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Zabiegi kolagenowe
z wykorzystaniem
preparatów marki Collife

COLLIFE PRO_SB (stretch marks on breast)
Zabieg pobudza skór´ biustu peelingiem enzymatycznym, przygotowujàc jà na przyj´cie kolagenowej od˝ywki. Tropokolagen podany transdermalnie przyspiesza procesy regeneracji
uszkodzeƒ oraz zapobiega powstawaniu nowych.
Skóra odzyskuje zdolnoÊç akumulacji wody, co
zapewnia jej optymalnà spr´˝ystoÊç i wytrzyma∏oÊç. Naturalna melanina wspomaga osiàgni´cie
po˝àdanych efektów estetycznych, wyrównujàc
koloryt skóry biustu.
Przeznaczenie:
Biust
Wskazanie:
Zwi´kszone ryzyko rozst´pów
Typ cery:

zwiàzanych komórek warstwy rogowej naskórka.
Substancje lipidowe obecne na powierzchni
skóry skutecznie blokujà mo˝liwoÊç przenikania
czàsteczek tropokolagenu w g∏àb skóry.
W∏aÊciwe przygotowanie naskórka korzystnie
wp∏ywa na osiàgni´cie optymalnej wch∏anialnoÊci preparatu kolagenowego. W tym celu nale˝y
przemyç twarz tonikiem pre-CLEANSING Collife.

Peeling enzymatyczny
Zastosowanie peelingu enzymatycznego ma na
celu przede wszystkim usuwanie ∏oju oraz martwych komórek naskórka. Dzia∏anie preparatów
wykorzystywanych w tego rodzaju peelingu powoduje z∏uszczanie dzi´ki oddzia∏ywaniu enzymów roÊlinnych takich jak: papaina i bromelaina.
Zabieg stanowi ∏agodnà alternatyw´ peelingów
mechanicznych.

Ka˝da
Czas trwania:

Aplikacja kolagenu

Oko∏o 40 min

Preparat Collagen Black Collife nale˝y nak∏adaç
za pomocà zdezynfekowanej szpatu∏ki lub ∏y˝eczki ze stali nierdzewnej bàdê srebra. Aplikacja
rozpoczyna si´ od na∏o˝enia preparatu kolagenowego w iloÊci oko∏o 5 ml lub wi´cej, w zale˝noÊci od zapotrzebowania, na wilgotnà skór´ biustu.
Nast´pnie nale˝y wykonaç delikatny masa˝
miejsc miejsc aplikacji i wklepaç preparat a˝
do ca∏kowitego wch∏oni´cia. W trakcie aplikacji
preparatu odczuwalne jest delikatne Êciàganie
si´ skóry. Nale˝y jà wtedy zwil˝yç p∏ynem Tonic
post-MASSAGE Collife i kontynuowaç wklepywanie pozosta∏ego kolagenu.

Cz´stotliwoÊç:
Co 10 dni
Niezb´dne akcesoria:
Kompresówki lub gàbki kosmetyczne,
szpatu∏ka lub ∏y˝eczka ze stali nierdzewnej
U˝ywane preparaty:
P∏yn micelarny lub mleczko kosmetyczne, tonik
bezalkoholowy, preparat do peelingu enzymatycznego, maska alginatowa, krem do cia∏a lub
balsam nawil˝ajàcy, Tonic pre-CLEANSING
Collife, Collagen Black Collife, Tonic postMASSAGE Collife

Oczyszczanie wst´pne

Nie mo˝na cofnàç czasu,
ale mo˝na spowolniç jego up∏yw.

Dok∏adne oczyszczenie skóry jest niezb´dnym
etapem, warunkujàcym efektywnoÊç wszystkich
zabiegów kolagenowych. Procedur´ nale˝y
rozpoczàç od usuni´cia wszelkich powierzchniowych zanieczyszczeƒ. W tym celu wskazane
jest u˝ycie p∏ynu micelarnego lub mleczka
kosmetycznego. Nast´pnie, korzystajàc z kompresówki lub gàbki kosmetycznej nasàczonej
tonikiem bezalkoholowym, nale˝y delikatnie
usunàç martwy naskórek.

Odt∏uszczanie
Istotà tego etapu jest usuni´cie z powierzchni
skóry wydzieliny gruczo∏ów ∏ojowych oraz nie-

Piel´gnacja
Po wch∏oni´ciu preparatu kolagenowego
nale˝y zastosowaç mask´ ∏agodzàcà, na
przyk∏ad w formie alginatu.

