BROSZURA

2016

KOSMETYKI
DO
MEZOTERAPII
BEZIGŁOWEJ

Oszczędzasz 50zł *

Pełna oferta na www.biomak.eu

Producent specjalistycznego sprzętu kosmetycznego i profesjonalnych kosmetyków do salonów urody
* przy zakupie dowolnego urządzenia lub mebla i wyborze kuracji
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Mezoterapia bezigłowa to nieinwazyjna metoda wprowadzenia substancji aktywnej
w pożądane miejsce. Jest to zabieg bezbolesny.
Nie daje nieprzyjemnych odczuć a po zabiegu skóra wygląda bardzo dobrze, bez
widocznych efektów ubocznych, przeciwnie do mezoterapii igłowej.

Aparat Jonosonic MG200

W mezoterapii bezigłowej, w zależności od sposobu wprowadzania preparatu
rozróżniamy dwie metody wykonania zabiegów
– sonoforeza - ułatwia wchłanianie substancji aktywnych w głąb skóry. Poprawia
mikrokrążenie i ujędrnia ją. Przyspiesza odnowę komórkową. Skóra po zabiegach
wygląda młodziej i ma zdrowszy wygląd.
– jonoforeza - metoda wprowadzania preparatów do skóry właściwej
z wykorzystaniem działania prądu stałego. Aktywne jony preparatów wnikają
w głębokie partie skóry dostarczając skórze cennych substancji odżywczych
i terapeutycznych.
Dobór preparatów i tworzenie kuracji

WPROWADZANIE
PREPARATU

3 skuteczne metody

- zastanów się jakiego typu zabiegi możesz wykonać za pomocą posiadanego sprzętu
(sonoforeza, jonoforeza),
- określ, w porozumieniu z klientem, jego problem skórny,
- przy pomocy „Tabeli Preparatów” dobierz odpowiednie preparaty łącząc je w zabieg,

preparat

jedną głowicą

ELEKTROPORACJA
SONOFOREZA
JONOFOREZA

skóra

KROK 1
NAWILŻENIE SKÓRY

Rolą urządzenia jest otworzenie dróg
wprowadzania aktywnych składników tak, by
dostarczyć w głąb skóry pożądane substancje
aktywne.
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KROK 2
DZIAŁANIE AKTYWNE

KROK 3
DZIAŁANIE ODŻYWCZE

- sugestia producenta - skorzystaj z minimum po jednym z preparatów, z każdej z
głównych grup. W kolejności - Grupa nawilżająca; Grupa aktywna; Grupa odżywcza.
Korzystając z własnego doświadczenia, możesz w różny sposób, w różnej kolejności,
łączyć preparaty, pamiętając o czasie przeznaczonym na zabieg (chłonność komórki),
- łącz zabiegi w serie. Powtarzaj zabiegi co dwa-trzy dni, masz swobodę co do zmiany
preparatu w zabiegach. W zależności od potrzeb można wybierać preparaty
alternatywne.
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Grupa

aktywna

Odżywiona, gładsza, ujędrniona skóra,
odpowiednio nawilżona.

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)

- KOLAGEN

Mniej widoczne, obkurczone i wzmocnione naczynka. Podrażnienia i zaczerwienienia zredukowane. Odpowiednie
nawilżenie skóry.
ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

- CHLOREK WAPNIA
Uszczelnione naczynka krwionośne,
zredukowane stany zapalne, koloryt
skóry wyrównany.
JONOFOREZA (+)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (-)

- KWAS HIALURONOWY
Skuteczne uzupełnienie niedoborów
kwasu hialuronowego. Skóra staje się
odpowiednio nawilżona, zmarszczki
wypełnione.

- PUNARNAVA
- EKSTRAKT Z KASZTANOWCA
- OSTROPEST PLAMISTY
Skóra wyraźnie rozjaśniona. Redukcja
zmarszczek i cieni pod oczami.
ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

- PUNARNAVA
- KIEŁKI PSZENICY
- KIEŁKI SOI
Skóra ujędrniona i rozjaśniona. Zredukowane przebarwienia.

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)
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ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

- KOMPLEKS MULTIMINERALNY
- GUARANA Z KOFEINĄ
Poprawa ogólnego stanu skóry, która
odzyskuje młody i jędrny wygląd.
ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

Natychmiastowy lifting - efekt botoksu.
Przy systematycznym stosowaniu zmniejsza się ilość zmarszczek, a skóra jest się
jędrna i elastyczna.
ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)

ZMARSZCZKI

PRZEBARWIENIA

KWAS HIALURONOWY

Skóra staje sie wyraźnie gładsza,
odzyskuje jędrność oraz elastyczność,
ma wyrównany koloryt.

