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Козметични процедури
Студио за "Матини Слим" предлага козметични услуги на високо
професионално
ниво.
Ние
работим
само
с
утвърдени
и
висококачествени професионални линии и продукти, а специалистите
ни са едни от най-добрите в този бранш.
Терапии за акне, чувствителна кожа, околоочен контур; Anti Age и
хидратиращи процедури са само част от процедурите, които
предлагаме.
Специалното отношение към Вас и грижата за вашата кожа ще Ви
накара да се почувствате релаксирани, освежени и с добро
самочувствие. Не пропускайте да се консултирате с нашия специалист
за най-подходящата за вас терапия, съобразена с годишния сезон.
Продуктите, които се използват в студиото за козметика, са на
основата на плодови и растителни екстракти, водорасли и
хайвери. Работим с една от най-добрите и известни френски
козметични марки с десетилетна традиция в професионалните
козметични продукти: Docteur Renaud - Paris. Всеки сезон се сменят
продукти и терапии. Работи се в зависимост от: вида и типа на кожата,
възрастта, сезона. Безплатни консултации и диагностика на кожата.
Студиото предлага всичко необходимо за домашна грижа (лице, очи,
тяло, почистващи продукти), както и специална френска козметика за
мъже.
Ето и списък с процедурите, от които можете да се възползвате в
нашето студио:
- Почистване на лице
- Хидратация на лице, шия и деколте
- Терапия за чувствителна кожа
- Терапия за акне
- Anti Age терапия - първи бръчки 30+
- Anti Age терапия - зряла кожа 45+
- Лифтинг - зряла кожа
- Терапия за околоочен контур
- Тонизиращ масаж на лице, шия и деколте
- Оформяне, почистване и боядисване на вежди
- Серум-ампула; дарсонвал; ензимен пилинг и др.
Кола
маска
Ние работим само с качествени професионални продукти, като
можете да избирате от различни терапии с френска или българска
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професионална медицинска козметика. В следващите редове ще Ви
предложим информация за част от процедурите, които можете да
получите при нас. Високото качество и добрите цени са гарантирани!

DOCTEUR RENAUD /PARIS/ - 60 ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ
Д-р Луи Реймънд Рьоно (1914-1992) основава козметичната марка Dr
Renaud през 1946 г. Медицинското образование той умело съчетава с
дългогодишната си страст към активните съставки от природата
(плодове, растения и билки).
Дарбата на Dr Renaud е в създаването на формули, чиито свойства
идеално подхождат на различните типове кожа и позволяват съставянето
на индивидуална програма. За да се гарантира максимално добро
качество и ефективност, всички продукти са внимателно разработени,
наблюдавани и тествани в специализирани лаборатории.
Dr Renaud е разработил концепцията за "многосетивното удоволствие",
според която всяка стъпка по пътя към красотата следва да бъде момент
на удоволствие. Като отражение на тази философия всички продукти на
Dr Renaud са със съвременен и изискан дизайн, меки и гладки текстури,
нежни цветове и възбуждащ естествен аромат. Всичко това докосва
сетивата Ви и събужда невероятно удоволствие.
ТЕРАПИИ:
Почистваща терапия - Хидратиращ и тонизиращ компрес, напоен с
биотоник и антистресов микс от есенциални масла, омекотява
повърхностния слой на кожата и я подготвя за дълбоко почистване, а
зелена кремообразна маска извлича всички токсини, освежава,
успокоява възпаления, нормализира мастната секреция, стяга и
изглажда. Терапията e подходяща за почистване на всички типове
кожа. Прилагането и дори един път месечно (задължително два пъти при
мазна кожа, ако сте пушачи или живеете или работите в силно
замърсена среда) ви гарантира чиста, здрава и блестяща кожа. Може
да бъде самостоятелна терапия или първа от серия процедури при
третиране на различни състояния на кожата на лицето.