Zakoƒczenie
Po zdj´ciu maski wskazane jest zastosowanie
kremu lub balsamu nawil˝ajàcego o w∏aÊciwoÊciach dostosowanych do indywidualnych
potrzeb skóry i preferencji klientki.

Collife PRO_SM (stretch marks)
Podczas zabiegu skóra zostaje pobudzona i
dog∏´bnie od˝ywiona kolagenem.
Zastosowanie mikrodermabrazji skojarzonej z
aplikacjà tropokolagenu intensyfikuje procesy
strukturalnej odbudowy, przyspieszajàc regeneracj´ skóry. Naturalna melanina wyrównuje jej
koloryt. Rozst´py ulegnà stopniowej redukcji,
stajàc si´ coraz mniej zauwa˝alne.

Substancje lipidowe obecne na powierzchni
skóry skutecznie blokujà mo˝liwoÊç przenikania
czàsteczek tropokolagenu w g∏àb skóry.
W∏aÊciwe przygotowanie naskórka korzystnie
wp∏ywa na osiàgni´cie optymalnej wch∏anialnoÊci preparatu kolagenowego. W tym celu nale˝y
przemyç twarz tonikiem pre-CLEANSING Collife.

Mikrodermabrazja
Przeznaczenie:
Ca∏e cia∏o
Wskazanie:
Zwi´kszone ryzyko rozst´pów
Typ cery:
Ka˝da
Czas trwania:
Oko∏o 35 min
Cz´stotliwoÊç:
Co 14 dni
Niezb´dne akcesoria:
Kompresówki lub gàbki kosmetyczne, szpatu∏ka lub ∏y˝eczka ze stali nierdzewnej, aparat do
mikrodermabrazji
U˝ywane preparaty:
P∏yn micelarny lub mleczko kosmetyczne, tonik
bezalkoholowy, krem do cia∏a lub balsam piel´gnacyjny, Tonic pre-CLEANSING Collife,
Collagen Black Collife, Tonic post-MASSAGE
Collife

Oczyszczanie wst´pne
Dok∏adne oczyszczenie skóry jest niezb´dnym
etapem, warunkujàcym efektywnoÊç wszystkich
zabiegów kolagenowych. Procedur´ nale˝y
rozpoczàç od usuni´cia wszelkich powierzchniowych zanieczyszczeƒ. W tym celu wskazane
jest u˝ycie p∏ynu micelarnego lub mleczka
kosmetycznego. Nast´pnie, korzystajàc z komresówki lub gàbki kosmetycznej nasàczonej
tonikiem bezalkoholowym, nale˝y delikatnie
usunàç martwy naskórek.

Odt∏uszczanie
Istotà tego etapu jest usuni´cie z powierzchni
skóry wydzieliny gruczo∏ów ∏ojowych oraz niezwiàzanych komórek warstwy rogowej naskórka.

Przed przystàpieniem do zabiegu mikodermabrazji dok∏adnie osuszyç skór´. Wskazane jest
wykonanie mikrodermabrazji korundowej lub
diamentowej. Czas trwania zabiegu oraz intensywnoÊç Êcierania warstwy rogowej naskórka
nale˝y dobraç do stanu skóry klienta.

Aplikacja kolagenu
Preparat Collagen Black Collife nale˝y nak∏adaç
nak∏adaç za pomocà zdezynfekowanej szpatu∏ki lub ∏y˝eczki ze stali nierdzewnej bàdê srebra.
Aplikacja rozpoczyna si´ od na∏o˝enia preparatu kolagenowego w iloÊci oko∏o 5 ml lub wi´cej,
w zale˝noÊci od zapotrzebowania, na wilgotnà
skór´ ca∏ego cia∏a ze szczególnym uwzgl´dnieniem miejsc najbardziej nara˝onych na wystàpi´nie rozst´pów. Nast´pnie nale˝y wykonaç
delikatny masa˝ miejsc aplikacji i wklepaç preparat a˝ do ca∏kowitego wch∏oni´cia. W trakcie
aplikacji preparatu odczuwalne jest delikatne
Êciàganie si´ skóry. Nale˝y jà wtedy zwil˝yç
p∏ynem Tonic post-MASSAGE Collife i kontynuowaç wklepywanie pozosta∏ego kolagenu.

Zakoƒczenie
Po wch∏oni´ciu kolagenu zastosowaç krem lub
balsam dostosowany do indywidualnych
potrzeb skóry klienta.

