyczkę 

W domu – aplikacja produktów domowych dwa razy dziennie dla zmaksymalizowania rezultatów  

• Przygotowanie  - Opulence Brightening Cleanser  

• Uzupełnienie - Opulence Hydration Gel  

• Ochrona  - Opulence Moisture Brightening Cream  

 

ZALECENIA 
• Dla dodatkowych korzyści, po zmywaniu aplikować na okolice oczu żel Rejuvenate Eye Gel  

• By przyspieszyć rezultaty Zabiegu Opulence Treatment, połączyć z mikrodermabrazją, laserem,  

IPL-em lub złuszczeniami  
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lista kontrolna Opulence  
 

stosowanie produktów 
INFORMACJE O STOSOWANIU PRODUKTÓW SERII OPULENCE 
 

OGÓLNE: 
Klienci generalnie aplikują za dużo produkt. Przy produktach odżywczych wystarczy jedna 

pompka rozprowadzona w palcach a następnie nałożona na twarz. Przy zmywaniu optymalne są 

dwie pompki produktu zmieszane z dużą ilością wody. Liczby podane poniżej to tylko średnie 

bazujące na lekkim naciskaniu pompki. 

 

Brightening Cleanser - 50ml / 1.69fl.oz 
Średnia ilość pompek:   284 

Średnia ilość pompek na jedno użycie: 2 

Dzienne użycie:    Dwa razy 

Ilość dni, na które starcza butelka:  71 

 

Daily Serum - 30ml / 1.01fl.oz 
Średnia ilość pompek:   156 

Średnia ilość pompek na jedno użycie: 1 

Dzienne użycie:    Dwa razy 

Ilość dni, na które starcza butelka:  78 

 

Hydration Gel - 40ml / 1.35fl.oz 
Średnia ilość pompek:   173 

Średnia ilość pompek na jedno użycie: 1 

Dzienne użycie:    Dwa razy 

Ilość dni, na które starcza butelka:  86 

 

Moisture Brightening Cream – 40ml / 1.35FL.OZ 
Średnia ilość pompek:   200 

Średnia ilość pompek na jedno użycie: 1 

Dzienne użycie:    Dwa razy 

Ilość dni, na które starcza butelka:  100 

 

Brightening Wand 4ml / 0.14fl.oz 
Liczba kliknięć by zacząć:   42 

Średnia ilość kliknięć:    540-560 

 

Użycie różni się zależnie od osoby, każde kliknięcie uwalnia wystarczającą ilość produktu na jeden 

rejon. 

OPULENCE W GABINECIE W DOMU RANO WIECZOREM 

Brightening Cleanser     

Daily Serum     

Professional Serum     

Hydration Gel     

Brightening Wand     

Moisture Brightening Cream     
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atoxelene 
 

 
 

WYGŁADZANIE - UTRZYMYWANIE - ZAPOBIEGANIE  

 
 Idealny do: 
 

• Cienkich linii i zmarszczek 

• Linii mimicznych i wokół ust 

• Przedwcześnie starzejącej się skóry 
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opis serii atoxelene 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Line Wand - różdżka 

Daily Serum – codzienne serum 

Professional Serum – 

 profesjonalne serum 
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line wand  różdżka 

 

UKIERUNKOWANIE - WYGŁADZANIE - LIFTING  

 

OPIS 

 Serum o profesjonalnej sile;  botaniczne peptydy działają 

bezpośrednio na linie mimiczne i zmarszczki 

 Natychmiastowe i utrzymujące się rezultaty przy regularnym 

stosowaniu 

 Naturalny wzmacniacz i alternatywa dla bardziej 

inwazyjnych zabiegów 

 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA 

 Linie mimiczne wokół oczu, ust i na czole 

 Linie wokół fałd nosowych spowodowane skurczami mięśni 

twarzy 

 Cienkie linie i zmarszczki wokół oczu 

  

KORZYŚCI 
 Poprawa wyglądu linii mimicznych;  daje 

natychmiastowe i utrzymujące się rezultaty 

 Zmniejsza widoczność cienkich linii i zmarszczek 

 Widocznie podnosi brew i wypełnia okolice ust 

 

WSKAZÓWKI 
 Stosować według potrzeby na wszystkie miejsca, 

gdzie problemem są linie mimiczne i zmarszczki 

 Dla maksymalnych korzyści stosować Atoxelene 

Line Wand w ciągu całego dnia według potrzeb 

między 1. a 2. etapem Warstw Hialuronowych 

 

KLUCZOWE SKŁADNIKI 
Nisko-cząsteczkowe substancje hialuronowe , Acetyl Oktapeptiyd-3, hydrolizowany wyciąg z Hibiscus 

Esculentus [ketmia jadalna] 

 

SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 

ACETYL OKTAPEPTYD-3 Zapewnia efekt 

napięcia  powierzchni 

skóry 

Zajmuje się liniami 

mimicznymi 

Łagodzi widoczne 

efekty skurczy mięśni 

twarzy 

WYCIĄG Z KETMII Derywowany z roślin  

napinacz skóry  

Błyskawicznie redukuje 

widoczne oznaki 

starzenia się skóry 

Zajmuje się widocznymi 

efektami skurczu mięśni 

i ma efekt 

przeciwzmarszczkowy 

NISKO-CZĄSTECZKOWE 

SUBSTANCJE 

HIALURONOWE 

Derywowany z roślin, 

nisko-cząsteczkowy 

system nośnikowy 

Dostarcza skórze wilgoć 

i składniki aktywne 
Poprawia nawodnienie 

i objętość skóry 

 

PEŁNY WYKAZ SKŁADNIKÓW 
Water (Aqua), Squalane, Ethoxydiglycol, Ceteareth-20, Acetyl Octapeptide-3, Hydrolyzed Hibiscus 

EsculentusExtract, Hyaluronic Acid, Dextran Sulfate, Sodium Hyaluronate, Serum Albumin, Dextrin, 1,2-

Hexanediol,Panthenol, Caprylyl Glycol, Carbomer, Triethanolamine, Disodium EDTA 

 

4mL/0.13fl.oz 

ETAPOWE NAKŁADANIE 
WARSTW HIALURONOWYCH 
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daily serum  codzienne serum 

 

UKIERUNKOWANIE - WYGŁADZANIE - LIFTING 
 

OPIS 

 Serum o profesjonalnej sile;  botaniczne peptydy działają 

bezpośrednio na linie mimiczne i zmarszczki 

 Natychmiastowe, kumulatywne i długotrwałe rezultaty 

 Naturalny wzmacniacz i alternatywa dla bardziej 

inwazyjnych zabiegów 

 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA 

 Linie mimiczne wokół oczu, ust i na czole 

 Linie wokół fałd nosowych spowodowane skurczami mięśni 

twarzy 

 Cienkie linie i zmarszczki wokół oczu 

  

KORZYŚCI 

 Poprawia wygląd linii mimicznych, dając  

natychmiastowe i utrzymujące się rezultaty 

 Zmniejsza widoczność cienkich linii i zmarszczek 

 Widocznie podnosi brew i wypełnia okolice ust 

 

WSKAZÓWKI 

 Nakładać dwa razy dziennie na wszystkie miejsca, 

gdzie linie mimiczne i zmarszczki stanowią problem 

 Dla maksymalnych korzyści stosować jako 

ukierunkowane wzmocnienie dla 3-etapowych 

Warstw Hialuronowych; nakładać Atoxelene Daily 

Serum między I a II etapem Warstw Hialuronowych 

 

KLUCZOWE SKŁADNIKI 

Nisko-cząsteczkowe substancje hialuronowe , Acetyl Oktapeptiyd-3, hydrolizowany wyciąg z Hibiscus 

Esculentus 

 

SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 
ACETYL OKTAPEPTYD-3 Zapewnia efekt 

napinający na 

powierzchni skóry 

Zajmuje się liniami 

mimicznymi 

Łagodzi widoczne 

efekty skurczów mięśni 

twarzy 

WYCIĄG Z KETMII Derywowany z roślin 

środek napinający 

skórę 

Błyskawicznie redukuje 

widoczne oznaki 

starzenia się skóry 

Zajmuje się widocznymi 

efektami skurczu mięśni 

i daje działanie 

przeciwzmarszczkowe 

NISKO-CZĄSTECZKOWE 

SUBSTANCJE 

HIALURONOWE 

Derywowany z roślin, 

nisko-cząsteczkowy 

system nośnikowy 

Dostarcza skórze wilgoć 

i składniki aktywne 
Poprawia nawodnienie 

i objętość skóry 

 

PEŁNY WYKAZ SKŁADNIKÓW 

Water (Aqua), Squalane, Ethoxydiglycol, Ceteareth-20, Acetyl Octapeptide-3, Hydrolyzed Hibiscus 

EsculentusExtract, Hyaluronic Acid, Dextran Sulfate, Sodium Hyaluronate, Serum Albumin, Dextrin, 1,2-

Hexanediol,Panthenol, Caprylyl Glycol, Carbomer, Triethanolamine, Disodium EDTA 

 

ETAPOWE NAKŁADANIE 
WARSTW HIALURONOWYCH 

30mL/1.01fl.oz 
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professional serum  profesjonalne serum 

 

WYGŁADZANIE - UKIERUNKOWANIE - ZAPOBIEGANIE 

 

OPIS 

• Serum Atoxelene łączy anty-starzeniowe peptydy, 

przeciwutleniacze, kwas hialuronowy i składniki botaniczne 

• Zajmuje się specjalnymi miejscami problemowymi, by poprawić 

wygląd cienkich linii i zmarszczek 

• Daje zarówno natychmiastowe, jak i długoterminowe rezultaty 

przy kontynuowanym stosowaniu 
 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA 

• Linie mimiczne wokół oczu, ust i na czole 

• Linie wokół fałd nosowych spowodowane 

skurczami mięśni twarzy 

• Przedwcześnie starzejąca się skóra 
 

BENEFITS 

• Znacznie łagodzi wygląd linii mimicznych wokół 

oczu, ust i na czole  

• Zajmuje się widocznymi oznakami starzenia się skóry 

• Pomaga  poprawić  wygląd zmarszczek,  

zapobiegać ich tworzeniu się, bez ograniczenia 

mimiki 
 

KORZYŚCI 

• Używać w połączeniu z pielęgnacją domową 

Intraceuticals dla uzyskania maksymalnych 

rezultatów wynikających z Warstw Hialuronowych 

• Używać jako ukierunkowane serum w połączeniu z 

zabiegami Rejuvenate, Opulence lub Clarity 

• Atoxelene aplikowany jest tylko na specyficzne rejony z problemami 

 

KLUCZOWE SKŁADNIKI 

Nisko-cząsteczkowe substancje hialuronowe , Acetyl Oktapeptiyd-3, hydrolizowany wyciąg z Hibiscus 

Esculentus , Pantenol 

 

ACETYL 

OKTAPEPTYD-3 
Zapewnia efekt 

napinający na 

powierzchni skóry 

Zajmuje się liniami 

mimicznymi 

Łagodzi widoczne 

efekty skurczy mięśni 

twarzy 

WYCIĄG Z KETMII Derywowany z roślin 

środek napinający 

skórę 

Błyskawicznie redukuje 

widoczne oznaki 

starzenia się skóry 

Zajmuje się widocznymi 

efektami skurczu mięśni 

i ma działanie 

przeciwzmarszczkowe 

PANTENOL Prekursor pro-witaminy 

B5 z właściwościami 

przeciwzapalnymi i 

nawilżającymi 

Pantenol działa jak 

nawilżacz na 

powierzchni skóry 

Pomaga zrównoważyć 

poziomy nawodnienia, 

uspokaja 

zaczerwienienie i 

nawilża skórę 
 

PEŁNY WYKAZ SKŁADNIKÓW 
Water (Aqua), Caprylic/Capric Triglyceride, Ethoxydiglycol, Squalane, Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, 

Methyl Gluceth-20, Methyl Glucose Sesquistearate, PEG-20 Methyl Glucose Sesquistearate, Dimethicone, 

Acetyl Octapeptide-3, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hibiscus Esculentus Extract, Caprylyl Glycol, 

Bisabolol, Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract, Ascorbyl Palmitate, 1,2-Hexanediol, Panthenol, Disodium 

EDTA, Dextrin 66 

1.5mL/0.05fl.oz 
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lista kontrolna atoxelene 

 

stosowanie produktów 
 

INFORMACJE O STOSOWANIU 

SERII ATOXELENE 

 

OGÓLNE: 

Klienci generalnie aplikują za dużo produktu. Przy produktach odżywczych wystarczy jedna 

pompka rozprowadzona w palcach a następnie nałożona na twarz.  