- KRZEMIONKA
- KWAS HIALURONOWY
- KWAS SALICYLOWY
- EKSTRAKT Z WIERZBY

JONOFOREZA (+/-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

JONOFOREZA (+/-)

- CYKORIA
- EKSTRAKT Z ROŚLINY TARA

Odpowiednio nawilżona, rozjaśniona
skóra o równomiernym kolorycie.
Plamki i piegi mniej widoczne.

- KWAS HIALURONOWY
- PUNARNAVA

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)

Odżywiona i dotleniona skóra. Przywrócenie odpowiedniego poziomu nawilżenia skóry.

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)

- PUNARNAVA
- RUSZCZYK
- EKSTRAKT Z OGÓRKA

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)

Redukcja stanów zapalnych skóry i
wydzielania sebum. Skóra nawilżona i
wygładzona, bez nadmiernego błyszczenia.

Matowa i rozjaśniona skóra. Zredukowane stany zapalne. Zmniejszone wydzielanie sebum.

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)

Wygładzanie zmarszczek, intensywne
nawilżanie i uelastycznienie skóry.

REGENERACJA

NACZYNKA

- KOLAGEN,
- ALGI MORSKIE

- ALGI MORSKIE
- GUARANA Z KOFEINĄ
- MOCZNIK

- KWAS SALICYLOWY
- EKSTRAKT Z WIERZBY
- EKSTRAKT Z OGÓRKA

TRĄDZIK

- KWAS HIALURONOWY
- ARNIKA
- EKSTRAKT Z KASZTANOWCA

Grupa odżywcza

WITAMINY

Grupa nawilżająca

KOLAGEN

łącząc ze sobą preparaty - twórz indywidualne kuracje

JONOFOREZA (-)

- KIEŁKI PSZENICY
- CYKORIA
- EKSTRAKT Z ROŚLINY TARA

REWITALIZACJA

Preparaty do mezoterapii

Napięta skóra. Natychmiastowy lifting
- efekt botoksu. Zmniejszona ilość
zmarszczek, odżywiona skóra.
ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

- KOLAGEN
- KWAS HIALURONOWY
- CYKORIA

Skóra uzyskuje odpowiedni poziom
nawilżenia i zdrowy wygląd. Jest jędrna
i wygładzona. Natychmiastowy lifting efekt botoksu.

- EKSTRAKT Z KASZTANOWCA
- KWASY OMEGA 3 I 6
- WITAMINY A, E, H, B5
Skóra odżywiona, odzyskuje blask i
zdrowy wygląd.
ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (-)

- KWAS HIALURONOWY
- EKSTRAKT Z CYTRYNY
- MORSZCZYN
Jędrna, elastyczna i wygładzona skóra.
Rozjaśnienie i redukcja blizn.
ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

- GUARANA Z KOFEINĄ
- KIEŁKI PSZENICY
- KIEŁKI SOI
Odżywiona i dotleniona skóra. Przywrócenie jędrności i elastyczności.
ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
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Kuracja przeciwzmarszczkowa

OPIS KURACJI
Kuracja przeciwzmarszczkowa dla osób z widocznymi zmarszczkami lub skóry skłonnej do
powstawania zmarszczek, skóry mało elastycznej, z poszerzonymi naczynkami krwionośnymi.
Kuracja przeciwdziała starzeniu się skóry, zmniejsza miejscowe opuchnięcia i wyrównuje koloryt.
KROK 1 NAWILŻENIE SKÓRY

KROK

1

KROK

Problem: Skóra dojrzała, przesuszona.
Zastosuj: Preparat 17 Plus
Efekt zastosowania: Skóra uzyskuje odpowiedni poziom nawilżenia i zdrowy wygląd.
Jest jędrna i wygładzona.