Kolagen

Kolagen jest powszechnie kojarzony ze skórà,
jej elastycznoÊcià i spr´˝ystoÊcià. Jego brak,
zwiàzany z procesem starzenia si´ organizmu,
objawia si´ zapadni´ciami w skórze, powszechnie zwanymi zmarszczkami. Wspó∏czesne
badania nad kolagenem odkrywajà przed nami
jego nowe oblicza. Efektem tych badaƒ sà preparaty oferujàce ekscytujàce mo˝liwoÊci.
Kolageny stanowià 30% ca∏kowitej masy bia∏ka
ludzkiego i 70% masy bia∏ek skóry.
Sà podstawowym komponentem tkanki ∏àcznej,
z której zbudowane sà m.in. stawy, koÊci, Êci´gna, z´by, skóra i powi´zie.
Kolageny sà niczym fundament, na którym
oparta zosta∏a struktura ludzkiego organizmu.
Nie ma tkanek i narzàdów zbudowanych bez
u˝ycia tych szczególnych bia∏ek.
Przez ca∏y okres ˝ycia organizmu kolagen podlega ciàg∏ej, dynamicznej wymianie nazywanej
obrotem kolagenu. Umo˝liwia ona wzrost oraz
regeneracj´ uszkodzeƒ struktury tkankowej.
Po 25 roku ˝ycia proces biosyntezy m∏odego
tropokolagenu stopniowo spowalnia.
W tkankach zaczyna dominowaç kolagen
w postaci dojrza∏ej, a co za tym idzie sukcesywnie obni˝a si´ zdolnoÊç zatrzymywania wody
w organizmie.
Najbardziej widocznym objawem tych zmian
jest pojawianie si´ zmarszczek, suchoÊç skóry
oraz utrata jej j´drnoÊci i spr´˝ystoÊci.
Obserwowane zmiany fizyczne i chemiczne
w∏ókien kolagenowych stajà si´ bardzo wyraêne w okresie menopauzy u kobiet i andropauzy u m´˝czyzn. Procesy niszczenia kolagenu
przewa˝ajà wówczas nad procesami jego odtwarzania. Spadek intensywnoÊci syntezy kolagenu
w wyniku zachodzàcych zmian hormonalnych
prowadzi do deficytu jego uwodnionej postaci
w przestrzeniach mi´dzykomórkowych.
Organizm zaczyna wyraênie si´ starzeç, pozbawiony budulca niezb´dnego do naprawy powsta∏ych uszkodzeƒ.
Dzi´ki wysi∏kom badawczym podejmowanym
przez specjalistów wielu dziedzin uzupe∏nianie
niedoboru kolagenu w skórze sta∏o si´ mo˝liwe
poprzez jego transdermalne wprowadzenie
do organizmu. Czàsteczki rozpuszczalnego
w wodzie tropokolagenu w chronionych patentem preparatach marki Collife majà d∏ugoÊç
300 nm oraz Êrednic´ 1,5 nm.
Parametry steryczne pozwalajà im na swobodne przenikanie do skóry w∏aÊciwej poprzez
pory skórne, które otwarte mogà mieç
Êrednic´ 25000 nm, czyli wielokrotnie wi´cej
ni˝ d∏ugoÊç czàsteczki tropokolagenu.

stniczy w odbudowie matrycy kolagenowej
skóry w∏aÊciwej. Inicjuje i wspiera proces odnowy komórkowej w sposób naÊladujàcy naturalne procesy zachodzàce w zdrowej, m∏odej
skórze.

Zabiegi kolagenowe
Proponujemy Paƒstwu osiem zabiegów ∏àczàcych standardowe procedury, wykonywane
w gabinetach kosmetycznych, z aplikacjà biologicznie aktywnego kolagenu, dost´pnego
w rodzinie preparatów marki Collife.
Spodziewane efekty, w zale˝noÊci od zastosowanego zabiegu kolagenowego:

Wyg∏adzenie zmarszczek i zapobieganie
powstawaniu nowych.

Redukcja rozst´pów i zapobieganie
powstawaniu nowych, opóênienie procesu
starzenia skóry.

G∏´bokie nawil˝enie i polepszenie gospodarki
wodnej skóry.

Zaawansowana ochrona przed szkodliwym
dzia∏aniem promieni UV.

Wyrównanie kolorytu skóry i stymulacja
naturalnej opalenizny.

Wspomaganie procesu regeneracji skóry.

Normalizacja nat∏uszczenia powierzchni skóry,
redukcja zmian tràdzikowych i wspomaganie
leczenia tràdziku.