Liczby podane poniżej to tylko średnie bazujące na lekkim naciskaniu pompki. 

 

DAILY SERUM - 30ML/1.01FL.OZ 

Średnia ilość pompek:  156 

Średnia ilość pompek na jedno użycie:  1 

Dzienne użycie: Dwa razy 

Ilość dni, na które starcza butelka:  78 

 

LINE WAND - 4ML/0.13FL.OZ 
Ilość kliknięć by rozpocząć:  30-40 

Średnia ilość kliknięć:  600 

 

Użycie różni się zależnie od osoby, każde kliknięcie uwalnia wystarczającą ilość produktu na jeden 

rejon. 

 

ATOXELENE W GABINECIE W DOMU RANO WIECZOREM 

Professional Serum ✔    

Daily Serum  ✔ ✔ ✔ 

Line Wand ✔ ✔ ✔ ✔ 
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Clarity sensitive 

 

 

 

Klarowanie – oczyszczanie - uspokajanie 
 
 

 Idealne do: 

 Podatnej na skazy, tłustej lub mieszanej skóry  

 Codziennego kumulowania się rogowacenia 

 Powiększonych lub przekrwionych porów  
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opis serii clarity  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Gel Cleanser - żel do zmywania 

 Gel Cleanser sensitive  

 

 

 Professional Serum  

 Professional Serum sensitive  

 

 

 Treatment Gel - żel do kuracji 

 Treatment Gel sensitive 

 Blemish Repair - różdżka  

 naprawcza 

 

 

 Clarity Course - pakiet Clarity 

 Clarity Course sensitive  
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gel cleanser  żel do zmywania 

ZMYWANIE – OCZYSZCZANIE - PRZYGOTOWANIE 
 

OPIS 

 Lekki wagowo, wolny od olejów żel do dokładnego zmycia skóry oraz usunięcia 

nadmiaru   

tłuszczu i  zanieczyszczeń  

 Receptura wolna od siarczanów; przygotowuje skórę do aplikacji kolejnych produktów  

 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA 

 Młodzież lub dorośli ze skórą podatną na problemy  

 Powiększone pory i skazy  

 Nadmiar tłuszczu i pory przekrwione nagromadzonym sebum  

 

KORZYŚCI 

 Delikatne złuszczanie zapewnia głębokie umycie przekrwionych porów  

 Oczyszcza i pomaga przywrócić skórze naturalną równowagę  

 Przygotowuje skórę do Warstw Hialuronowych  

 

WSKAZÓWKI  

 Zmoczyć skórę wodą, zaaplikować 1-2 pompki 

zmywacza i masować do lekkiej piany  

 Dobrze spłukać wodą i osuszyć 

 Dla maksymalnych korzyści nałożyć następnie cienką 

warstwę Treatment Gel i użyć Clarity  

Wand według potrzeb  

 

KLUCZOWE SKŁADNIKI 

Glukozyd decylowy, betaina kokamidopropylowa, kwas 

salicylowy 

 

 

SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 
GLUKOZYD DECYLOWY Derywowany z roślin Delikatnie myje skórę Pozostawia skórę miękką 

i czystą, gotową do 

nawodnienia 
BETAINA 

KOKOMIDOPROPYLOWA 

 

Środek zmywający wolny 

od siarczanów 

Delikatnie myje skórę Pozostawia skórę miękką 

i czystą, gotową do 

zabiegu 

KWAS SALICYLOWY Beta-hydroksykwas Wygładza wygląd 

powierzchni skóry, 

pomaga zwiększyć 

absorpcję produktu 

Idealny do skóry 

podatnej na problemy, 

pomaga redukować 

pory i związane z nimi 

problemy 

 

PEŁNY WYKAZ SKŁADNIKÓW 

Water (Aqua), Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Alcohol denat, PEG-12 Dimethicone, Salicylic 

Acid, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Methylchloroisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone 

 

50mL/1.69fl.oz 

PRZYGOTOWANIE DO NAKŁADANIA 
WARSTW HIALURONOWYCH 
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treatment gel  żel do kuracji 

 

USPOKAJANIE – KONTROLOWANIE - NAWADNIANIE 
 

OPIS 

 Lekki wagowo, bezolejowy żel nawadniający  

 Dostarcza skórze silne przeciwutleniacze i witaminy 
 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA 

 Skóra podatna na skazy, codzienne gromadzenie się tłuszczu i rogowacenie 

 Powiększone lub przekrwione pory w skórze podatnej na problemy  

 Oznaki przedwczesnego starzenia się  
 

KORZYŚCI 

 Pomaga wysuszyć i złuszczyć powierzchnię skóry, kontroluje produkcję sebum  

 Głęboko nawadnia, chroni skórę podatną na 

problemy przed zewnętrznymi wolnymi rodnikami  

 Pomaga uspokoić podrażnienie i redukuje 

zaczerwienienie  

 Pomaga w zapobieganiu widocznym oznakom 

przedwczesnego starzenia  
 

WSKAZÓWKI  

 Nałożyć 1-2 pompki na twarz rano i wieczorem  

 Dla maksymalnych korzyści używać w połączeniu z 

Clarity Gel Cleanser i Blemish Repair 

 Jeżeli występuje suchość lub odwodnienie, 

stosować Warstwy Hialuronowe 
 

KLUCZOWE SKŁADNIKI 

Wielo-wagowe substancje hialuronowe, fitosfingozyna, witaminy A, C i E, kwas salicylowy  
 

RADA 

Nałożyć Treatment Gel na wrośnięte włosy dla ukojenia podrażnienia  
 

SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 
FITOSFINGOZYNA Białko naskórkowe, 

naturalnie występujące w 

skórze 

Pomaga eliminować 

odwodnienie lub 

wrażliwość - bez 

podrażniania 

Pomaga złagodzić 

zaczerwienienie 

WITAMINY A, C I E Niezbędne witaminy Super przeciwutleniacze,  

podtrzymują dobre 

samopoczucie skóry 

Skóra wygląda młodziej i 

zdrowiej 

KWAS SALICYLOWY Beta-hydroksykwas Nadaje gładszy wygląd 

powierzchni skóry, 

pomaga zwiększyć 

absorpcję produktu 

Idealny dla skóry 

podatnej na problemy 

ponieważ nasila obrót 

komórkowy górnych 

warstw skóry by dać 

gładziej wyglądającą 

skórę 
 

PEŁNY WYKAZ SKŁADNIKÓW 

Water (Aqua), Coceth-7, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, 

Triethanolamine, Thioctamidoethyl Dimethylamine Maleate, Salicylic Acid, Sodium Ascorbyl Phosphate, 

Sodium Hyaluronate, Squalane, Tocopheryl Acetate, Saccharomyces/Selenium Ferment, Retinyl Palmitate, 

Dextran Sulfate, Phytosphingosine, Hyaluronic Acid, Serum Albumin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 

Crosspolymer, Phenoxyethanol, Tocopherol. 

30mL/1.01fl.oz 

ETAPOWE NAKŁADANIE 
WARSTW HIALURONOWYCH 
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blemish repair różdżka naprawcza 

 

UKIERUNKOWANIE - NAPRAWA - ZAPOBIEGANIE 
 

OPIS 

• Skoncentrowana receptura, specjalnie by zająć się plamami 

• Silna mieszanka przeciwutleniaczy i składników botanicznych  

• Unikalna końcówka do codziennej wymiany dla uniknięcia zabrudzenia 

 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA 

• Zaczynają się pojawiać plamy i skazy 

• Skóra podatna na problemy 

• Przekrwione pory z nagromadzonych zanieczyszczeń i nadmiernej 

produkcji tłuszczu 
 

KORZYŚCI 

• Ukierunkowana aplikacja gwarantuje, działanie tylko na dotknięte 

miejsca  

• Poprawia wygląd skóry dotkniętej problemem 

• Łagodzi zaczerwienienie i podrażnienie 

 

WSKAZÓWKI  

• Używać, kiedy plamy są widoczne lub pojawiają się 

• Stosować dwa razy dziennie na dotknięte miejsca; 

zmieniać końcówkę po każdej aplikacji 

• Dla maksymalnych korzyści stosować przed 3-

etapowymi Warstwami Hialuronowymi 

Intraceuticals 

 

KLUCZOWE SKŁADNIKI 

Fitosfingozyna, olej z drzewa herbacianego, alantoina 
 

 

 

Końcówki aplikatora Blemish Repair 

Wkład, 15 końcówek aplikatora Blemish Repair 

 
 

SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 
FITOSFINGOZYNA Białko naskórkowe, 

naturalnie występujące w 

skórze 

Pomaga eliminować 

odwodnienie lub 

wrażliwość -  bez 

podrażniania 

Pomaga złagodzić 

zaczerwienienie 

OLEJ Z DRZEWA 

HERBACIANEGO 

Derywowany z australijskiej 

rośliny Melaleuca (drzewo 

herbaciane) 

Koi podrażnienie Poprawia wygląd 

podrażnionej skóry 

ALANTOINA Łagodny złuszczacz Pomaga zwiększyć 

nawilżenie i łagodzi 

podrażnioną skórę 

Przyczynia się do 

zdrowego obrotu 

komórkowego i gładszej, 

bardziej miękkiej skóry 
 

PEŁNY WYKAZ SKŁADNIKÓW 

Water (Aqua), Ceteareth-12, Octyldodecanol, Triethaolamine, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, 

Saccharomyces/Selenium Ferment, Melaleuca Alternifolia leaf Oil, Phytosphingosine, Sodium Hyaluronate, 

Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Camellia Sinensis Leaf Extract, Allantoin, Phenoxyethanol, 

Glycerin 

2mL/0.07fl.oz 

ETAPOWE NAKŁADANIE 
WARSTW HIALURONOWYCH 
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clarity sensitive range seria wrażliwa 

 

UKIERUNKOWANIE - NAPRAWA - ZAPOBIEGANIE 
 

OPIS 

• Specjalistyczna seria Clarity Sensitive składa się z  żelu zmywającego (Gel Cleanser), żelu 

zabiegowego (Treatment Gel), zabiegu profesjonalnego i pakietu (Clarity Course) 

• Seria Clarity Sensitive zawiera Bisabolol (wyciąg z rumianku) i Zingiber (wyciąg z korzenia imbiru), 

które łagodzą i uspokajają wrażliwą skórę 

 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA 

• Prawdziwie wrażliwa skóra 

• Dorosła lub nastoletnia skóra podatna na problemy 

• Zaczerwienienie lub zapalenie 

• Podrażniona lub odwodniona skóra 

 

KORZYŚCI 

• Dostarcza przeciwutleniacze i witaminy dla ochrony 

wrażliwej skóry podatnej na skazy 

• Pomaga poprawić widoczne oznaki starzenia 

 

WSKAZÓWKI W GABINECIE 

Przy zakupie Pakietu Clarity, serum Clarity Sensitive trzymane są w 

gabinecie z nazwiskiem i informacjami kontaktowymi klientki. 