2

działanie
aktywne

nawilżenie
skóry

KOLAGEN

PUNARNAVA

KIEŁKI PSZENICY
KIEŁKI SOI

CYKORIA

KWAS HIALURONOWY

KROK

3

działanie
odżywcze

KOMPLEKS
MULTIMINERALNY
GUARANA Z KOFEINĄ

KROK 2 DZIAŁANIE AKTYWNE
Problem: Występują miejscowe opuchnięcia, skóra jest przebarwiona.
Zastosuj: Preparat 13 Plus
Efekt zastosowania: Skóra napięta, gładka, jędrna oraz elastyczna.
Zmniejszone miejscowe opuchnięcia.
KROK 3 DZIAŁANIE ODŻYWCZO – REGENERUJĄCE
Problem: Skóra przesuszona
Zastosuj: Preparat 14 Plus lub Preparat 11 Plus . Preparaty mogą być stosowane zamiennie
lub razem, gdy poza nawilżeniem i odżywieniem skóry pożądane jest jej ujędrnienie
i uzyskanie młodego wyglądu.
Problem: Przy koniecznym odżywieniu i dotlenieniu.
Zastosuj: Preparat 12 Plus
Efekt zastosowania: Skóra odżywiona i dotleniona.
KROK 4 PIELĘGNACJA PO KURACJI
Po kuracji zaleca się zastosowanie kremu Beauty&Young lub Bio-Lift z linii kremów Biomak.

skóra przed zabiegiem

kuracja

przeciwzmarszczkowa
51,20zł / 5x 15 ml / plastik
67,96zł / 5x 15 ml / szkło

działanie na:
- starzenie się skory
- opuchnięcia
- koloryt skóry
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skóra po zabiegu

zawartość / preparaty

17, 13, 14, 11, 12
składniki aktywne
patrz tabela preparatów str. 4-5

ILOŚĆ ZALECANYCH ZABIEGÓW - seria po 10 zabiegów
Do wykonania kuracji polecamy użyć odpowiednie aparaty, takie jak:
Jonosonic MG200 lub MG200 Plus; Ultrafit UF150; Megasonic MS 200
lub MS 300 - postępując zgodnie z instrukcją obsługi.
Kuracje można wykonać nanosząc preparaty manualnie, wmasowując je w miejsca
problemowe. Czas masażu do 2 minut dla każdego aplikowanego preparatu.
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OPIS KURACJI

Kuracja naczynkowa

Kuracja naczynkowa - dla osób z rozszerzonymi naczynkami krwionośnymi lub tendencją do ich
pękania.
KROK 1 NAWILŻENIE SKÓRY

KROK

1

nawilżenie
skóry

KROK

2

KOLAGEN

CYKORIA
KWAS HIALURONOWY

działanie
aktywne

KROK

3

działanie
odżywcze

KOMPLEKS
MULTIMINERALNY
GUARANA Z KOFEINĄ

kuracja
naczynkowa

51,20zł / 5x 15 ml / plastik
67,96zł / 5x 15 ml / szkło

działanie na:
- pękające naczynka
- rozszerzone
naczynka
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KROK 2 DZIAŁANIE AKTYWNE
Problem: Rozszerzone naczynka, skóra podrażniona.
Zastosuj: Preparat 2 Plus
Efekt zastosowania: Mniej widoczne, obkurczone i wzmocnione naczynka krwionośne.
Podrażnienia i zaczerwienienia zredukowane. Odpowiednie nawilżenie skóry.
Dodatkowo w celu usunięcia stanów zapalnych, zastosuj:
Preparat 7 plus
Efekt zastosowania: Wzmocnione naczynka krwionośne i zredukowane stany zapalne.
Problem: Nierównomierny koloryt skóry.
Zastosuj: Preparat 3 Plus
Efekt zastosowania: Odpowiednio nawilżona, rozjaśniona skóra o równomiernym kolorycie.

KWAS HIALURONOWY
ARNIKA

CHLOREK
WAPNIA

Problem: Skóra sucha, wymagająca odżywienia
Zastosuj: Preparat 1 Plus
Efekt zastosowania: Skóra gładsza, ujędrniona, odżywiona, nawilżona.

zawartość / preparaty

1, 2, 7, 3, 4

składniki aktywne
patrz tabela preparatów str. 4-5

KROK 3 DZIAŁANIE ODŻYWCZO – REGENERACYJNE
Zastosuj: Preparat 4 Plus
Efekt zastosowania: Poprawa ogólnego stanu skóry. Odzyskany blask, jędrność i elastyczność.
KROK 4 PIELĘGNACJA PO KURACJI
Po kuracji zaleca się zastosowanie kremu Bio-Capil
z lini kremów Biomak.
ILOŚĆ ZALECANYCH ZABIEGÓW - seria po 10 zabiegów
Do wykonania kuracji polecamy użyć odpowiednie aparaty, takie jak: Jonosonic MG200 lub
MG200 Plus; Ultrafit UF150; Megasonic MS 200 lub MS 300 - postępując zgodnie z instrukcją
obsługi.
Kuracje można wykonać nanosząc preparaty manualnie, wmasowując je w miejsca
problemowe. Czas masażu do 2 minut dla każdego aplikowanego preparatu.