Професионален пилинг с алфахидрокси киселини 4/26 - Едновременно
обновяваща и подмладяваща терапия на Dr. Renaud, подходяща за всеки
тип кожа, без най-чувствителната. Пилингът съдържа 26% алфа-хидрокси
киселини, от които 4% са гликолова киселина, а останалите са млечна,
лимонена, ябълчена и винена. Специален хидратиращ лосион с бамбук,
лотос и водна лилия и успокояваща маска азулен бързо възстановяват
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кожата. Терапията контролирано елиминира горния слой на кожата,
здравословно я регенерира и стимулира нейното обновяване. Кожата
става по-гладка, по-свежа и с по-равномерен тен. Клиничните
изследвания върху доброволци дават следните резултати след 1
процедура: +75% по-гладка и искряща кожа, + 67% по-фина текстура.
Терапия за лифтинг и блясък ирис - Глобална антиостаряваща терапия
за цялостно регенериране, лифтинг, изглаждане и блясък. Подходяща е
за по- зряла кожа. Перфектно комбинира ефективността и
удоволствието. Богат коктейл от антиостаряващи активни съставки (Iris Iso,
Matrixil и кафяви водорасли) едновременно въздействат за редуциране
на бръчките, за стягане и тонизиране. За по-голяма ефективност в
терапията е включен специално разработен от специалистите на Dr
Renaud лифтинг масаж, който се състой от три фази: релакс, лифтинг и
дренаж. След терапията кожата е видимо по-гладка, по-стегната и
освежена
Изглаждаща терапия ябълка - Терапията е създадена за предпазване на
кожата от стареене в по-ранна възраст. Още на 25 години се появяват
първите признаци. на остаряване: първи бръчки. Фито-бетаендорфини,
органичен ябълков сок, ябълкова захар, клетъчен екстракт от ябълка и
масло от ябълкови семки изглаждат релефа и изпълват кожата,
защитават от външни агресии. Оригинална маска с пачове, които се
превръщат в ябълков гел изпълва и изглажда кожния релеф.
Терапия азулен за чувствителна кожа - Идеалната терапия за
чувствителна кожа, която гарантира невероятна релаксация, мекота и
защита за дълъг период от време. В продуктите са включени две
биотехнологични съставки: Сalmosensine® (успокоява по невросензорен
път неприятните усещания за температурни промени и болка,
намалявайки сензитивността) и Imudilin® (предпазва кожата, като
подсилва имунната й защита и стимулира клетъчния метаболизъм). Цвят
от лотос, малва, азулен, лавандула и краставица са част от натуралните
съставки, които ще ви потопят в атмосфера на невероятен комфорт,
релакс и много нежност. Кожата е хидратирана, подхранена,
релаксирана и защитена.
Плодова терапия - Бърза (за 40 минути) и много ефективна терапия
преди парти или важно събитие. Нежен ексфолиращ гел киви, масажен
крем с ананас, малинова маска и серум малина за блясък са
продуктите, които ще накарат кожата да се почуства напълно
регенерирана, хидратирана и релаксирана.
Хидратираща терапия - Истинска “хидратираща баня”, която интензивно
утолява жаждата на кожата, осигурява невероятна свежест, регенерира
и видимо изглажда кожата. Морските водорасли са богати на
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аминокиселини и олигоелементи, които тонизират, хидратират,
осигуряват еластичност и блясък на кожата. Съчетаването им с
хидратиращ лосион с хиалуронова киселина осигурява мощна и
дълготрайна хидратация. Резултатът е гладка, хидратирана и невероятно
свежа кожа.
Ензимен пилинг - Под въздействието на ензима папаин, се стимулира
обновлението на повърхностния кожен слой; кожата става по-гладка,
тенът - изравнен и блестящ. Препоръчва се преди важни и тържествени
събития, за да блестите с обновена, мека и копринено гладка кожа. При
по-плътна, мазна, хиперпигментирана или по-зряла и уморена кожа,
както и през пролетта, за да се подготвите за предстоящите слънчеви
бани, ви препоръчваме да направите серия от няколко процедури.