 

WSKAZÓWKI W DOMU 

 Rozpocząć od zmywacza Clarity Gel Cleanser Sensitive by przygotować skórę 

 Następnie stosować żel Clarity Treatment Gel Sensitive dla uzupełnienia 

 

KLUCZOWE SKŁADNIKI 

Substancje hialuronowe, wyciąg z rumianku, wyciąg z korzenia imbiru, peptyd miedzi 
 

SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 
WYCIĄG Z RUMIANKU Derywowany z rumianku Przynosi ulgę wrażliwej 

skórze 

Skóra wycisza się, zyskuje 

bardziej równomierne 

zabarwienie 

WYCIĄG Z KORZENIA 

IMBIRU 

Wyciąg naturalnie 

derywowany z korzenia 

imbiru 

Redukuje 

zaczerwienienie i 

uspokaja podrażnienie 

Skóra wycisza się, zyskuje 

bardziej równomierne 

zabarwienie i napięcie 

PEPTYD MIEDZI Miedź zapakowana jest w 

peptydzie, co umożliwia 

lepszą penetrację 

Ma działanie 

uspokajające na 

zestresowaną skórę 

Skóra zyskuje odnowiony    

i młodzieńczy wygląd 

 

PEŁNY WYKAZ SKŁADNIKÓW 

Water (Aqua), Benzyl Alcohol, Saccharomyces/Selenium Ferment, Saccharomyces/Copper Ferment, 

Coceth-7, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 

Crosspolymer, Triethanolamine, Salicylic Acid, Thioctic Acid, Maleic Acid, Squalane, Sodium Ascorbyl 

Phosphate, Triclosan, Bisabolol, Zinigiber Officinale (Ginger) Root Extract, Tocopheryl Acetate, Serum 

Albumin, Hyaluronic Acid, Dextran Sulfate, Retinyl Palmitate, Phytosphingosine, Cocamidopropyl Betaine, 

Decyl Glucoside, Alcohol, Fragrance, Phenoxyethanol, PEG-12 Dimethicone, Ceteareth-12, Octyldodecanol, 

Larrea Divaricata Extract, Butylene Glycol, PEG-8, Phenoxyethanol, Glycerin, Thymus Vulgaris Extract, 

Thioctamidoethyl Dimethylamine Maleate, Triethanolamine, Sodium Hyaluronate, Sodium Benzoate, 

Potassium Sorbatea 
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professional serum  profesjonalne serum 

 

KLAROWANIE - OCZYSZCZANIE - USPOKAJANIE 
 

OPIS 

• Serum Clarity dostarcza skórze silne 

przeciwutleniacze i witaminy 

• Uspokajająca formuła z lekkimi wagowo 

substancjami hialuronowymi dla wygładzenia 

wyglądu skóry 

• Zapewnia klarowny i czysty wygląd skórze podatnej 

na problemy 
 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA 

• Powiększone lub przekrwione pory w skórze podatnej na problemy 

• Dorosłe i hormonalne problemy 

• Zanieczyszczenia  

• Wygląd przedwcześnie postarzałej skóry 
 

KORZYŚCI 

• Dostarcza silne przeciwutleniacze i witaminy dla 

oczyszczenia cery 

• Mocna nowa technologia, która pomaga 

równoważyć i uspokajać skórę dotkniętą skazami 

• Pomaga poprawić wygląd widocznych oznak 

starzenia 
 

WSKAZÓWKI  

• Serum Clarity może być aplikowane tylko przez 

wyszkolonych profesjonalistów - jako część Zabiegu 

Intraceuticals. 

• Optymalne rezultaty uzyskuje się przez serię zabiegów z codziennym stosowaniem produktów 

domowych Intraceuticals 
 

KLUCZOWE SKŁADNIKI 

Nisko-cząsteczkowe substancje hialuronowe, fitosfingozyna, fosforan sodowo - askorbylowy, maleinian 

liposolu 

 

PEŁNY WYKAZ SKŁADNIKÓW 

Water (Aqua), Ceteareth-12, Sodium Ascorbyl Phosphate, Octyldodecanol, Saccharomyces/Selenium 

Ferment, Larrea Divaricata Extract, Butylene Glycol, PEG-8, Phenoxyethanol, Squalane, Glycerin, Thymus 

Vulgaris Extract, Thioctamidoethyl Dimethylamine Maleate, Tocopheryl Acetate, Triethanolamine, Sodium 

Hyaluronate, Salicylic Acid, Phytosphingosine , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate 

SKŁADNIKI CECHY ZALETY KORZYŚCI 
FITOSFINGOZYNA Białko naskórkowe, 

naturalnie występujące w 

skórze 

Pomaga eliminować 

odwodnienie lub 

wrażliwość - bez 

podrażniania 

Pomaga złagodzić 

zaczerwienienie 

WITAMINA C Stabilna forma witaminy C Super przeciwutleniacz z 

właściwościami 

rozjaśniającymi 

Właściwości anty-

starzeniowe rozjaśniają i 

zmiękczają wygląd skóry 

MALEINIAN LIPOSOLU Rozpuszczalna w wodzie sól 

kwasu alfa liponowego 
Właściwości przeciw-

utleniające rozjaśniają i 

kondycjonują skórę 

Nadaje skórze miękki 

wygląd skóry i redukuje 

widoczne oznaki 

starzenia 

3.5mL/0.118fl.oz 

WYGLĄD SKÓRY W CZASIE ZABIEGU  

INTRACEUTICALS CLARITY 
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clarity course  pakiet Clarity 

 

MAKSYMALIZOWANIE – KONTYNUOWANIE - UTRZYMYWANIE 

 

OPIS 

 Pakiet Clarity to seria sześciu profesjonalnych zabiegów, przeznaczonych do wykonywania w 

gabinecie dwa razy w tygodniu przez 3 tygodnie  

 Zawiera pełne objętości produktów domowych Clarity: zmywacz (Gel Cleanser), żel zabiegowy 

(Treatment Gel) i różdżkę (Blemish Repair)  

 

STAN SKÓRY I WSKAZANIA 

 Powiększone lub przekrwione pory w 

skórze podatnej na problemy  

 Dorosłe i hormonalne skazy  

 Zanieczyszczenia i stany zapalne  

 Oznaki przedwczesnego starzenia  

 

KORZYŚCI 

 Rezultaty są progresywnie 

maksymalizowane  poprzez serię dwóch 

zabiegów tygodniowo przez 3 tygodnie  

 Rezultaty zabiegu utrzymywane są 

poprzez codzienne aplikowanie 

produktów domowych  

 Ciągłe stosowanie pomaga oczyścić, 

uspokoić i poprawić wygląd skóry  

 

WSKAZÓWKI 

W gabinecie – zabiegi dwa razy w tygodniu przez 3 tygodnie wykonywane przez przeszkolonych 

profesjonalistów  

W domu – dwa razy dziennie aplikacja produktów do pielęgnacji skóry dla zmaksymalizowania  

rezultatów  

 Przygotowanie - Gel Cleanser  

 Uzupełnienie - Treatment Gel  

 Uzupełnienie - Blemish Repair 

 

ZALECENIA 

• Jeżeli występuje suchość lub odwodnienie zastosować Warstwy Hialuronowe  
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lista kontrolna clarity 

 

stosowanie produktów 
 

INFORMACJE O STOSOWANIU  

SERII CLARITY  
 

OGÓLNE: 

Klienci generalnie aplikują za dużo produkt. Przy produktach odżywczych wystarczy jedna 

pompka rozprowadzona w palcach a następnie nałożona na twarz. Przy zmywaniu optymalne są 

dwie pompki produktu zmieszane z dużą ilością wody. Liczby podane poniżej to tylko średnie 

bazujące na lekkim naciskaniu pompki.  

 

GEL CLEANSER - 50ML / 1.69FL.OZ  

Średnia ilość pompek:    360  

Średnia ilość pompek do jednego użycia:  3 

Użycia dzienne:     dwa razy  

Ilość dni używania w butelce:   60  

 

TREATMENT GEL - 30ML / 1.01FL.OZ  

Średnia ilość pompek:    66  

Średnia ilość pompek by rozpocząć:  3-4  

Średnia ilość pompek do jednego użycia:  1  

Użycia dzienne:     dwa razy  

Ilość dni używania w słoiku:    33  

 

BLEMISH REPAIR 2ML / 0.06FL.OZ  

Ilość kliknięć by rozpocząć:    35-40  

Średnia ilość kliknięć:     530  

 

Użycie różni się zależnie od osoby, każde kliknięcie uwalnia wystarczającą ilość produktu na jeden 

rejon.  

CLARITY W GABINECIE W DOMU RANO WIECZOREM 

Gel Cleanser ✔ ✔ ✔ ✔ 

Professional Serum ✔    

Treatment Gel ✔ ✔ ✔ ✔ 

Blemish Repair  ✔ ✔ ✔ 
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przewodnik po pielęgnacji skóry  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zalecenia: 

• Optymalne rezultaty uzyskiwane są poprzez warstwy hialuronowe. Przygotuj skórę, 

 następnie Odnów, Uzupełnij i Ochroń. 

• Serię produktów domowych można zintegrować dla stworzenia zindywidualizowanej 

 pielęgnacji skóry. 

• Ukierunkowane produkty uzupełniające powinny być używane w połączeniu z Warstwami 

 Hialuronowymi i nie należy zastępować Etapu 2: Uzupełnienie.  

 

 



 

   63 

opisy zabiegów  
ZABIEG REJUVENATE 

Ten zabieg zaspokajający pragnienie skóry dostarcza intensywne nawodnienie. 

Doskonałe dla wszystkich rodzajów skóry serum Rejuvenate zawiera witaminy i 

przeciwutleniacze, które znacząco liftingują, wzmacniają i nawadniają skórę.  

 
ZABIEG OPULENCE  

Odsłoń bardziej promienną siebie! Zabieg Opulence łączy botaniczne rozjaśniacze oraz super 

skoncentrowaną witaminę C by rozjaśnić i zrównoważyć szarą, nierównomierną barwę skóry. 