-9-

Kuracja przeciwprzebarwieniowa
KROK

1

nawilżenie
skóry

KROK

2

KOLAGEN

CYKORIA
KWAS HIALURONOWY

działanie
aktywne

CHLOREK
WAPNIA

KROK

3

działanie
odżywcze

KOMPLEKS
MULTIMINERALNY
GUARANA Z KOFEINĄ

przeciwprzebarwieniowa
51,20zł / 5x 15 ml / plastik
67,96zł / 5x 15 ml / szkło

działanie na:
- nierówną pigmentację
- przebarwienia
- blizny potrądzikowe
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Kuracja przeciwprzebarwieniowa - dla osób z nierówną pigmentacją skóry, przebarwieniami
potrądzikowymi, bliznami.
KROK 1 DZIAŁANIE AKTYWNE
Problem: Nierówna pigmentacja skóry, przebarwienia.
Zastosuj: Preparat 3 Plus
Efekt zastosowania: Skóra staje się rozjaśniona i uzyskuje równomierny koloryt.
Problem: Skóra odwodniona z przebarwieniami.
Zastosuj: Preparat 15 Plus
Efekt zastosowania: Skóra staje się wyraźnie gładka, odzyskuje jędrność oraz elastyczność,
ma wyrównany koloryt.
KROK 2 DZIAŁANIE NAWILŻAJĄCE
Problem: Skóra wymaga nawilżenia i odnowy biologicznej.
Zastosuj: Preparat 1.1 Plus
Efekt zastosowania: Wygładzenie zmarszczek, uelastycznienie skóry.
Uszczelnione naczynka krwionośne.
Dla uzyskania efektu większego nawilżenia zastosuj dodatkowo:
Preparat 16 plus
Efekt zastosowania: Skuteczne uzupełnienie niedoborów kwasu hialuronowego.
Nawilżenie skóry utrzymane na długo.

KWAS HIALURONOWY
ARNIKA

kuracja

OPIS KURACJI

zawartość / preparaty

3, 15, 1.1, 16, 4

składniki aktywne
patrz tabela preparatów str. 4-5

KROK 3 DZIAŁANIE ODŻYWCZE
Zastosuj: Preparat 4 Plus
Efekt zastosowania: Poprawa ogólnego stanu skóry. Odzyskany blask, jędrność i elastyczność.
KROK 4 PIELĘGNACJA PO KURACJI
Po kuracji zaleca się zastosowanie kremu Hydro-Bio
z linii kremów Biomak.
ILOŚĆ ZALECANYCH ZABIEGÓW - seria po 10 zabiegów
Do wykonania kuracji polecamy użyć odpowiednie aparaty, takie jak:
Jonosonic MG200 lub MG200 Plus; Ultrafit UF150; Megasonic MS 200 lub MS 300
- postępując zgodnie z instrukcją obsługi.
Kuracje można wykonać nanosząc preparaty manualnie, wmasowując je w miejsca
problemowe. Czas masażu do 2 minut dla każdego aplikowanego preparatu.
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Kuracja dotleniająco-regenerująca

GUARANA Z KOFEINĄ

KROK

1

działanie
odżywczo-regenerujące

KOLAGEN

MOCZNIK

KWAS HIALURONOWY
MORSZCZYN

KIEŁKI PSZENICY
KIEŁKI SOI

OPIS KURACJI
Kuracja dotleniająco-regenerująca - dla skóry podrażnionej, o nieodpowiednim mikrokrążeniu
i nierównomiernym kolorycie. Kuracja polecana jest dla osób prowadzących stresujący tryb życia,
przemęczonych, palących i często opalających się.
KROK 1 DZIAŁANIE ODŻYWCZO-REGENERUJĄCE
Problem: Skóra znacznie przesuszona.
Zastosuj: Preparat 11 Plus
Efekt zastosowania: Skóra lepiej dotleniona, nawilżona i odżywiona.
Problem: Skóra wymaga nawilżenia i odbudowy biologicznej.
Zastosuj: Preparat 1 Plus
Efekt zastosowania: Wyraźne wygładzenie zmarszczek, przywrócenie odpowiedniego
poziomu nawilżenia skóry.
Problem: Skóra wymaga odżywienia i dotlenienia.
Zastosuj: Preparat 12 plus lub Preparat 9 Plus (preparaty mogą być stosowane zamiennie
lub razem, gdy poza wygładzeniem skóry konieczne jest dodatkowe wyrównanie jej kolorytu).
Efekt zastosowania: Skóra staje się odżywiona, rozjaśniona i lepiej dotleniona.
KROK 2 DZIAŁANIE ODŻYWCZE