Wyrównanie i zmniejszenie widocznoÊci blizn.
Kolagen marki Collife dostarczony transdermalnie do g∏´bszych warstw skóry aktywnie ucze-

Collife PRO_P (pigmentation)

Collife PRO_M (moisturising)
Zabieg dostarcza aminokwasów koniecznych
do prawid∏owego metabolizmu i zachowania
biologicznej równowagi komórek skóry.
W rezultacie nast´puje trwa∏y wzrost nawil˝enia,
poprawie ulega j´drnoÊç i elastycznoÊç.
Skóra napina si´ i wyg∏adza rysy twarzy.
Naskórek zostaje zregenerowany i wzmocniony.

skóry skutecznie blokujà mo˝liwoÊç przenikania
czàsteczek tropokolagenu w g∏àb skóry.
W∏aÊciwe przygotowanie naskórka korzystnie
wp∏ywa na osiàgni´cie optymalnej wch∏anialnoÊci preparatu kolagenowego. W tym celu nale˝y
przemyç twarz tonikiem pre-CLEANSING Collife.
Po zakoƒczeniu odt∏uszczania skóra powinna
pozostaç wilgotna.

Przeznaczenie:

Aplikacja kolagenu

Zabieg jest dost´pny bez ograniczeƒ dla osób
opalajàcych si´ na s∏oƒcu i w solarium. Kwas
migda∏owy wykorzystany do peelingu sprawia,
˝e skóra staje si´ bardziej odporna i mniej wra˝liwa na promienie UV. Kwas hialuronowy podany wraz z kolagenem istotnie poprawia gospodark´ wodnà skóry, przywracajàc jej g∏´bokie
nawil˝enie. Naturalny pigment, melanina obecna w czarnym kolagenie, przywraca skórze jej
zdrowy i naturalny koloryt.

zwiàzanych komórek warstwy rogowej naskórka.
Substancje lipidowe obecne na powierzchni
skóry skutecznie blokujà mo˝liwoÊç przenikania
czàsteczek tropokolagenu w g∏àb skóry.
W∏aÊciwe przygotowanie naskórka korzystnie
wp∏ywa na osiàgni´cie optymalnej wch∏anialnoÊci preparatu kolagenowego. W tym celu nale˝y
przemyç twarz tonikiem pre-CLEANSING Collife.

Peeling migda∏owy

Twarz, szyja, dekolt
Wskazanie:
Skóra nadmiernie wysuszona
Typ cery:
Wra˝liwa
Czas trwania:
Oko∏o 30 min
Cz´stotliwoÊç:
Co 7 dni
Niezb´dne akcesoria:
Kompresówki lub gàbki kosmetyczne, szpatu∏ka lub ∏y˝eczka ze stali nierdzewnej

Preparat Collagen White + HA Collife nale˝y
nak∏adaç za pomocà zdezynfekowanej szpatu∏ki lub ∏y˝eczki ze stali nierdzewnej bàdê srebra.
Aplikacja rozpoczyna si´ od na∏o˝enia preparatu kolagenowego w iloÊci oko∏o 5 ml lub wi´cej,
w zale˝noÊci od zapotrzebowania, na wilgotnà
skór´ twarzy, szyi i dekoltu.
Nast´pnie nale˝y wykonaç delikatny masa˝
miejsc aplikacji i wklepaç preparat a˝ do ca∏kowitego wch∏oni´cia. Optymalny czas masa˝u
wynosi oko∏o 10-15 minut. W koƒcowej fazie
mo˝e byç wyczuwalny zwi´kszony opór, sygnalizujàcy wch∏oni´cie kolagenu. Nale˝y wówczas
zwil˝yç skór´ p∏ynem Tonic post-MASSAGE
Collife i dokoƒczyç masa˝.

U˝ywane preparaty:

Piel´gnacja

P∏yn micelarny lub mleczko kosmetyczne, tonik
bezalkoholowy, krem nawil˝ajàcy o pH oko∏o 4,
maska piel´gnacyjna do cery wra˝liwej, krem
antyoksydacyjny, Tonic pre-CLEANSING Collife,
Collagen White + HA Collife, Tonic postMASSAGE Collife

Po wch∏oni´ciu preparatu kolagenowego
konieczna jest kilkunastominutowa przerwa.
Nast´pnie w miejscach aplikacji nale˝y zastosowaç krem nawil˝ajàcy o pH oko∏o 4.
Pozwala to uniknàç uczucia napi´cia skóry.
Na tym etapie mo˝na równie˝ zastosowaç
mask´ o odpowiednich w∏aÊciwoÊciach, je˝eli
stan skóry tego wymaga.