Задължително се ползва слънцезащитен крем след терапията.
Интензивна фитоизбелваща терапия - Високо ефективна избелваща
терапия, която е еднакво ефективна, както за цялото лице, така и за всеки
един хиперпигментиран участък от кожата. Може да се използва и за
околоочния контур. При първа процедура винаги се използва като
ексфолиант професионалния пилинг 4/26, който подготвя кожата да
приеме максимално новите продукти, а при всяка следваща процедура
за още по-бърз ефект се прилага блиц терапията с Избелващите
продукти притежават високотехнологични формули с натурални
екстракти. Терапията избелва и уеднаквява тена на кожата, видимо
намалява пигментните петна, успокоява и омекотява.

Българската професиоанална козметика BioEffect с
екстракт от LAKESIS е без аналог на българския пазар!
Тя съчетава последните открития в областта на козметологията с
принципите за напълно натурална козметика. Разработена е на базата
на иновативна съставка – Лакесис. Лакесис е революция в
козметологията и нова стратегия в борбата със стареенето с уникален
ефект. Представлява високо концентриран екстракт от ароматната
смола на дървото Pistacia lentiscus, растящо на остров Хиос в Гърция.
Резултатите след третиране с Лакесис са удивителни – 54 годишни
фибробласти (клетките изграждащи колагена и еластина) имат
характеристиките на 37 годишни, а 37 годишните на 28 годишни.
Действието на Лакесис се състои в повишаване синтеза на протеините,
особено на протеина на младостта, наречен „клото” на богинята, която
заплита нишката на живота. Този протеин, идентифициран през 2005 г. е
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пряко свързан с детоксикацията на клетките и възстановяването на
увредената ДНК. Направените изследвания показват, че повишаването
на количеството му води до 30%-ното увеличаване на живота на клетките,
обновяване на колагеновите и еластиновите влакна и невероятен ефект
при изглаждането на кожата.
Количеството на „клото” започва да намалява от 30 годишна възраст и
това продължава до края на живота. Учените в световно известните
лаборатории Codif постигат удивителни резултати разработвайки и
използвайки екстракта Лакесис за повишаване на синтеза на „клото”.
Обновяват се структурите на дермата, подобрява се плътността на
кожата, намалява броя и дълбочината на мимическите линии. Кожата
изглежда по-млада, стегната и свежа, контурът на лицето се
преобразява.
Важно е да се подчертае, че действието на Лакесис е много добре
изразено и в областта на шията, където пластичните хирурзи са
безпомощни.
Продуктите от серията BioEffect са с напълно натурален произход и
имат
уникален
механизъм
на
приложение.
Основната
екосертифицирана активна съставка Лакесис е съчетана с натурални
масла, витамини и антиоксиданти, подсилващи действието й и
осигуряващи надеждна защита от негативните външни влияния.
Създадоха се формули с моментален ефект за редуциране на
бръчките, възстановяване еластичността на кожата, силно изразен
лифтинг ефект, видим и в областта на шията.
Серията включва 4 уникални продукта: пилинг гел, активен серум в
ампула, интензивно изглаждаща маска и лифтинг крем.
Продуктите, с изключение на пилинг гела са подходящи за околоочния
контур.
С активното си регенериращо и подмладяващо действие терапията е
изключително подходяща и за ръце. Може да се приложи в пълен вариант
или в съкратен (пилинг, маска, крем или пилинг и крем) като решение на
проблема суха и уморена кожа на ръцете и като превенция преди
излагане на слънце. Терапията е подходяща за всеки тип кожа,
включително мазна и куперозна.