KROK

2

Zastosuj: Preparat 4 Plus
Efekt zastosowania: Zwiększenie efektów działania składników aktywnych i utrzymanie
odpowiedniego poziomu nawilżenia skóry, a także zachowanie jej jędrności i elastyczności.
KROK 3 PIELĘGNACJA PO KURACJI
Po kuracji zaleca się zastosowanie kremu Bio-Lift z linii kremów Biomak.

działanie
odżywcze

Witaminy A, E, H, B5
Kwasy Omega 3 i 6

Ekstrakt z kasztanowca

kuracja

dotleniająco-regenerująca
51,20zł / 5x 15 ml / plastik
67,96zł / 5x 15 ml / szkło

działanie na:
- niedotlenioną skórę
- zmęczoną
- o nierównym kolorycie
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zawartość / preparaty

11, 1, 9, 12, 4

ILOŚĆ ZALECANYCH ZABIEGÓW - seria po 10 zabiegów
Do wykonania kuracji polecamy użyć odpowiednie aparaty, takie jak:
Jonosonic MG200 lub MG200 Plus; Ultrafit UF150; Megasonic MS 200 lub MS 300
- postępując zgodnie z instrukcją obsługi.
Kuracje można wykonać nanosząc preparaty manualnie, wmasowując je w miejsca
problemowe. Czas masażu do 2 minut dla każdego aplikowanego preparatu.

składniki aktywne
patrz tabela preparatów str. 4-5
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OPIS KURACJI

Kuracja pod oczy

KOLAGEN

KROK

Kuracja pod oczy dla osób zmagających się z problemem cieni pod oczami i opuchlizną oraz dla
skóry wiotkiej, odwodnionej ze zmarszczkami.
KROK 1 NAWILŻENIE SKÓRY
Zastosuj: Preparat 1.1 Plus
Efekt zastosowania: Skóra gładsza i odżywiona. Przywrócony odpowiedni poziom nawilżenia.

1

nawilżenie
skóry

ALGI MORSKIE

KROK

2

działanie
aktywne

CYKORIA

PUNARNAVA
EKSTRAKT
Z KASZTANOWCA
KIEŁKI PSZENICY

EKSTRAKT Z ROŚLINY TARA

KROK

3

działanie
odżywcze

Witaminy A, E, H, B5
Kwasy Omega 3 i 6

kuracja
pod oczy

51,20zł / 5x 15 ml / plastik
67,96zł / 5x 15 ml / szkło

działanie na:
- opuchliznę
- zmarszczki
- cienie
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zawartość / preparaty

1.1, 5, 10, 6, 4

KROK 2 DZIAŁANIE AKTYWNE
Problem: Zmarszczki wokół oczu
Zastosuj: preparat 5 Plus (cykoria, ekstrakt rośliny Tara)
Efekt zastosowania:
Skóra wyraźnie napięta, gładsza, odzyskuje jędrność oraz elastyczność.
Problem: Głębokie zmarszczki wokół oczu
Zastosuj: Preparat 10 Plus lub Preparat 5 Plus (preparaty można stosować zamiennie
lub w połączeniu, dla zwiększenia efektu ujędrnienia i wygładzenia)
Efekt zastosowania: Skóra bardziej nawilżona, napięta, przywrócony zdrowy wygląd.
Problem: Cienie pod oczami
Zastosuj: Preparat 6 Plus
Efekt zastosowania: Cienie pod oczami zostają zredukowane, zmarszczki
wokół oczu wygładzone.
KROK 3 DZIAŁANIE ODŻYWCZO – REGENERACYJNE
Zastosuj: Preparat 4 Plus
Efekt zastosowania: Zwiększenie efektów działania składników aktywnych i utrzymanie
odpowiedniego poziomu nawilżenia skóry, a także zachowanie jej jędrności i elastyczności.
KROK 4 PIELĘGNACJA PO KURACJI
Po kuracji zaleca się zastosowanie kremu Hydro-Bio z linii kremów Biomak.
ILOŚĆ ZALECANYCH ZABIEGÓW - seria po 10 zabiegów
Do wykonania kuracji polecamy użyć odpowiednie aparaty, takie jak: Jonosonic MG200
lub MG200 Plus; Ultrafit UF150; Megasonic MS 200 lub MS 300 - postępując zgodnie
z instrukcją obsługi.
Kuracje można wykonać nanosząc preparaty manualnie, wmasowując je w miejsca
problemowe. Czas masażu do 2 minut dla każdego aplikowanego preparatu.