Oczyszczanie wst´pne

Przeznaczenie:
Twarz, szyja, dekolt
Wskazanie:
Skóra odwodniona z zaburzeniem pigmentacji
Typ cery:

Przed rozpocz´ciem zabiegu miejsca aplikacji
nale˝y dok∏adnie osuszyç. Na tak przygotowanà skór´ na∏o˝yç kwas migda∏owy o st´˝eniu
50%. Czas pozostawienia kwasu na skórze nale˝y uzale˝niç od cz´stotliwoÊci aplikacji oraz
stanu i reakcji skóry pacjenta.
Zwykle zabieg ten trwa 10-20 minut.

Ka˝da

Aplikacja kolagenu

Czas trwania:

Preparat Collagen Black + HA Collife nale˝y
nak∏adaç za pomocà zdezynfekowanej szpatu∏ki lub ∏y˝eczki ze stali nierdzewnej bàdê srebra.
Aplikacja rozpoczyna si´ od na∏o˝enia preparatu kolagenowego w iloÊci oko∏o 5 ml lub wi´cej,
w zale˝noÊci od zapotrzebowania, na wilgotnà
skór´ twarzy, szyi i dekoltu.
Nast´pnie nale˝y wykonaç delikatny masa˝
miejsc aplikacji i wklepaç preparat a˝ do ca∏kowitego wch∏oni´cia. Optymalny czas masa˝u
wynosi oko∏o 10-15 minut. W koƒcowej fazie
mo˝e byç wyczuwalny zwi´kszony opór, sygnalizujàcy wch∏oni´cie kolagenu. Nale˝y wówczas
zwil˝yç skór´ p∏ynem Tonic post-MASSAGE
Collife i dokoƒczyç masa˝.

Oko∏o 40 min
Cz´stotliwoÊç:
Co 10 dni
Niezb´dne akcesoria:
Kompresówki lub gàbki kosmetyczne,
szpatu∏ka lub ∏y˝eczka ze stali nierdzewnej,
U˝ywane preparaty:
P∏yn micelarny lub mleczko kosmetyczne, tonik
bezalkoholowy, preparat z kwasem migda∏owym
o st´˝eniu 50%, maska alginatowa, krem nawil˝ajàco-ochronny, Tonic pre-CLEANSING Collife,
Collagen Black + HA Collife, Tonic postMASSAGE Collife

Piel´gnacja

Zakoƒczenie
Dok∏adne oczyszczenie skóry jest niezb´dnym
etapem, warunkujàcym efektywnoÊç wszystkich zabiegów kolagenowych.
Procedur´ nale˝y rozpoczàç od usuni´cia makija˝u i wszelkich powierzchniowych zanieczyszczeƒ. W tym celu wskazane jest u˝ycie p∏ynu
micelarnego lub mleczka kosmetycznego.
Nast´pnie, korzystajàc z kompresówki lub gàbki kosmetycznej nasàczonej tonikiem bezalkoholowym, nale˝y delikatnie usunàç martwy
naskórek.

Odt∏uszczanie
Istotà tego etapu jest usuni´cie z powierzchni
skóry wydzieliny gruczo∏ów ∏ojowych oraz niezwiàzanych komórek warstwy rogowej naskórka. Substancje lipidowe obecne na powierzchni

Ostatni etap zabiegu kolagenowego polega
na zastosowaniu kremu piel´gnacyjnego
o dzia∏aniu antyoksydacyjnym, którego zadaniem jest dezaktywacja wolnych rodników.
Funkcj´ tà doskonale realizujà kremy zawierajàce witaminy A, C lub E.

Oczyszczanie wst´pne
Dok∏adne oczyszczenie skóry jest niezb´dnym
etapem, warunkujàcym efektywnoÊç wszystkich
zabiegów kolagenowych. Procedur´ nale˝y rozpoczàç od usuni´cia makija˝u i wszelkich powierzchniowych zanieczyszczeƒ. W tym celu
wskazane jest u˝ycie p∏ynu micelarnego lub
mleczka kosmetycznego. Nast´pnie, korzystajàc z kompresówki lub gàbki kosmetycznej
nasàczonej tonikiem bezalkoholowym, nale˝y
delikatnie usunàç martwy naskórek.

Odt∏uszczanie
Istotà tego etapu jest usuni´cie z powierzchni
skóry wydzieliny gruczo∏ów ∏ojowych oraz nie-

Po wch∏oni´ciu preparatu kolagenowego nale˝y
zastosowaç mask´ ∏agodzàcà, na przyk∏ad
w formie alginatu.

Zakoƒczenie
Po zdj´ciu maski wskazane jest zastosowanie
kremu o w∏aÊciwoÊciach nawil˝ajàco-ochronnych z dodatkiem wit. A, C, E, i F (NNKT) oraz
z olejami roÊlinnymi.