Био лифтинг терапия с екстракт от Лакесис - Лакесис е революция в
козметологията и нова стратегия в борбата със стареенето с уникален
ефект. Представлява високо концентриран екстракт от ароматната
смола на дървото Piatacia lentiscus. Eкосертифицираната активна
съставка Лакесис е съчетана със натурални масла , витамини и
антиоксиданти, подсилващи действието и осигуряващи надеждна
защита от негативните външни влияния. Формула с моментален ефект на
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редуциране на бръчките, възстановяване еластичността на кожата, силно
изразен лифтинг ефект, видим и в областта на шията, където пластичните
хирурзи са безсилни. Обновяват се структурите на дермата, подобрява
се плътността на кожата, намалява броя и дълбочината на мимическите
линии. Кожата изглежда по-млада, стегната и свежа, контурът на лицето
се преобразява. Резултатите след третиране с Лакесис са удивителни 54 годишни фибробласти (клетките изграждащи колагена и еластина)
имат характеристиките на 37 годишни, а 37 годишните на 28 годишни.
Процедурата включва: Пилинг гел с двустепенно почистващо действие.
Активен серум с много интензивно действие и моментален
подмладяващ ефект (нанася се посредством ултразвук). Интензивна
изглаждаща маска - притежава силно изразен лифтинг ефект,
хидратира, регенирира, възстановява еластичноста на кожата. Финален
лифтинг крем - наред с хидратиращите, регенериращите и
възобновяващи свойства, също така защитава клетките от вредно влияние
и УВ лъчи. Продуктите с изключение на пилинг гела са подходящи и за
околоочния контур.
Боровинкова терапия за лице - Екстрактът от боровинка е мощен
антиоксидант, противодействащ на процесите на стареене. Притежава
дезинфектиращи,
защитни
и
доказани
антисептични
и
противовъзпалителни свойства.
Терапията включва:
• Нежно, ефективно почистване и хидратиране на кожата с гел
боровинка - почиства се в дълбочина, регулира фунцията на мастните
жлези;
• Четков пилинг с пилинг гел боровинка - нежно почистващо средство,
работещо на принципа на химичния пилинг. Има моментален ефект,
прави кожата фина и освежена с копринено нежен вид;
• Масаж с олио боровинка (мануален, вакуумен и въздушен) - укрепва
капилярите, подобрява кръвообръщението, стимулира епителизацията;
• Регенерираща маска боровинка - подхранва в дълбочина, стимулира
възстановителните функции на колагена и еластина;
• Хидратиращ крем боровинка - хидратиращ, успокояващ и защитен
ефект.
Терапия Българско кисело мляко - Терапията БЪЛГАРСКО КИСЕЛО МЛЯКО
е бърз и приятен начин за възстановяване на кожата без хирургична
намеса. Количеството и дълбочината на бръчките чувствително намалява,
релефът се заглажда, виталността се повишава, постига се сияен тен.
Подходяща е както за борба с първите мимически линии, така и при
възстановяване на уморена и стресирана зряла кожа. Продуктите от
серията имат изразено защитно действие, като подобряват бариерната
способност на кожата. Серията БЪЛГАРСКО КИСЕЛО МЛЯКО е една
висококачествена линия продукти с подмладяващо и възстановяващо
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действие. Терапията има и силен анти-стрес ефект. Процедурата
включва :
1. Почистване на кожата с тоалетно мляко
2. Ензимен пилинг - Лек пилинг без абразив осигуряващ дълбоко и бързо
излющване на мъртвите епителни клетки. Съдържа ензим, който
нарушава контакта между мъртвите епителни клетки и прави
отстраняването им бързо и лесно. Придава мек, кадифен и блестящ вид
на кожата.
3. Крем маска с кисело мляко - Интензивно подхранваща маска,
осигуряваща доставка на концентрат от хранителни вещества в
дълбочина. Възстановява и освежава кожата, осигурява пълноценна и
дълбока хидратация, опъва и изглажда кожната повърхност.
4. Масаж с масажен крем с кисело мляко - Релаксиращ масаж с
моделиращ ефект. Насища кожата с пробиотици и витамини,
стимулира регенеративните процеси, намалява появата на бръчки,
изглажда виталността на кожата, придава блестящ и равномерен вид на
тена.
5. Хидратиращ крем
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