składniki aktywne
patrz tabela preparatów str. 4-5
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Kuracja odżywczo-rewitalizująca

KOLAGEN

KROK

1

2

działanie
aktywne

Problem: Skóra szara, odwodniona
Zastosuj: Preparat 1 Plus
Efekt zastosowania: Skóra odżywiona, bardziej nawilżona.

nawilżenie
skóry

PUNARNAVA
KWAS HIALURONOWY
KIEŁKI PSZENICY

KOMPLEKS MULTIMINERALNY

KROK

3

działanie
odżywcze

Witaminy A, E, H, B5
Kwasy Omega 3 i 6

odżywczo-rewitalizująca
51,20zł / 5x 15 ml / plastik
67,96zł / 5x 15 ml / szkło

działanie na:
- regenerację komórkową
- zmarszczki
- odżywienie skóry
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KROK 2 DZIAŁANIE AKTYWNE- REGENERUJĄCE
Problem: Skóra zmęczona, zniszczona
Zastosuj: Preparat 14 Plus lub Preparat 11 Plus (preparaty mogą być stosowane zamiennie
lub razem, gdy poza nawilżeniem i odżywieniem skóry pożądane jest jej ujędrnienie
i uzyskanie młodego wyglądu.
Problem: Przebarwienia
Zastosuj: Preparat 15 Plus
Efekt zastosowania: Skóra staje się wyraźnie gładsza, odzyskuje jędrność oraz elastyczność,
ma wyrównany koloryt.
KROK 3 DZIAŁANIE ODŻYWCZE

GUARANA Z KOFEINĄ

kuracja

Kuracja odżywczo-rewitalizująca stosowana w przypadku problemu poszarzałej i odwodnionej
skóry. Przeznaczona dla osób przemęczonych, prowadzących stresujący tryb życia, mało śpiących.
Niezwykle skuteczna dla palących lub dużo opalających się. Wpływa na odbudowę struktury skóry
właściwej i przyczynia się do podniesienia jej odporności na inne problemy skórne.
KROK 1 DZIAŁANIE NAWILŻAJĄCE

ALGI MORSKIE

KROK

OPIS KURACJI

zawartość / preparaty

1, 14, 11, 15, 4

składniki aktywne
patrz tabela preparatów str. 4-5

Zastosuj: Preparat 4 plus
Efekt zastosowania: Poprawa ogólnego stanu skóry. Odzyskany blask, jędrność i elastyczność.
KROK 4 PIELĘGNACJA PO KURACJI
Po kuracji zaleca się zastosowanie kremu Hydro-Bio lub Bio-Lift z linii kremów Biomak
ILOŚĆ ZALECANYCH ZABIEGÓW - seria po 10 zabiegów
Do wykonania kuracji polecamy użyć odpowiednie aparaty, takie jak: Jonosonic MG200 lub
MG200 Plus; Ultrafit UF150; Megasonic MS 200 lub MS 300 - postępując zgodnie z instrukcją
obsługi.
Kuracje można wykonać nanosząc preparaty manualnie, wmasowując je w miejsca
problemowe. Czas masażu do 2 minut dla każdego aplikowanego preparatu.