Pigmentacja jest zminimalizowana, skóra świetlista, wzmocniona i bardziej promienna.  

 
ZABIEG CLARITY  

Oczyszcza wygląd skóry podatnej na problemy najlepszą bronią na zanieczyszczenia i 

podrażnienia. Zabieg Clarity usuwa nagromadzony tłuszcz, pozostawia skórę klarowną i 

oczyszczoną. (Dostępny także dla skóry Wrażliwej).  

 
ZABIEG ATOXELENE  

Ten ukierunkowany zabieg stanowi doskonałą, nie chirurgiczną alternatywę dla bardziej 

inwazyjnych procedur. Jako dodatek do zabiegów Rejuvenate, Opulence lub Clarity, zabieg 

Atoxelene poprzez naturalne aminokwasy natychmiast ujędrnia, liftinguje i wypełnia skórę, 

znacząco redukując wygląd cienkich linii i zmarszczek.  

 
ZABIEG REJUVENATE ANTY-STARZENIOWY  

Weź to co najlepsze z obydwu światów! Dla jeszcze bardziej znaczących rezultatów pozwól siłom 

zabiegów Rejuvenate i Atoxelene połączyć się i natychmiast zredukować wygląd cienkich linii i 

zmarszczek, jednocześnie napinając i ujędrniając dla bardziej zdefiniowanych konturów twarzy.  

 
ZABIEG OPULENCE ANTY-STARZENIOWY 

Rozjaśnij i napnij skórę poprzez połączenie zabiegów Opulence i Atoxelene. Idealny dla 

nierównomiernego zabarwienia skóry i pigmentacji, a także natychmiast redukujący wygląd 

cienkich linii i zmarszczek. Twoja skóra będzie pozostawiona z uczuciem jaśniejszej, bardziej 

napiętej i bardziej świetlistej.  

 
ZABIEG CLARITY ANTY-STARZENIOWY 

Walczy ze skórą problematyczną a także ukierunkowany jest na cienkie linie i zmarszczki. Ten 

zabieg stosuje połączenie Clarity i Atoxelene dla oczyszczenia i upiększenia skóry podatnej na 

problemy oraz znacząco redukuje wygląd cienkich linii i zmarszczek. 
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protokół zabiegowy 
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wprowadzenie o aplikatorze 
 
UŻYWANIE SPUSTU APLIKATORA  

 Wciśnij spust kciukiem. To zwolni przepływ tlenu. 

 Trzymając spust wciśnięty, przeciągnij go do tyłu. To 

uwolni  serum z pojemnika. 

 
UWAGA:  Patrz Ryc. 1 - Można regulować ilość 

rozpylanego serum zależnie od tego jak bardzo 

przeciągnie się spust do tyłu. 

 

 

ROZPYLANIE SERUM 
 Przy rozpylaniu serum na dużych rejonach, takich jak 

policzek lub czoło, końcówka aplikatora musi 

znajdować się w odległości 5-6 cm od powierzchni 

skóry.  

 Przy rozpylaniu na mniejsze rejony, takie jak oczy, nos lub górna warga, końcówka 

aplikatora musi być w odległości 1cm od powierzchni skóry. Dla tych mniejszych rejonów 

spust należy cofnąć tylko trochę do tyły by zmniejszyć ilość uwalnianego serum. 

 

 

ŁĄCZENIE TLENU I SERUM 
• Po rozpyleniu serum na danym rejonie, trzymając spust 

wciśnięty, przesuń kciuk do przodu, w pozycję 

przepływu tlenu, jak pokazano na Ryc. 2.  

• Delikatnie poprowadź końcówkę aplikatora na 

odległość 1mm od powierzchni skóry, na której 

rozpylono serum.  

Ryc. 1 

Ryc. 2 
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przebieg zabiegu 
 

PRZED ZABIEGIEM 
• Ustal limit około 10 - 15 minut dla każdej połowy twarzy. Wyjaśnij zabieg klientce, 

podkreślając, że jest niezmiernie delikatny. 

• Upewnij się by klientka rozumiała, że jeżeli poczuje jakikolwiek dyskomfort, powinna o tym 

natychmiast powiedzieć. 

• Zmyj skórę dwukrotnie żelem Rejuvenate Cleansing Gel dla zagwarantowania spójnego i 

wiarygodnego rezultatu. 

• Przed zabiegiem umieść wilgotne płatki kosmetyczne na oczach klientki dla zapewnienia, 

że serum nie zostanie rozpylone na rzęsy lub do oczu. 

• Upewnij się, że urządzenie nastawione jest na ciśnienie 3,5. 
 

APLIKACJA 
 Zapoznaj klientkę z uczuciem wciskając spust dla uwolnienia tlenu, trzymając aplikator z 

dala od twarzy klientki. Powoli przesuń po czole do jego środka w odległości  5-6 cm od 

skóry.  

 Powoli przesuń spust do tyłu dla uwolnienia serum. Rozpylamy teraz tlen i serum. Zwracaj 

uwagę na pozycję kciuka przy rozpylaniu oraz słuchaj dźwięku serum przy rozpylaniu. 

 Aplikuj serum w odległości 5-6 cm od skóry przy dużych rejonach oraz 1cm przy mniejszych 

rejonach. Serum powinno być aplikowane powoli, zgodnie z tym samym wzorem co 

aplikacja zabiegu. 

 Przesuń spust do przodu, tak by tylko tlen był uwalniany, by rozpocząć infuzję tlenu do skóry. 

Aplikator musi być trzymany pod właściwym kątem w stosunku do skóry a końcówka w 

odległości 1 mm od skóry. Patrz Ryc. 3. 

PO ZABIEGU 
• Zabieg należy zawsze kończyć aplikacją produktów do pielęgnacji skóry w procesie 3-

etapowych Warstw Hialuronowych dla utrzymania i zintensyfikowania rezultatów. 

• Należy zwrócić uwagę na to, że codzienne serum (Daily Serum) nie są potrzebne 

natychmiast po zabiegu, ponieważ serum zabiegowe zastępuje Etap 1: Odnowienie. 

• Zawsze należy umyć aplikator zgodnie z Instrukcją Obsługi Urządzenia. 

 

WSKAZÓWKI 
• Nigdy nie kieruj końcówki aplikatora w stronę ucha, nosa, ust lub oka klientki. 

• Niektóre klientki mogą odczuwać łaskotanie, w rejonach bardziej wrażliwych należy więc 

pracować powoli dla zminimalizowania tego uczucia. 

• Przy pracy na twarzy aplikator zawsze musi być pod kątem prostym. 

• Przy traktowaniu skazy lub blizny rozpyl małą ilość bezpośrednio na miejsce problemowe, 

następnie trzymaj aplikator w tym miejscu przez kilka sekund, rozpyl ponownie i używając 

małych okrężnych ruchów przesuwaj się po tym miejscu.  

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 3 
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przebieg konsultacji  
 

PRZED ZABIEGIEM 

Około 5 minut  

1. Rozpoznaj główne problemy skóry klientki – tzn.: sucha (odwodniona), pigmentacja, 

cienkie linie, trądzik  

2. Zmyj skórę klientki – zaleca się dwukrotne zmycie odpowiednim zmywaczem Intraceuticals  

3. Ustal, który zabieg Intraceuticals byłby najlepszy oraz wyjaśnij zabieg i dlaczego został on 

wybrany – podkreśl, że to delikatny, odprężający zabieg ze znakomitymi rezultatami.  

4. Opowiedz trochę o zabiegach Intraceuticals i jak z nich skorzysta skóra klientki  

5. Zaleć kurs zabiegów dla uzyskania maksymalnych korzyści, wyjaśnij klientce, że omówisz z 

nią produkty po zakończeniu zabiegu 

 

PO ZABIEGU  

Około 5 minut, nadal w pokoju zabiegowym  

1. Posadź klientkę i zapytaj jak się czuje jej skóra  

2. Przy każdym używanym produkcie powiedz co jest używane na jej skórze – objaśniając 

dlaczego i ile używać – np.: żel nawadniający – 1-2 pompki rano i wieczorem po zmyciu 

dla Etapu 2 w procesie warstw hialuronowych. Wypełnić kartę analizy skóry Intraceuticals 

(pozwolić klientce trzymać produkty w trakcie objaśniania – daje im to poczucie 

posiadania)  

3. Wręcz klientce odpowiedni Kurs i ponownie wskaż na znaczenie kursu by zobaczyć 

bardziej długotrwałe rezultaty  

4. Jeżeli klientka woli zarezerwować pojedyncze zabiegi, poleć 2 kluczowe produkty dla niej 

do domu i odprowadź klientkę do recepcji z produktami w dłoni  

5. Zapisz klientkę na następny zabieg  
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sekcje twarzy  

Ilustracje w tej części podręcznika przedstawiają twarz tak jak widzi ją terapeutka. 
  

1. Wyobraź sobie niewidoczną linię biegnącą w dół twarzy i szyi klientki.  

2. Zbadaj twarz klientki i ustal, która strona pokazuje najmniejsze oznaki starzenia się i rozpocznij 

zabieg na tej stronie. 

3. Zacznij zabieg rozprowadzając dużą ilość serum od czoła do szyi na wybranej stronie aż 

wyraźnie będzie widoczne, że skóra jest mokra ale by serum nie spływało. Patrz Ryc. 4. 

 

 

  Ryc. 4 

 

 

 



 

   69 

wskazówki do zabiegu: rejuvenate i 

opulence  

CZOŁO  

 

 

 
 

 
 
 

 

 Rozpyl ponownie serum na czole jeżeli 

zostało wchłonięte.  

 Rozpocznij infuzję tlenu między brwiami. 

Używając ruchów do góry przesuwaj 

aplikator w kierunku środka czoła, każdy 

ruch równoległy do poprzedniego aż do 

dojścia do brwi. 

 Zmień ruchy na poziome, pracując na 

zewnątrz, w kierunku linii włosów. Jeden 

ruch powinien pokrywać połowę tej 

strony czoła. Kontynuuj infuzję z każdym 

ruchem lekko powyżej poprzedniego.  

 Następna sekcja zaczyna się u 

podstawy czoła i biegnie w poprzek do 

linii włosów. Przesuwaj aplikator 

poziomo, zaczynając każdy ruch lekko 

powyżej poprzedniego. 

 Jeżeli pozostanie jakieś serum na skórze 

to zostanie ono przez nią wchłonięte. 

 

 

 

 

OKO 

     
 

 Użyj połowy nacisku przy rozpylaniu 

serum na okolicach oka. Rozpyl 

delikatną mgiełkę bezpośrednio pod 

brwią.  

 Rozpocznij przesuwanie aplikatora nad 

skórą od wewnętrznego kącika kości 

oczodołu, używając ruchy ku górze pod 

kątem 45 stopni. Skup się na 

zewnętrznym kąciku kości oczodołu, 

pracując przez brew. Rezultatem tego 

powinno być widoczne podniesienie w 

tym rejonie.  

