Dla każdej kobiety ważne jest, aby skóra jej twarzy była gładka i wyglądała promieniście. Co
jednak zrobić, gdy skóra jest sucha i się łuszczy, pojawiają się na niej niedoskonałości? Na te
oraz inne pytania dotyczące pielęgnacji twarzy znajdziecie Panie odpowiedź w Seventh
Heaven.

1. MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA to zabieg, w którym wykorzystuje się urządzenie
powodujące mikronakłucia. Ma to istotne znaczenie w regeneracji naskórka. Mikro
nakłuwanie powoduje, że na skórze powstają mikro urazy, co z kolei prowokuje skórę do
reakcji naprawczych, które stanowią podstawę odnowy tkanek, pobudzają oraz regenerują
włókna elastynowe oraz kolagenowe. W kanaliki, które powstają pod wpływem mikro nakłuć
bardzo łatwo wnikają koktajle witaminowe, a dzięki temu skóra staje się bardziej jędrna,
drobne zmarszczki wygładzają się a owal twarzy ulega poprawie.

2. MIKRODERMABRAZJA jest peelingiem mechanicznym, który polega na powolnym
i kontrolowanym ścieraniu powierzchni skóry, aż do momentu uzyskania pożądanego
rezultatu.

3.

MASAŻ TWARZY to zabieg, który łączy w sobie masaż relaksacyjny z masażem

odżywczo – leczniczym. Skutek masażu zależy od kondycji oraz potrzeb skóry twarzy.
Dostarczanie w trakcie masażu zawartych w specjalistycznych praparatach składników
witaminowych i mineralnych usprawnia krążenie krwi, co z kolei pozytywnie wpływa na
elastyczność oraz nawilżenie skóry.
4. HENNA I REGULACJA BRWI. Jak powiadają „oczy to zwierciadło duszy” dlatego też
warto dbać o ich oprawę. Malowanie brwi przy pomocy henny skutecznie nam w tym
pomoże. Henna to potoczna nazwa zabiegu, który nadaje mocniejszy i trwały kolor brwiom.
Można się kąpać, pocić, płakać, korzystać z sauny a henna nie spłynie, jak to się dzieje w
przypadku kosmetyków do makijażu.
5. PEELINGI CHEMICZNE to zabiegi mające na celu likwidację defektów kosmetycznych
i/lub zmian chorobowych, które umiejscowione są w okolicach naskórka i skóry właściwej.

Aplikując peelingi chemiczne możliwa jest likwidacja konkretnych warstw naskórka przy
jednoczesnym kontrolowaniu głębokości złuszczania.
6. PEELING KAWITACYJNY jest zabiegiem kosmetycznym, który ma na celu oczyścić
skórę wykorzystując zjawisko kawitacji. Ultradźwiękowe wibracje posiadające wysoką
częstotliwość powodują: wzrost metabolizmu komórek, rozdrabnianie wszelkich zwapnień,
przyspieszenie krążenia krwi, zwiększenie usuwania zbędnych produktów przemiany materii,
aktywację różnych enzymów w komórkach. Peeling kawitacyjny w znacznym stopniu
poprawia wygląd skóry.
7. ALGI odgrywają istotną rolę w pielęgnacji skóry twarzy, szyi oraz dekoltu. Silnie
nawilżają naskórek wraz z głębszymi warstwami skóry oraz zpobiegają utracie wody.
Działają łagodząco i regenerująco. Stosowanie algi na twarz daje również efekt
przeciwzapalny, a także antyoksydacyjny chroniąc keratynocyty i fibroblasty skóry przed
działaniem wolnych rodników, hamując jednocześnie procesy starzenia skóry. Lipidy obecne
w algach posiadają niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe.
8.

MASKI

O

DZIAŁANIU

:

ŁAGODZĄCYM,

ODMŁADZAJĄCYM,

UELASTYCZNIAJĄCYM, LIFTINGUJĄCYM, ROZJAŚNIAJĄCYM, NAWILŻAJĄCYM
to zabiegi, które stosuje się na skórę twarzy w celu poprawienia jej kondycji. W zależności od
rodzaju cery, typu problemów skórnych lub oczekiwanego efektu, dobiera się właściwą
maseczkę.
9. MASKA Z CZYSTYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH. Komórki macierzyste
uznawane są za jedno z największych odkryć kosmetologii, gdyż posiadają

ogromne

zdolności regeneracyjne, pobudzają skórę do odnowy, co wpływa bezpośrednio na
spowolnienie procesów starzenia. W trakcie zabiegu pobierana jest własna tkanka tłuszczowa
pacjenta (np. z okolicy brzucha), komórki macierzyste w tkance pobranej są odseparowywane
a następnie aplikowane w okolicę poddawaną zabiegowi (najczęściej skórę twarzy). Cała
procedura jest zabiegiem prostym, zajmuje kilka godzin.
10. ZABIEG WARSTWOWY GOLD SNAIL – koreański zabieg pielęgnacji warstwowej
z 24 karatowym złotem i śluzu ze ślimaka – maska bogata w kwas hialuronowy,
hydrolizowany kolagen , wyciąg ze śluzu ślimaka, ekstrakty z owoców jagody, pomarańczy,

allantolina, panthenol, kaolin intensywnie nawilża skórę oraz zwęża rozszerzone pory.
Dodatkowo ekstrakt ze ślimaka odżywia i uelastycznia skórę. Dzięki wykorzystaniu nanoi biotechnologii nanocząsteczki złota są w stanie dotrzeć do warstwy podstawnej naskórka,
uruchamiając tym samym mechanizmy związane z systemem jego nawilżania. Wysokie
stężenie złota w preparacie powoduje zwężenie porów oraz tworzy cenny film na skórze,
który chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.
11. ZABIEG Z MASKĄ ŻELOWĄ CARBOXY CO2 maseczka do karboksyterapii to
nieinwazyjna metoda aplikacji dawek dwutlenku węgla. Żel w strzykawce (bez iniekcji)
rozprowadzamy jest na skórze pędzlem kosmetycznym, a następnie nałożona zostaje
specjalistyczna maska, która powoduje w momencie zetknięcia żelu z maską natychmiastową
rekację. Dzięki tak skontruowanej technologicznie masce, skóra otrzymuje najcenniejsze
składniki. Maska stanowi świetną alternatywą dla botoksu, ponieważ wspomaga redukcję
podwójnego podbródka, zasinienia pod oczami, wyraźnie spłyca zmarszczki.