-17-

Kuracja przeciwtrądzikowa

CHLOREK
WAPNIA

KROK

KROK

1

nawilżenie
skóry

KWAS SALICYLOWY

2

KWAS HIALURONOWY

działanie
aktywne

KRZEMIONKA

EKSTRAKT Z WIERZBY
EKSTRAKT Z OGÓRKA

KROK

3

działanie
odżywcze

Witaminy A, E, H, B5
Kwasy Omega 3 i 6

kuracja

przeciwtrądzikowa

51,20zł / 5x 15 ml / plastik
67,96zł / 5x 15 ml / szkło

działanie na:
- trądzik
- regulację sebum
- koloryt
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zawartość / preparaty

7, 8, 20, 9, 4

składniki aktywne
patrz tabela preparatów str. 4-5

OPIS KURACJI
Kuracja przeciwtrądzikowa – zwalcza trądzik pospolity i różowaty, również dla skóry
o nierównomiernym kolorycie z widocznymi przebarwieniami oraz skóry skłonnej do powstawania
zaskórników i zwiększonej tendencji do produkowania sebum.
KROK 1 ODDZIAŁYWANIE NA STANY ZAPALNE
Problem: Skóra z trądzikiem różowawym i młodzieńczym,
Zastosuj: Preparat 7 Plus
Efekt zastosowania: Zredukowane stany zapalne. Uszczelnione naczynia krwionośne.
KROK 2 DZIAŁANIE AKTYWNE
Problem: Naskórek podrażniony ze stanami zapalnymi, widoczne zaskórniki,
Zastosuj: Preparat 8 Plus
Efekt zastosowania: Redukcja stanów zapalnych, zmniejszenie ilości produkowanego sebum.
Skóra staję się bardziej nawilżona i wygładzona, bez nadmiernego błyszczenia.
W przypadku występowania silniejszych i bardziej widocznych stanów zapalnych oraz,
gdy skóra wytwarza bardzo duże ilości sebum, zastosuj dodatkowo: Preparat 20 Plus
Efekt zastosowania: Matowa, rozjaśniona skóra. Zredukowane stany zapalne.
Zmniejszone wydzielanie sebum.
KROK 3 WYCISZENIE
Problem: Skóra zaczerwieniona po zabiegu przeciwtrądzikowym,
Zastosuj: Preparat 9 Plus
Efekt zastosowania: Podrażnienia, zaczerwienienia oraz łuszczenie się naskórka ulegają
zmniejszeniu.
KROK 4 DZIAŁANIE ODŻYWCZE
Zastosuj: Preparat 4 plus
Efekt zastosowania: Poprawa ogólnego stanu skóry. Odzyskany blask,
jędrność i elastyczność.
KROK 5 PIELĘGNACJA PO KURACJI
Po kuracji zaleca się zastosowanie kremu Bio-Acne z linii kremów Biomak.
ILOŚĆ ZALECANYCH ZABIEGÓW - seria po 10 zabiegów
Do wykonania kuracji polecamy użyć odpowiednie aparaty, takie jak: Jonosonic MG200
lub MG200 Plus; Ultrafit UF150; Megasonic MS 200 lub MS 300 - postępując zgodnie z instrukcją obsługi.
Kuracje można wykonać nanosząc preparaty manualnie, wmasowując je w miejsca
problemowe. Czas masażu do 2 minut dla każdego aplikowanego preparatu.
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Jonosonic

kombajn do mezoterapii
Mezoterapia to sposób na gładką twarz, jędrne
ciało, płaski brzuch i kształtny biust, bez skalpela
i igieł. Jest to efektywna metoda na kształtowanie
sylwetki, pozbycie się nadmiaru tłuszczu, cellulitu,
ujędrnianie ciała po ciąży, czy odchudzaniu.
PREPARATY DO MEZOTERAPII

JONOSONIC

MG200 / PLUS
1599,00 zł / 1999,00 zł
FUNKCJE

PROGRAMY

DO MEZOTERAPII

SONOFOREZA

3 rodzaje opakowań

JONOFOREZA
TWARZ
8 programów

CIAŁO
4 programy

SONOFOREZA / JONOFOREZA

JONOFOREZA

GŁOWICE

TWARZ

CIAŁO

plastikowe 15ml / 12,80zł
szklane 15 ml / 16,99zł
plastikowe 75ml / 57,20zł
w kuracjach preparaty taniej !