 Rozpyl serum wzdłuż kości oczodołu pod 

okiem. Przesuń płatek kosmetyczny 

lekko do góry by umożliwić dostęp i 

przesuwaj aplikator po kości oczodołu 

pod kątem 45 stopni. 

 Na zewnętrznych kącikach oczu 

kierunek ruchów powinien być zgodny z 

kierunkiem cienkich linii i zmarszczek. 

 Powtórz 4-5 razy.  

 Nie rozpylać blisko kanalików łzowych i 

unikać powiek. Dobrze jest też 

rozciągnąć skórna zewnątrz oka 

podczas rozpylania i infuzji serum. 
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rejuvenate i opulence 

NOS 

 

 

 Rozpyl serum na nosie.  

 Zacznij infuzję serum i tlenu na szczycie 

nosa, przesuwając aplikator na zewnątrz 

pod kątem 45°.  

 Wykonaj infuzję do podstawy nosa. 

GÓRNA CZĘŚĆ POLICZKA 

 
 Rozpyl serum na górnej części policzka, 

pracuj od kości policzkowej używając 

ukośne ruchy od nosa w kierunku ucha. 

Uważaj by nie popychać lub naciskać 

kości policzkowej.  

 Zwróć specjalnej uwagi na ten rejon 

podniesie efekt liftingu. 
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rejuvenate i opulence  

GÓRNA WARGA  

 
 

 Rozpyl małą ilość serum na górnej 

wardze, między nosem a ustami.  

 Uważaj by nie rozpylać do nosa klientki. 

Używając ruchów w dół i pracując od 

miejsca pod środkiem nozdrzy, rozciągnij 

ruchy do napotkania krawędzi wargi. 

Pracuj od środka na zewnątrz do kącika 

ust.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USTA 

 

 Rozpyl małą ilość serum na 

krawędź górnej wargi. Pracując 

od środka wargi, stosuj małe 

ruchy po 1/2 cm w górę nad linią 

ust. Kontynuuj równoległymi 

ruchami aż do dotarcia w pobliże 

kącika ust.  

 Uważaj by nie umieścić końcówki 

aplikatora między ustami lub zbyt daleko 

w kącik ust by nie wypełnić ust tlenem.  

 Ponownie rozpyl na tym rejonie i ponów 

infuzję dla wypełnienia ust.  

 Powtórz proces na dolnej wardze ale 

ruchami skierowanymi w dół. 
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rejuvenate i opulence 

DOLNA CZĘŚĆ POLICZKA I PODBRÓDEK  

 

 Rozpyl na całej dolnej części policzka w 

dół do tuż poniżej linii szczęki. 

Zaczynając od środka podbródka  

pracuj na zewnątrz w kierunku płatka 

ucha.  

 Przesuwaj aplikator od podstawy ust do 

miejsca pod linią szczęki. Uważaj by przy 

przesuwaniu aplikatora był on zawsze 

pod kątem 90° do skóry. 

 Każdy ruch powinien kończyć się około 3 

cm poniżej linii szczęki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LINIA SZCZĘKI I SZYJA 

 
 

 Rozpyl serum wzdłuż linii szczęki.  

 Zaczynając na podbródku przesuwaj 

aplikator przez linię szczęki pod kątem 

45° w górę w kierunku ucha. To 

przyniesie maksymalne podniesienie.  

 Kontynuuj  ruch przez linię szczęki aż do 

dotarcia do ucha. Rozpyl serum na 

połowę szyi od środka podbródka w dół 

do podstawy szyi. Używając ruchów od 

środka szyi, pracuj na zewnątrz aż do 

osiągnięcia poziomu z płatkiem ucha. 

Ponieważ jest to generalnie płaski rejon, 

można stosować dłuższe ruchy dla 

pokrycia tego rejonu.
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zakończenie zabiegu:  

rejuvenate i opulence 
 

MAKSYMALNA SATYSFAKCJA KLIENTKI 

Dopilnuj by klientka zobaczyła rezultaty pierwszego zabiegu. 

Podaj klientce lusterko i wskaż miejsca z widoczną poprawą. Utwierdź klientkę w przekonaniu, że to 

dopiero początek procesu.  
 

• Zabieg inicjuje osmotyczną adsorpcję serum.  

• Aplikacja pielęgnacji domowej w Kursie Intraceuticals jest niezbędna dla zmaksymalizowania 

 korzyści wynikających z zabiegu. 

 •  Używając wewnętrznej okładki Kursu jako przewodnika, wyjaśnij klientce potrzebę zapewnienia 

 zrównoważonej, wiążącej wilgoć podstawy, z której skóra może kontynuować pobieranie 

 nawodnienia oraz niezbędnych witamin i przeciwutleniaczy.  
 

Przedstawienie Kursu Intraceuticals  

Jeżeli to możliwe usiądź obok klientki trzymając Kurs.  

Wręcz otwarte pudełko Kursu klientce do przejrzenia. Przekaż jej następujące zalety każdego 

pojedynczego produktu.  
 

• Cleansing Gel [żel zmywający]: Przygotowuje skórę do Warstw Hialurronowych  

 Hydration Gel and Eye Gel [żel nawadniający i żel pod oczy] (tylko rejuvenate): Uzupełniają 

 witalne składniki i nawodnienie.  

• Moisture Binding Cream [krem wiążący wilgoć]: Chroni skórę, pobiera wilgoć z otoczenia i broni 

 przed szkodliwym działaniem środowiska.  

• Produkty domowe mają efekt kumulatywny, który jeszcze bardziej poprawi efekty każdego 

 pojedynczego zabiegu.  
 

Zalecenia w zakresie stosowania produktów  
 

•  Po wskazaniu miejsc poprawy oraz zalet produktów do pielęgnacji skóry, nadszedł czas na 

zarekomendowanie klientce przebiegu kuracji.  

 Zasugeruj klientce, że najskuteczniejszą i najbardziej wartościową opcją jest zakup pakietu 

 sześciu zabiegów, który zawiera potrzebne produkty domowe. Następnie, dla podtrzymania 

 rezultatów, niezbędny jest comiesięczny program podtrzymujący. Przedstaw klientce koszt 

 sześciu indywidualnych zabiegów plus pełną wartość detaliczną wszystkich produktów, w 

 przeciwieństwie do ceny zakupu Kursu.  

• Jeżeli klientka nie może kupić kursu zabiegów, zaproponuj zarezerwowanie dodatkowego 

 zabiegu za miesiąc oraz zakup pełnej serii pielęgnacji domowej dla Przygotowania, Odnowienia, 

 Uzupełnienia i Ochrony.  

 

 

Wskazówka:  

Jeżeli jest to „jednorazowa” klientka, która nie chce 

inwestować w pełną pielęgnację domową, zaproponuj jej 

Zestaw Podróżny Intraceuticals, który zapewni jej 

jednomiesięczna pielęgnację domow
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wskazówki do zabiegu: Atoxelene 

Zabieg Atoxelene to ukierunkowana kuracja dla cienkich linii i zmarszczek, w przeciwieństwie do 

zabiegów Rejuvenate i Opulence, które zajmują się całą twarzą. 

 

Omów z klientką miejsca występowania problemów - atoxelene działa najlepiej na cienkich liniach, 

zmarszczkach i liniach mimicznych na okolicach oczu i ust.  

 

1. Rozpyl serum na miejscach problemowych a także otaczającym mięśniu. Na przykład, przy 

zmarszczkach na czole, oprócz nich powinno się też pokryć mięsień czołowy. 

2. Przesuwaj aplikator po rejonie problemowym zgodnie z kierunkiem cienkiej linii.  

3. Najczęstsze miejsca poddawane zabiegowi to okolice czoła, oczu, ust oraz linie uśmiechu. Patrz 

Ryc. 5. 

4. Na zakończenie każdego zabiegu zaleca się zasugerowanie klientce by kupiła różdżkę 

Atoxelene Line Wand i/lub codzienne serum Atoxelene (Daily Serum). Jest to niezbędne dla 

zmaksymalizowania długotrwałego efektu zabiegu. 

5. Nałóż żel pod oczy (Eye Gel), żel nawadniający (Hydration Gel) i krem wiążący wilgoć (Moisture 

Binding Cream) by zakończyć zabieg. 

6. ZABIEG ATOXELENE PRZYNOSI NAJLEPSZE REZULTATY KIEDY JEST POŁĄCZONY Z 

ZABIEGIEM REJUVENATE LUB OPULENCE 
 

 

  Ryc. 5 
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PUNKT 1 

PUNKT 2 

PUNKT 3 

wskazówki do zabiegu: Clarity 

Technika zabiegu Clarity znacznie się różni od zabiegu Rejuvenate ponieważ jest on przeznaczony 

do ulżenia zestresowanej, podrażnionej skórze. Ta metoda aplikacji wspaniale poprawi rezultaty 

zabiegu Clarity.  

 

Konsystencja zabiegu Clarity jest rzadsza od innych zabiegów Intraceuticals. Została 

zaprojektowana do zapewnienia bardzo szybkiej absorpcji serum oraz zajęcia się specjalnymi 

potrzebami skóry podatnej na problemy. Wykonywany jest na całej twarzy.  

 

1. Zmniejsz ciśnienie urządzenia do 2,5; zrób to z podłączonym do wężyka aplikatorem, 

przytrzymaj wciśnięty spust a następnie przekręć pokrętło przepływomierza w prawo. 

2. Dopilnuj by klientka miała na oczach płatki kosmetyczne. Niezbędne jest stosowanie 

wilgotnych płatków na oczach by serum lub tlen nie spowodował podrażnienia. 

3. Utrzymuj przepływomierz na poziomie 2,5 podczas rozpylania i poproś klientkę by nie 

oddychała głęboko w trakcie tego procesu. Rozpylaj lekką i powolną techniką.  

4. Wykonuj specyficzne ruchy zabiegu, kończąc każdy ruch w określonym punkcie 

końcowym. Intraceuticals stosuje 3 miejsca stałe i szereg punktów pod linią szczęki. Patrz 

Ryc. 6.  

5. Zacznij zabieg pracując tylko na stronie praworęcznej, następnie powtórz na leworęcznej 

stronie twarzy.  

6. Po zakończeniu zabiegu wróć do miejsc problemowych. Rozpyl krótki strumień serum na 

dane miejsce, następnie przytrzymaj aplikator przez trzy sekundy. Powtórz trzy razy. Możesz 

używać okrężne ruchy. 

7. Etapy końcowe obejmują masaż ręczny. 

8. Istnieje oddzielna metoda dla klatki piersiowej i pleców. 

 

 RYC. 6 
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clarity 

CZOŁO 
       

   
 

 Zabieg rozpocznij od lekkiego rozpylenia 

serum na czole. Zaczynając od środka czoła, 

ruchy wykonywane są w jednej, ciągłej 

sekwencji oraz w formie łuku biegnącego na 

zewnątrz i kończącego się w punkcie 1. 

 Każdy ruch rozpoczyna się lekko wyżej na 

czole, łukiem ku górze i kończy się na   

punkcie 1.  

 Kontynuuj aż do pokrycia całej powierzchni 

czoła. 

NOS I POLICZEK 

 

 Lekko rozpyl na boku nosa i na rejonie 

policzka. Przesuwaj aplikator na zewnątrz od 

góry nosa i zakręcaj pod okiem do punktu 1.  