Collife PRO_S (seborrhoea)
Zabieg pozwala na dok∏adne oczyszczenie, odt∏uszczenie i dezynfekcj´ skóry. Kolagen podany
na skór´ przygotowanà peelingiem enzymatycznym poprawia ogólnà kondycj´ skóry i jej nawil˝enie. W rezultacie aktywnoÊç wydzielnicza
gruczo∏ów ∏ojowych normalizuje si´.
Przeznaczenie:
Twarz
Wskazanie:
¸ojotok
Typ cery:
T∏usta ze sk∏onnoÊcià do zmian tràdzikowych

Collife PRO_E (elasticity)
Êci preparatu kolagenowego. W tym celu nale˝y
przemyç twarz tonikiem pre-CLEANSING Collife.
Po zakoƒczeniu odt∏uszczania skóra musi
pozostaç wilgotna.

Peeling enzymatyczny
Zastosowanie peelingu enzymatycznego ma na
celu przede wszystkim usuwanie ∏oju oraz martwych komórek naskórka.
Dzia∏anie preparatów wykorzystywanych w tego
rodzaju peelingu powoduje z∏uszczanie dzi´ki
oddzia∏ywaniu enzymów roÊlinnych takich jak:
papaina i bromelaina. Zabieg jest rekomendowany u osób z przeciwskazaniem do stosowania
peelingów mechanicznych.

Czas trwania:
Oko∏o 40 min
Cz´stotliwoÊç:
Co 10 dni
Niezb´dne akcesoria:
Kompresówki lub gàbki kosmetyczne, szpatu∏ka lub ∏y˝eczka ze stali nierdzewnej
U˝ywane preparaty:
P∏yn micelarny lub mleczko kosmetyczne, tonik
bezalkoholowy, maska przeciwzapalna, preparat do peelingu enzymatycznego, Tonic preCLEANSING Collife, Collagen White Collife,
Tonic post-MASSAGE Collife

Oczyszczanie wst´pne
Dok∏adne oczyszczenie skóry jest niezb´dnym
etapem, warunkujàcym efektywnoÊç wszystkich
zabiegów kolagenowych. Procedur´ nale˝y rozpoczàç od usuni´cia makija˝u i wszelkich powierzchniowych zanieczyszczeƒ. W tym celu
wskazane jest u˝ycie p∏ynu micelarnego lub
mleczka kosmetycznego. Nast´pnie, korzystajàc z kompresówki lub gàbki kosmetycznej
nasàczonej tonikiem bezalkoholowym, nale˝y
delikatnie usunàç martwy naskórek.

Odt∏uszczanie
Istotà tego etapu jest usuni´cie z powierzchni
skóry wydzieliny gruczo∏ów ∏ojowych oraz niezwiàzanych komórek warstwy rogowej naskórka.
Substancje lipidowe obecne na powierzchni
skóry skutecznie blokujà mo˝liwoÊç przenikania
czàsteczek tropokolagenu w g∏àb skóry.
W∏aÊciwe przygotowanie naskórka korzystnie
wp∏ywa na osiàgni´cie optymalnej wch∏anialno-

Aplikacja kolagenu

Zabieg poprawia krà˝enie skóry i pobudza
proces naturalnej biosyntezy kolagenu. Dzi´ki
wykonanym mechanicznie, tymczasowym mikroporom w naskórku, do skóry w∏aÊciwej dociera
znacznie wi´cej kolagenu ni˝ w standardowo
wykonanej aplikacji.
W rezultacie nast´puje dog∏´bne nawil˝enie
skóry i znaczna poprawa jej elastycznoÊci.

ka. Substancje lipidowe obecne na powierzchni
skóry skutecznie blokujà mo˝liwoÊç przenikania czàsteczek tropokolagenu w g∏àb skóry.
W∏aÊciwe przygotowanie naskórka korzystnie
wp∏ywa na osiàgniecie optymalnej wch∏anialnoÊci preparatu kolagenowego. W tym celu nale˝y
przemyç twarz tonikiem pre-CLEANSING Collife.
Po zakoƒczeniu odt∏uszczania skóra musi
pozostaç wilgotna.