ELEKTROPORACJA

ELEKTRODY
ELEKTRODY CZYNNE

GŁOWICA
- SONOFOREZA
- JONOFOREZA

Professional Line
PREPARATY DO SONOFOREZY I JONOFOREZY

GŁOWICA
- SONOFOREZA
- JONOFOREZA

RODZAJÓW

PREPARATÓW

TWARZ
-20-

19

patrz tabela preparatów str. 4-5
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Bio Derm
Kombajn do elektroporacji, jonoforezy,
i galwanizacji - skutecznych metod odmładzania skóry, terapii nadpotliwości,
leczenia odmrożeń i przebarwień.
FUNKCJE
ELEKTROPORACJA
JONOFOREZA

kombajn

JEDNOCZESNE DOZOWANIE
I APLIKACJA SKŁADNIKÓW

do elektroporacji
Aplikator z podłączoną
elektrodą czynną BioDirecte
Aplikator do jonoforezy firmy
Biomak (fot.3) wprowadza do skóry określone substancje aktywne,
bezpośrednio i skutecznie trafiając
w miejsce problemu. Sposób użycia
i pojemność aplikatora umożliwia
stosowanie go zarówno przy małych, jak i większych powierzchniach skóry.

TWARZ

serum BioDirecte

CIAŁO
rodzaje
i zastosowanie
serum
patrz na stronie 8

GALWANIZACJA
fot.3

Elektrody czynne
Aparaty firmy Biomak wyposażone są w wiele rodzajów elektrod do
jonoforezy (fot.1). W zależności od
rodzaju i metody pracy wybieramy
odpowiednią elektrodę.

TWARZ

CIAŁO

rodzaje
i zastosowanie
preparatów
patrz tabela
na stronie 4-5

TYLKO 59900 zł
fot.1
-22-

fot.2
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DO JONOFOREZY

Kwas hialuronowy 1%

8

Serum

Kwas hialuronowy 2%

BioDirecte -H

BioDirecte -H

Serum nawilżające
Elektroda czynna ujemna (-)

Serum nawilżające
Elektroda czynna ujemna (-)

Efekt zastosowania: Skóra szybciej się
regeneruje, odzyskuje jędrność oraz
elastyczność, staje się wyraźnie gładsza,
odżywiona oraz odpowiednio nawilżona.

Efekt zastosowania: Zwiększony efekt
dzięki większej dawce kwasu hialuronowego. Skóra szybciej się regeneruje,
odzyskuje jędrność oraz elastyczność,
staje się wyraźnie gładsza, odżywiona
oraz odpowiednio nawilżona.

29,99zł / 50ml

38,90zł / 50ml

Serum na przebarwienia
BioDirecte -P

Serum odżywczo-rewitalizujące
BioDirecte -R

Serum na naczynka
Bio Directe -N

Składniki aktywne:
Arbutyna

Składniki aktywne:
Witaminy z beta-karotenem

Składniki aktywne:
chlorek wapnia

Elektroda czynna ujemna (-)

Elektroda czynna ujemna (-)

Elektroda czynna dodatnia (+)

Efekt zastosowania: Skóra odzyskuje równomierny koloryt. Piegi
oraz plamki są jaśniejsze oraz
mniej widoczne.

Efekt zastosowania: Substancje
odżywcze przywracają skórze
witalność i odpowiedni poziom
nawilżenia.

Efekt zastosowania:
Ścianki naczyń krwionośnych
zostają uszczelnione, zaczerwienienia zmniejszone, a podrażnienia i stany zapalne
zredukowane.

29,99zł / 50ml

29,99zł / 50ml

29,99zł / 50ml

Serum liftingujące
BioDirecte -L

Serum przeciw potliwości
BioDirecte -S

Serum antycellulitowe
Bio Directe -N

Składniki aktywne:
Ekstrakt z rośliny Tara

Składniki aktywne:
Mentol, kwas hialuronowy

Składniki aktywne:
ekstrakty z guarany i kofeiny

Elektroda czynna ujemna (-)

Elektroda czynna ujemna (-)

Elektroda czynna ujemna (-)

Efekt zastosowania:
Skóra odzyskuje jędrność oraz
elastyczność. Zmniejszona ilość
zmarszczek.

Efekt zastosowania: Odświeżona i odpowiednio nawilżona skóra stóp. Zmniejsza się potliwość
miejsc poddanych kuracji.

Efekt zastosowania: Zredukowany cellulit, poprawione mikrokrążenie, zmniejszone obrzęki
spowodowane zatrzymaniem się
wody w organizmie.

29,99zł / 50ml

29,99zł / 50ml

29,99zł / 50ml

Pełna oferta na www.biomak.eu
Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie.
Biomak Sp.J.
ul. Słońskiego 13 05-820 Piastów www.biomak.eu 22 723 70 72 / 502 448 033
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broszura v1.4

BioDirecte
Serum
BioDirecte Serum

RODZAJÓW