 Kontynuuj z każdym ruchem zaczynającym 

się lekko niżej od poprzedniego, ale kończąc 

wszystkie na punkcie 1.  

 Kiedy będziesz w połowie drogi w dół nosa, 

zmień kierunek swoich ruchów tak by 

kończyły się na punkcie 2.  

 Kontynuuj aż do dotarcia do podstawy nosa 

 

PUNKT 1 

PUNKT 1 

PUNKT 2 
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clarity

GÓRNA WARGA 

 
 

 Przypomnij klientce by oddychała łagodnie 

ponieważ będziesz rozpylać serum pod 

nosem.  

 Delikatnie rozpyl serum między nosem a 

ustami na zewnątrz do punktu 3.  

 Zaczynając u podstawy nozdrzy wykonuj 

infuzję na zewnątrz, skręcając ruchy w 

kierunku punktu 3.  

 Rozpocznij następny ruch trochę niżej, 

nadal kończąc w punkcie 3. Do 

zakończenia tej sekcji powinny wystarczyć 

3-4 ruchy. 

 

 

 

 

 

PODBRÓDEK 

 
 Lekko rozpyl na rejonie podbródka. 

Zacznij u podstawy ust i przesuwaj 

aplikator w dół do miejsca pod linią 

szczęki. Twój drugi ruch rozpocznie się 

trochę dalej w poprzek ust a skończy 

poniżej linii szczęki. 

 Na linii szczęki znajdują się punkty/węzły, 

przesuwaj więc końcówkę stopniowo po 

szczęce, tak by pokryć cały podbródek. 

 Od kącika ust przesuń aplikator w 

poprzek do punktu 3.  

 Cała twarz została poddana zabiegowi.

PUNKT 3 
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MIEJSCA PROBLEMOWE 

 

 

 
 
 

 Po skończeniu zabiegu, ponownie potraktuj miejsca problemowe, rozpylając krótki 

strumień serum na dany punkt.  

 Jeżeli skaza jest mała, trzymaj aplikator nad nią przez 3 sekundy.  

 Przy większych skazach potraktuj dane miejsce okrężnymi ruchami przez 3 sekundy. 

 Powtórz 3 razy. 

 Powtórz na każdym problemowym miejscu. 
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Zakończ zabieg wykonaniem 10-15 minutowego masażu ręcznego.  

MASAŻ RĘCZNY  

Połóż na skórze dwa pierwsze palce obu dłoni i stosując falisty ruch przesuwaj palce do 

oznaczonych miejsc. Lekko naciśnij palcami 3 razy na punkcie.  

 
WSKAZÓWKI DO MASAŻU RĘCZNEGO  

• Nałóż 1 kulkę żelu zabiegowego Clarity Treatment Gel na opuszki palca wskazującego i 

 środkowego.  

• Połóż złączone opuszki palców pomiędzy brwiami i przesuwaj się do punktu 1 po drugiej 

 stronie.  

Lekko naciśnij 3 razy na punkcie 1.  

• Powtórz ten proces od punktu startowego, przesuwając się w górę czoła, aż pokryjesz 

 całe czoło.  

• Wypompuj jeszcze jedną kulkę Clarity Treatment Gel i nałóż na palec wskazujący i 

 środkowy.  

• Zacznij na mostku nosa i przesuwaj palce do punktu 1, zakręcając po okiem.  

 Lekko naciśnij 3 razy na węźle.  

 Powtórz ten proces z punktem startowym przesuniętym w dół nosa i zakręcając w dół 

policzka aż cały obszar nosa i policzka zostanie wymasowane.  

• Weź kolejną kulkę żelu zabiegowego Clarity i podziel ją na opuszki palca wskazującego i 

środkowego.  

• Zaczynając na dolnych krawędziach nosa przesuwaj się po dolnej części policzka i szczęki 

do punktu 3. Lekko naciśnij 3 razy na punkcie/węźle.  

• Dokończ podbródek i linię szczęki.  

• Połóż kciuki z tyłu na górze szyi, z rękami spoczywającymi poziomo po każdej stronie szyi 

 pod podbródkiem.  

• Używając delikatnego ruchu pompowania przesuwaj dłonie w dół z lekkim naciskiem, aż 

 dłonie znajdą się  na płask na ramionach klientki.  

• Lekko naciśnij 3 razy na węźle podobojczykowym, który znajduje się w zagłębieniu pod 

 obojczykiem.  Powtórz 3 razy.  

• Trzymając pierwsze dwa palce każdej dłoni na mostku, zastosuj lekki nacisk i przesuwaj się 

 do węzła podpachą. (Patrz punkt 6 przy zabiegu na klatce piersiowej)  

 

• Lekko naciśnij palcami punkt 3 razy. Powtórz 3 razy.  

• Zakończ aplikacją różdżki Clarity Blemish Repair na wszystkie miejsca problemowe. Zmieniaj 

 końcówkę różdżki  każdej klientki.  
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 KLATKA PIERSIOWA PLECY 

 
 

 

Ta sama metoda stosowana jest do potraktowania klatki piersiowe i pleców. Na klatce piersiowej 

przesuwaj się do punktu 4, a na plecach do punktu 5.  

 Podziel rejon na 4 ćwiartki, tak by zajmować się mniejszymi obszarami. 

 Rozpyl na pierwszej ćwiartce i zaczynając od środka szyi, przesuwaj aplikator jednym długim 

ruchem, na zewnątrz do punktu końcowego. Przesuwaj się w dół torsu przy rozpoczynaniu 

każdego ruchu, zawsze kończąc w tym samym punkcie.  

 Rozpyl na drugiej ćwiartce i zacznij od środka torsu, poruszając się na zewnątrz do punktu 

końcowego. Powoli przesuwaj punkt startu w dół torsu, zawsze kończąc w tym samym 

punkcie.  

 Uważaj przy przesuwaniu się po sutkach – często lepiej jest unikać bezpośredniego 

przesuwania się po tym miejscu. Po zakończeniu zabiegu, ponownie potraktuj miejsca 

problemowe, rozpylając krótki strumień serum na skazę, następnie przytrzymaj aplikator nad 

tym miejscem lub alternatywnie wykonuj okrężne ruchy nad nim przez 3 sekundy i powtarzaj 

3 razy. 

Zakończ zabieg aplikacją żelu zabiegowego Clarity Treatment Gel, a następnie różdżki Blemish 

Repair na podrażnione miejsca. 
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porównanie  
Chcemy podkreślić znaczenie tego etapu. Stopień natychmiastowego rezultatu będzie się różnił 

między klientkami, jednak – jeżeli pokaże się właściwe miejsca, na których skupi się porównywanie 

– klientka będzie zadziwiona.  

 
 Rejon oka. Używając palca wskazującego 

przeciągnij go do zewnętrznych kącików 

oka (patrz rysunek). Ten rejon będzie 

natychmiast spulchniony/wypełniony i 

nawodniony. Zobaczysz redukcję wyglądzie 

cienkich linii i zmarszczek w porównaniu z 

drugą stroną.  

 Czoło. Czoło to kolejne ważne miejsce 

gdzie zobaczysz redukcję na cienkich 

liniach i zmarszczkach. Jednak do tego by 

rezultat był widoczny w tym rejonie może 

być potrzebne więcej czasu.  

 

 Rejon policzka. Używając palca 

wskazującego wskaż bezpośrednio na 

szczękę i przeciągnij palec do góry do 

kości policzkowej. Ten ruch jest bardzo 

ważny dla klientki by zobaczyć jak bardzo 

jej policzek został uniesiony.  

 Usta. Usta też będą widocznie 

wypełnione a zewnętrzna linia ust będzie 

szczególnie pełna i zdefiniowana.  

 Szczęka. W tym miejscu będzie zauważalny 

lifting. Użyj palca wskazującego by 

nakreślić wyimaginowaną linię pod kością 

szczękową, od podbródka do płatka ucha, 

dla zademonstrowania efektu liftingu.  

 

 Test szczypania i jędrności. Niech klientka 

uszczypnie policzek na potraktowanej 

stronie a następnie na nie potraktowanej. 

To wspaniały sposób by zrozumiała, że 

nawodnienie jest wewnątrz jej skóry a nie 

tylko na powierzchni.  
 

 To także wspaniała chwila by wspomnieć, 

że nie jest to rezultat końcowy. Efekty 

zabiegu Intraceuticals nieustannie ulegają 

poprawie przez 48 godzin po pierwszym 

zabiegu.  
 

 

Jest po prostu coraz lepiej!  
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krok po kroku: rejuvenate i 

opulence  

Wskazówka: nowym klientkom zademonstruj procedurę zaaplikowaniem małej ilości serum na tył 

dłoni i przesuwaniem aplikatora po skórze, tak by poczuły pęcherzyk tlenu. 

 

1. Włącz koncentrator tlenu, podłącz aplikator do wężyka i sprawdź czy ciśnienie nastawione 

jest na 3,5. 

2. Opróżnij ½ butelki serum do pojemnika aplikatora. 

3. Nałóż żel zmywający Rejuvenate Cleansing Gel lub zmywacz rozjaśniający Opulence 

Brightening Cleanser na wilgotne dłonie, rozmasuj do powstania piany i zmyj twarz klientki. 

W razie potrzeby powtórz ponieważ bardzo ważne jest usunięcie całego makijażu przed 

aplikacją serum. 

4. Przykryj oczy klientki wilgotnymi płatkami kosmetycznymi.   

5. Trzymając aplikator skierowany z dala od klientki, wciśnij spust dla rozpoczęcia przepływu 

tlenu. 

6. Przysuń końcówkę aplikatora do czoła.  W odległości około 5-6 cm od powierzchni skóry 

przesuń spust do tyłu dla uwolnienia serum. 

7. Rozpyl serum na pół twarzy aż powierzchnia będzie widocznie wilgotna (nie nasycona).  

8. Ponownie rozpylaj na każdą sekcję zgodnie z diagramem przed przesuwaniem aplikatora 

nad skórą. 

9. Po zakończeniu połowy twarzy poproś Klientkę by usiadła i przejdź do Porównania. 

10. Przelej pozostałość serum do pojemnika aplikatora i powtórz etapy 7-10 na drugiej stronie 

twarzy. 

11. Po zakończeniu Infuzji nałóż i delikatnie wmasuj 1 pompkę żelu pod oczy Eye Gel, a 

następnie 1 pompkę żelu nawadniającego Rejuvenate lub Opulence Hydration Gel  na 

twarz i szyję. 

12. Zakończ zabieg zaaplikowaniem kremu wiążącego wilgoć Rejuvenate Moisture Binding 

Cream lub kremu rozjaśniającego Opulence Moisture Brightening Cream.  

13. Przeprowadź klientkę przez proces konsultacji – po zabiegu – patrz strona 95. 

14. Przepłucz aplikator gorącą wodą, w obie strony, tak by w aplikatorze nie było żadnych 

pozostałości po serum. Używając wacika z alkoholem delikatnie przetrzyj końcówkę 

aplikatora.  Odłącz aplikator od wężyka i wyłącz urządzenie. 