Przeznaczenie:

Aplikacja kolagenu

Twarz, szyja, dekolt
Wskazanie:
Skóra z utratà elastycznoÊci
Typ cery:
Dojrza∏a
Czas trwania:

Preparat Collagen White Collife nale˝y nak∏adaç
za pomocà zdezynfekowanej szpatu∏ki lub ∏y˝eczki ze stali nierdzewnej bàdê srebra. Aplikacja
rozpoczyna si´ od na∏o˝enia preparatu kolagenowego w iloÊci oko∏o 5 ml lub wi´cej, w zale˝noÊci od zapotrzebowania, na wilgotnà skór´
twarzy. Nast´pnie nale˝y wykonaç delikatny
masa˝ miejsc aplikacji i wklepaç preparat a˝
do ca∏kowitego wch∏oni´cia. Optymalny czas
masa˝u wynosi oko∏o 10-15 minut. W koƒcowej
fazie mo˝e byç wyczuwalny zwi´kszony opór,
sygnalizujàcy wch∏oni´cie kolagenu.
W trakcie aplikacji preparatu odczuwalne jest
delikatne Êciàganie si´ skóry. Nale˝y jà wtedy
zwil˝yç p∏nem Tonic post-MASSAGE Collife
i kontynuowaç wklepywanie pozosta∏ego
na twarzy kolagenu.

Oko∏o 50 min
Cz´stotliwoÊç:
Co 7 dni
Niezb´dne akcesoria:
Kompresówki lub gàbki kosmetyczne,
szpatu∏ka lub ∏y˝eczka ze stali nierdzewnej,
aparat Micro Needling Roller
U˝ywane preparaty:
P∏yn micelarny lub mleczko kosmetyczne,
tonik bezalkoholowy, maska odbudowujàca
naskórek, krem piel´gnacyjny, Tonic preCLEANSING Collife, Collagen White Collife,
Tonic post-MASSAGE Collife

Piel´gnacja
Oczyszczanie wst´pne
Po wch∏oni´ciu preparatu kolagenowego
nale˝y zastosowaç mask´ o w∏aÊciwoÊciach
przeciwzapalnych i nawil˝ajàcych.

Zakoƒczenie
Po zmyciu maski nale˝y zastosowaç krem
dobrany do indywidualnych potrzeb skóry
klienta.

Dok∏adne oczyszczenie skóry jest niezb´dnym
etapem, warunkujàcym efektywnoÊç wszystkich zabiegów kolagenowych.
Procedur´ nale˝y rozpoczàç od usuni´cia makija˝u i wszelkich powierzchniowych zanieczyszczeƒ. W tym celu wskazane jest u˝ycie p∏ynu
micelarnego lub mleczka kosmetycznego.
Nast´pnie, korzystajàc z kompresówki lub gàbki kosmetycznej nasàczonej tonikiem bezalkoholowym, nale˝y delikatnie usunàç martwy
naskórek.

Odt∏uszczanie
Istotà tego etapu jest usuni´cie z powierzchni
skóry wydzieliny gruczo∏ów ∏ojowych oraz niezwiàzanych komórek warstwy rogowej naskór-

Preparat Collagen White Collife nale˝y nak∏adaç za pomocà zdezynfekowanej szpatu∏ki
lub ∏y˝eczki ze stali nierdzewnej bàdê srebra.
Aplikacja rozpoczyna si´ od na∏o˝enia preparatu kolagenowego w iloÊci oko∏o 5 ml lub wi´cej,
w zale˝noÊci od zapotrzebowania, na wilgotnà
skór´ twarzy, szyi i dekoltu. Nast´pnie nale˝y
przesuwaç po skórze twarzy, szyi i dekoltu
g∏owic´ aparatu Micro Needling Roller.
Wskazane jest wykonywanie naprzemiennych
ruchów pionowych, poziomych i ukoÊnych,
przy delikatnym docisku g∏owicy do powierzchni skóry. Aparat wyposa˝ony jest w specjalnie ostrzone mikroig∏y d∏ugoÊci 0,25 mm, które
tworzà w naskórku mikroszczeliny o Êrednicy
zbli˝onej do porów skórnych. Uzyskane w sposób mechaniczny wolne przejÊcia przez warstw´ rogowà naskórka umo˝liwiajà wprowadzenie wi´kszej iloÊci kolagenu. Preparat Collagen
White Collife nale˝y aplikowaç w trakcie zabiegu MNR lub natychmiast po nim. Komórki naskórka, pobudzone mechanicznie, regenerujà
si´ bardzo szybko, zamykajàc tym samym drog´ swobodnego przenikania kolagenu.
W trakcie aplikacji preparatu odczuwalne jest
delikatne Êciàganie si´ skóry. Nale˝y jà wtedy
zwil˝yç p∏ynem Tonic post-MASSAGE Collife
i kontynuowaç zabieg.

Piel´gnacja
Po wch∏oni´ciu preparatu kolagenowego konieczne jest na∏o˝enie maski o w∏aÊciwoÊciach
odbudowujàcych barier´ naskórkowà.
Czas pozostawienia maski to oko∏o 15-20 minut.