 

Ważne: nigdy nie aplikuj tlenu bezpośrednio na skórę, zawsze najpierw nanieś serum. 
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  1. CZOŁO 2. OKO 

3. NOS    4. GÓRNA CZĘŚĆ  POLICZKA 

5. GÓRNA WARGA 6. USTA 

7. DOLNA CZĘŚĆ POLICZKA 
I PODBRÓDEK 8. LINIA SZCZĘKI I SZYJA 
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krok po kroku: atoxelene  

 

Wskazówka: nowym klientkom zademonstruj procedurę zaaplikowaniem małej ilości serum na tył 

dłoni i przesuwaniem aplikatora po skórze, tak by poczuły pęcherzyk tlenu. 

 

1. Włącz koncentrator tlenu, podłącz aplikator do wężyka i sprawdź czy ciśnienie nastawione 

jest na 3.5 

2. Opróżnij ½ butelki serum do pojemnika aplikatora. 

3. Nałóż wybrany żel zmywający Intraceuticals Cleansing Gel na wilgotne dłonie, rozmasuj 

do powstania piany i zmyj twarz klientki. W razie potrzeby powtórz ponieważ bardzo ważne 

jest usunięcie całego makijażu przed aplikacją serum.   

4. Przykryj oczy klientki wilgotnymi płatkami kosmetycznymi. 

5. Trzymając aplikator skierowany z dala od klientki, wciśnij spust dla rozpoczęcia przepływu 

tlenu. 

6. Przysuń końcówkę aplikatora do czoła.  W odległości około 5-6 cm od powierzchni skóry 

przesuń spust do tyłu dla uwolnienia serum. 

7. Rozpyl serum by nasycić miejsca problemowe, tzn. linie mimiczne, cienkie linie w okolicach 

oczu, fałdy nosowo-wargowe, rejon ust.   

8. Przesuwaj aplikator po miejscach problemowych, pilnując poprawnej odległości dla 

stworzenia pęcherzyka powietrza. Kontynuuj aż do wchłonięcia serum. 

9. Powtórz czynności na drugiej połowie twarzy. 

10. Rozpocznij zabieg Rejuvenate lub Opulence i postępuj zgodnie z przewodnikiem krok po 

kroku.  

11. Po wykonaniu zabiegu na połowie twarzy poproś Klientkę, aby usiadła i przeprowadź 

Porównanie. 

12. Zakończ zabieg nałożeniem: 1 pompki  żelu pod oczy Eye Gel okrężnymi ruchami w rejonie 

kości oczodołu. Następnie 1 pompkę żelu nawadniającego Hydration Gel nałóż na twarz i 

szyję oraz 1-2 pompki kremu wiążącego wilgoć Moisture Binding Cream lub nawilżającego 

kremu rozjaśniającego Opulence i wmasuj go w twarz klientki. 

13. Przeprowadź klientkę przez proces konsultacji – po zabiegu – patrz strona 95. 

14. Przepłucz aplikator gorącą wodą, w obie strony, tak by w aplikatorze nie było żadnych 

pozostałości po serum. Używając wacika z alkoholem delikatnie przetrzyj końcówkę 

aplikatora.  Odłącz aplikator od wężyka i wyłącz urządzenie. 

 

Ważne: nigdy nie aplikuj tlenu bezpośrednio na skórę, zawsze najpierw nanieś serum. 
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krok po kroku: atoxelene  
 

1. CZOŁO  

• poziome linie na czole  

• linie mimiczne 

 

 

 

 

 

 

 

2. OKO  

• cienkie linie wokół oka  

• zmarszczki z boku oka  

 

 

 

 

3. USTA  

• linie ust  

• fałdy nosowe  

• linie uśmiechu  

 



 

86 

krok po kroku: clarity  

Wskazówka: nowym klientkom zademonstruj procedurę zaaplikowaniem małej ilości serum na tył 

dłoni i przesuwaniem aplikatora po skórze, tak by poczuły pęcherzyk tlenu. 

 

1. Włącz koncentrator tlenu, podłącz aplikator do wężyka i sprawdź czy ciśnienie nastawione 

jest na 2.5. 

2. Opróżnij ½ butelki serum do pojemnika aplikatora. 

3. Nałóż zmywacz Clarity Gel Cleanser na wilgotne dłonie, rozmasuj do powstania piany i 

zmyj twarz klientki. W razie potrzeby powtórz ponieważ bardzo ważne jest usunięcie 

całego makijażu przed aplikacją serum. 

4. Przykryj oczy klientki wilgotnymi płatkami kosmetycznymi. 

5. Trzymając aplikator skierowany z dala od klientki, wciśnij spust dla rozpoczęcia przepływu 

tlenu. 

6. Przysuń końcówkę aplikatora do czoła.  W odległości około 5-6 cm od powierzchni skóry 

przesuń spust do tyłu dla uwolnienia serum. 

7. Rozpyl serum na połowie twarzy aż powierzchnia będzie widocznie wilgotna (nie 

nasycona), stosując lekkie i powolne ruchy. 

8. Zacznij przesuwać aplikator dla infuzji serum zgodnie ze wskazówkami na diagramie 

twarzy.  

9. Po pokryciu połowy twarzy i szyi, zajmij się miejscami problemowymi, tzn. skazami/plamami 

zgodnie z podręcznikiem zabiegowym. 

10. Po wykonaniu zabiegu na połowie twarzy poproś Klientkę, aby usiadła  i przeprowadź 

Porównanie. Dopilnuj by skóra była zawsze wilgotna.  

11. Przejdź do pracy na drugiej połowie twarzy. 

12. Po infuzji na całej twarzy i dodatkowym potraktowaniu miejsc problemowych, nałóż jedną 

pompkę żelu pod oczy Eye Gel okrężnymi ruchami na rejon kości oczodołu. 

13. Zakończ zabieg aplikacją różdżki Blemish Repair na miejsca problemowe. 

14. Przeprowadź klientkę przez proces konsultacji – po zabiegu – patrz strona 95. 

15. Przepłucz aplikator gorącą wodą, w obie strony, tak by w aplikatorze nie było żadnych 

pozostałości po serum. Używając wacika z alkoholem delikatnie przetrzyj końcówkę 

aplikatora.  Odłącz aplikator od wężyka i wyłącz urządzenie. 

 

Ważne: nigdy nie aplikuj tlenu bezpośrednio na skórę, zawsze najpierw nanieś serum. 
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 1. CZOŁO  2. NOS I POLICZEK 

  

 3. GÓRNA WARGA  4. PODBRÓDEK 

  

 KLATKA PIERSIOWA    PLECY 
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zestaw do oddychania 
Po prostu podłącz wężyk do terapii tlenowo-aromatycznej (znajdujący się wewnątrz bocznego 

panelu urządzenia) do wylotu tlenu i przykręć do butelki z aromatem. Następnie podłącz zestaw 

słuchawkowy do butelki z aromatem. Wystarczy go nasunąć a już po chwili otrzyma się czysty 

powiew aromatu w postaci infuzji tlenowej. 

Hydrozole do aromaterapii dostępne są w różnych aromatach: 

 Drzewo herbaciane z dodatkiem cytryny  

 Kwiat lawendy 

 Mięta pieprzowa  

 Róża Otto 

 Rzymski rumianek  

 

Uwaga: 

W niektórych krajach oraz w niektórych stanach USA do tlenowej terapii aromatycznej 

wymagana jest recepta medyczna [pozwolenie medyczne]. Przed oferowaniem tej usługi należy 

to sprawdzić u władz lokalnych. 

 
 

Przepływomierz nastawiony na  

2,5 litra na minutę 

Butelka nawilżacza i przyłącza 

Podłączenie wężyka Zestaw słuchawkowy 
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efuzje do oddychania  
 

ZMYSŁOWA 

 
• Bułgarska róża Otto (Rosa Damascena)  

• Słodka, delikatna, łagodna i kwiatowa  

• Uspokajająca, wyzwala duchowy i zmysłowy nastrój  

 
 

ODPRĘŻAJĄCA 

 
• Rzymski rumianek (Anthemis Nobilis/Chamaemelum Nobile)  

• Ciepły, lekko ziołowy, słodki i owocowy  

• Kojący i uspokajający, wspomaga odprężenie  
 

 

STYMULUJĄCA 

 
• Mięta pieprzowa (Mentha Piperita)  

• Świeża, ostra mięta  

• Pomaga odśwBłąd! Nie podano nazwy zakładki.ieżyć umysł i 

zmysły, wspomaga trawienie i  koncentrację  
 

 

WZMOCNIENIE ZDROWIA  

 
• Cytrynowe drzewo herbaciane (Leptospermum Petersonii)  

• Świeży, cytrusowy aromat  

• Podnoszący na duchu i stymulujący  
 

 

GŁĘBOKI RELAKS  

 
• Lawenda (Lavandula Angustifolia)  

• Kwiatowy, świeży aromat z lekką drewnianą półnutą  

• Pomaga w głębokim odprężeniu oraz zmniejszeniu napięcia i stresu  
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protokół opalania  
Przed tlenowym opalaniem Intraceuticals klientce należy poradzić by:  

• Dokładnie złuszczyła skórę przed zabiegiem, najlepiej dzień wcześniej  

• Nie nakładała makijażu, dezodorantu lub  nawilżacza w dniu aplikacji  

• Ubrała ciemny, luźny strój po aplikacji  

• Nie zakładała stanika  

• Nie brała prysznica ani nie ćwiczyła przez 6-8 godzin po aplikacji, tak by opalenizna w 

 pełni się rozwinęła 

 

Dla zaoferowania najbardziej komfortowego 

doświadczenia opalania potrzebne będą: 

• 3 duże czarne ręczniki 

• 1 mały ręcznik do rąk i mata pod stopy 

• Opaska na głowę lub jednorazowy czepek 

• Jednorazowe slipy 

 

 

 

UPEWNIJ SIĘ, ŻE PRZEPŁYWOMIERZ WSKAZUJE “5” ZANIM PODŁĄCZYSZ APLIKATOR 

DO OPALANIA, ORAZ ŻE BUTELKA DO OPALANIA NAPEŁNIONA JEST DO 2. 

WGŁĘBIENIA. PODŁĄCZ APLIKATOR I PRZETESTUJ PRZEPŁYW W UMYWALCE LUB NA 

CHUSTECZKĘ. POSTĘPUJ ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI KROK PO KROKU.  

 

 
1.  Klientka twarzą do góry, z dłońmi 

 ułożonymi wewnętrzną stroną na łóżku. 

2.  Rozpocznij na dalszej nodze, na 

 wewnętrznej stronie uda. 

3.  Następnie zaaplikuj na zewnętrzną 

 stronę bliższej nogi. 

4.  Powtórz punkty 2 i 3 stojąc po 

 drugiej stronie łóżka. 

5.  Rozpyl od miejsca pod pachą. 

6.  Między piersiami, połowa dekoltu i 

 przez ramię. 

7.  Od zewnętrznej strony ramienia w dół 

 do palców. 

8.  Powtórz punkty 5, 6 i 7 na drugiej 

 stronie ciała. 

9.  Rozpyl okrężnymi ruchami na twarzy i 

 szyi.

min. 10 cm 
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często zadawane pytania 

Czym jest Intraceuticals? 

Intraceuticals to australijska firma specjalizująca się w technologii tlenowej. Intraceuticals został 

założony w roku 2002 i ma dystrybucję w 50 krajach. 

 

W czym Intraceuticals jest wyjątkowy?  

Inaczej niż inne zabiegi tlenowe do twarzy, które atomizują lub rozpylają tlen na skórę, System 

Tlenowy Intraceuticals stosuje tlen terapeutyczny pod ciśnieniem do infuzji do skóry specjalnego 

Serum z nisko-cząsteczkowym kwasem hialuronowym, niezbędnymi witaminami, składnikami 

botanicznymi, przeciwutleniaczami i peptydami. Rezultaty są natychmiastowe i niepodobne do 

żadnych innych zabiegów do twarzy. 

 

Dlaczego Intraceuticals jest wyjątkowy? 

Intraceuticals to coś więcej niż tylko zabieg do twarzy; połączenie tlenu pod ciśnieniem i 

specjalnej formy kwasu hialuronowego daje widoczny rezultat, który można natychmiast 

zobaczyć i poczuć. Skóra będzie od razu wyglądała i czuła się zdrowsza i bardziej witalna. 

 

Jakie są główne zalety Zabiegu Intraceuticals? 

Natychmiastowe widoczne rezultaty. Głęboko nawadnia i pomaga poprawić objętość i gęstość 

skóry. Ujędrnia, liftinguje i poprawia ogólną teksturę i napięcie. Znacznie redukuje wygląd cienkich 

linii i zmarszczek. Koi suchą, wrażliwą lub zestresowaną skórę. Eliminuje bakterie i przynosi 

natychmiastowe zwiększenie promienności i blasku skóry. 

 

Czym jest kwas hialuronowy? 

Kwas hialuronowy jest naturalnym czynnikiem nawilżającym w naszym ciele a zdolność 

zachowania i przetrzymywania wilgoci stanowi sekret młodzieńczej, zdrowej, żywotnej skóry. Kiedy 

się starzejemy nasze ciało produkuje mniej kwasu hialuronowego, co jest uważane za jedną z 

głównych przyczyn starzenia się skóry.  

 

Dlaczego Intraceuticals stosuje kwas hialuronowy? 

Intraceuticals przoduje w przemyśle w nowych i nowatorskich zastosowaniach technologii kwasu 

hialuronowego. Wszystkie Zabiegi i produkty detaliczne Intraceuticals zawierają kwas hialuronowy 

o różnej wadze cząsteczkowej dla zrównoważenia oraz wspomagania funkcji zdrowej skóry. 

 

Ile tlenu używane jest w Zabiegu Intraceuticals?  

Tlen stanowi między 18- 21% atmosfery i jest wymagany do podtrzymywania życia. System 

[urządzenie] Intraceuticals pobiera ten tlen i filtruje go do uzyskania stężenia 90-95% czystego 

tlenu. 
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Dlaczego tlen używany jest miejscowo? 

Tlen jest naturalnym środkiem bakteriobójczym (niszczy bakterie beztlenowe) i pomaga schłodzić i 

uspokoić skórę.  Intraceuticals używa tlen pod ciśnieniem by poprawić dostarczanie Zabiegów 

Intraceuticals. 

 

Jak jest tlen aplikowany do skóry? 

Kiedy końcówka aplikatora tlenu Intraceuticals trzymana jest pod kątem 90 stopni, 1mm lub mniej 

od powierzchni skóry, tworzy się tlenowy „pęcherzyk ciśnieniowy”, który wspomaga błyskawiczne 

wchłanianie Zabiegów Intraceuticals. 

 

Co oznacza Zabieg? 

Bazując na istotnej roli, jaką kwas hialuronowy odgrywa w zdrowiu i wyglądzie naszej skóry, 

Intraceuticals odkrył, że rezultatem aplikacji nisko-cząsteczkowego kwasu hialuronowego jest 

niezmiernie nawodniona, bardziej młodzieńcza, witalnie wyglądająca skóra. Zabieg Intraceuticals 

odnosi się do procesu aplikowania do skóry hydrofilowego (wodolubnego) serum, zawierającego 

technologię kwasu hialuronowego. Dodatkowo transportuje on korzystne dla skóry składniki, takie 

jak witaminy, przeciwutleniacze, składniki botaniczne i aminokwasy. 

 

Jakie stany skórne czerpią korzyści z Intraceuticals? 

Zabiegi Intraceuticals pomagają zwiększyć poziomy nawilżenia skóry i ich celem jest sucha, 

odwodniona i przedwcześnie starzejąca się skóra, wrażliwa skóra, szkodliwe działanie słońca, 

brązowe plamy, poluźnienie skóry, cienkie linie, zmarszczki, nierównomierna tekstura skóry oraz 

skóra podatna na problemy. 

 

Czym jest nisko-cząsteczkowy kwas hialuronowy? 

Nisko-cząsteczkowy kwas hialuronowy jest najmniejszą formą kwasu hialuronowego. Ta specjalna, 

szybko działająca forma kwasu hialuronowego stanowi podstawę wszystkich Zabiegów 

Intraceuticals i znajduje się we wszystkich produktach detalicznych. W naturalny sposób wiąże 

wilgoć i pomaga zrównoważyć poziomy wilgoci w skórze dla długotrwałego nawilżania. Pomaga 

zwiększyć objętość skóry od wewnątrz, definiując i poprawiając objętość oraz gęstość skóry. 

Łagodzi i wygładza wygląd cienkich linii i zmarszczek. Pomaga schłodzić i uspokoić wrażliwą lub 

zestresowaną przez środowisko skórę. Aktywnie przenosi do skóry inne korzystne dla niej składniki 

oraz nasila absorpcję wszystkich skutecznych składników. 

 

Czym są Warstwy Hialuronowe? 

Warstwy Hialuronowe korzystają z wielo-wagowych substancji hialuronowych. Są to trzy różne 

ciężary lub rozmiary kwasy hialuronowego, które pracują razem by znacznie poprawić sposób, w 

jaki skóra przyciąga i zatrzymuje wilgoć. 
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Czy urządzenie Intraceuticals może być używane z innymi liniami produktów? 

Intraceuticals stworzył linię produktów detalicznych przeznaczonych do uzupełniania naturalnego 

czynnika nawilżania skóry, dostarczania niezbędnych witamin oraz pomagania w przywracaniu 

jędrności. Produkty detaliczne Intraceuticals przeznaczone są do przedłużania rezultatów 

zabiegów i kontynuują nawadnianie oraz wzmacniają Zabieg Intraceuticals między zabiegami. 

Intraceuticals to marka niszowa, która została sformułowana do pracy w połączeniu z jakąkolwiek 

inną linią produktów i/lub zabiegiem profesjonalnym. 

 

Czy Zabieg Intraceuticals może być stosowany z innym sprzętem? 

Nie ma potrzeby stosowania zabiegu złuszczającego przed Zabiegiem.  Można jednak wybrać 

użycie mikrodermabrazji lub innej metody złuszczania fizycznego przed Zabiegiem Intraceuticals. 

Zmywanie ultradźwiękowe za pomocą szczotki Clarisonic Brush™ lub innego urządzenia 

ultradźwiękowego też może być wykonane przed Zabiegiem Intraceuticals. Światło LED i mikro-

prądy mogą być wykonane po Zabiegu Intraceuticals, przy czym obydwa są wspaniale 

poprawione przez Zabieg Intraceuticals.  

Czy są jakieś przeciwwskazania do Zabiegu Intraceuticals? 

Technologia nisko-cząsteczkowego kwasu hialuronowego poprawia absorpcję wszystkich 

składników aplikowanych na skórę przed lub po Zabiegu Intraceuticals. Z tego powodu peeling, 

chemiczne nie powinny być wykonywane tuż przed Zabiegiem Intraceuticals. Dodatkowo, 

nieprzewidywalne składniki, takie jak alfahydroksykwasy, retinole i hydrochinon nie powinny być 

aplikowane tuż przed lub tuż po Zabiegu Intraceuticals. Poproś klientkę by poczekała 24-48 

godzin przed ponownym aplikowaniem kwasów AHA, kwasu retinowego lub hydrochinonu w 

pielęgnacji domowej. 

 

Czy produkty innych firm mogą być używane z urządzeniem Intraceuticals? 

Tylko receptury Intraceuticals są testowane i zatwierdzone jako stabilne oraz bezpieczne w 

obecności tlenu.  

Używanie nie przetestowanych receptur spowoduje natychmiastową utratę gwarancji 

urządzenia, zakwestionuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Intraceuticals i 

potencjalnie uszkodzi urządzenie lub spowoduje uszkodzenie ciała.  

 

Dlaczego chirurdzy plastyczni oraz dermatolodzy używają Intraceuticals w swoich protokołach? 

Nasze gabinety lekarskie czasami rekomendują zabieg Rejuvenate w połączeniu z nie 

ablacyjnymi procedurami laserowymi dla uzdrowienia skóry. Zabieg Rejuvenate jest często 

polecany przez lekarzy jako uspokajający, schładzający skórę zabieg po nie ablacyjnym Fraxel’u, 

po IPL lub 5-7 dni po zabiegu głębokiego złuszczania. 

 

Czy jest to bezpieczne? 

Zabiegi Intraceuticals mogą być wykonywane na skórze wrażliwej, uczulonej i podatnej na trądzik 

różowaty. Mogą być też polecane jako schładzający, uspokajający zabieg po działaniu na skórę 

słońca i wiatru. 
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Czy mogę stosować zabiegi i produkty Intraceuticals w czasie ciąży lub karmienia? 

Kosmetyki i kosmeceutyki nie są testowane w zakresie toksykologii reprodukcyjnej i Intraceuticals 

nie był testowany. Jest to osobisty wybór między klientką a jej lekarzem czy jakiś produkt powinien 

być używany w czasie ciąży. Klientki powinny się zwrócić o odpowiedź na to pytanie do lekarza. 

 

Czy Intraceuticals jest testowany na zwierzętach? 

Nie, produkty nie są testowane na zwierzętach.    

 

Jak Intraceuticals odróżnia się od konkurencji? 

Nasi konkurenci skupiają się na zaletach tlenu i z reguły atomizują lub rozpylają tlen na skórę jako 

główny protokół zabiegowy.  Tlen rozpylany w powietrzu jest natychmiast ponownie pochłaniany 

przez powietrze. Intraceuticals aplikuje tlen pod ciśnieniem i w bardzo specyficzny sposób dla 

infuzji naszej zastrzeżonej technologii hialuronowej bezpośrednio w skórę. Jest to połączenie tlenu 

pod ciśnieniem oraz technologii hialuronowej, zawierającej witaminy, przeciwutleniacze i 

peptydy, które dają znakomite i natychmiastowe rezultaty. 

 

Czy tlen powoduje wolne rodniki? 

Urządzenie Intraceuticals oczyszcza tlen. Ten tlen jest stabilny i nie powoduje uszkodzeń 

oksydacyjnych (wolnych rodników). Uszkodzenia wolnymi rodnikami powodowane są przez 

niestabilne molekuły, które niszczą komórki by stać się bardziej stabilnymi. 

 

 

 

 