Zakoƒczenie
Ostatni etap zabiegu kolagenowego polega
na zastosowaniu kremu, który powinien zostaç
dobrany do indywidualnych potrzeb skóry
i preferencji klienta.

Collife PRO_H (hydration)
Zastosowanie zabiegu sprawia, ˝e skóra staje
si´ mi´kka, nawil˝ona i g∏adka, a zmarszczki
ulegajà znacznemu sp∏yceniu. Procedura odpowiednia jest nawet dla cery bardzo delikatnej
oraz cienkiej, sk∏onnej do podra˝nieƒ i rozszerzonych naczynek. Mikromasa˝ g∏owicà kawitacyjnà, przygotowujàc skór´ do aplikacji kolagenu
w sposób bezinwazyjny oczyszcza pory, wspomagajàc leczenie tràdziku.
Przeznaczenie:
Twarz, szyja, dekolt
Wskazanie:
Skóra sucha z objawami odwodnienia
Typ cery:
Normalna, wra˝liwa
Czas trwania:
Oko∏o 50 min
Cz´stotliwoÊç:
Co 10 dni
Niezb´dne akcesoria:
Kompresówki lub gàbki kosmetyczne, szpatu∏ka lub ∏y˝eczka ze stali nierdzewnej, aparat do
kawitacji, aparat do sonoforezy
U˝ywane preparaty:
P∏yn micelarny lub mleczko kosmetyczne, tonik
bezalkoholowy, krem piel´gnacyjny, Tonic preCLEANSING Collife, Collagen White + HA
Collife, Tonic post-MASSAGE Collife

Oczyszczanie wst´pne
Dok∏adne oczyszczenie skóry jest niezb´dnym
etapem, warunkujàcym efektywnoÊç wszystkich
zabiegów kolagenowych. Procedur´ nale˝y rozpoczàç od usuni´cia makija˝u i wszelkich powierzchniowych zanieczyszczeƒ. W tym celu
wskazane jest u˝ycie p∏ynu micelarnego lub
mleczka kosmetycznego. Nast´pnie, korzystajàc z kompresówki lub gàbki kosmetycznej
nasàczonej tonikiem bezalkoholowym, nale˝y
delikatnie usunàç martwy naskórek.

Collife PRO_A (acne)
ka. Substancje lipidowe obecne na powierzchni
skóry skutecznie blokujà mo˝liwoÊç przenikania czàsteczek tropokolagenu w g∏àb skóry.
W∏aÊciwe przygotowanie naskórka korzystnie
wp∏ywa na osiàgni´cie optymalnej wch∏anialnoÊci preparatu kolagenowego. W tym celu nale˝y
przemyç twarz tonikiem pre-CLEANSING
Collife. Po zakoƒczeniu odt∏uszczania skóra
musi pozostaç wilgotna.

Zabieg, dzi´ki wykorzystaniu mikrodermabrazji,
g∏´boko oczyszcza skór´ i odbudowuje jej witalnoÊç. Usuni´te zostajà p∏ytkie zmarszczki i blizny potràdzikowe. Tropokolagen podany na
skór´ poddanà kontrolowanemu z∏uszczaniu
odnawia i wyg∏adza jej powierzchni´. Witaminy
zastosowane w koƒcowym etapie zabiegu pobudzajà aktywnoÊç komórkowà w skórze w∏aÊciwej oraz zapewniajà ochron´ przed wolnymi
rodnikami.

Mikrodermabrazja

Peeling
Peeling kawitacyjny to zabieg polegajàcy na
oczyszczeniu skóry za pomocà ultradêwi´ków.
Zastosowanie tego zabiegu pozwala na dok∏adne usuni´cie nadmiaru sebum z porów i mieszków w∏osowych oraz pozbycie si´ zrogowacia∏ego naskórka, zaskórników, wàgrów i bakterii. Peeling kawitacyjny dzia∏a na skór´ ∏agodnie poprzez przyjemne wibracje. G∏´bokie
oczyszczenie porów tà metodà przygotowuje
skór´ do wszelkich kosmetycznych aplikacji.

Aplikacja kolagenu
Preparat Collagen White + HA Collife nale˝y
nak∏adaç za pomocà zdezynfekowanej szpatu∏ki lub ∏y˝eczki ze stali nierdzewnej bàdê srebra.
Aplikacja rozpoczyna si´ od na∏o˝enia preparatu kolagenowego w iloÊci oko∏o 5 ml lub wi´cej,
w zale˝noÊci od zapotrzebowania, na wilgotnà
skór´ twarzy, szyi i dekoltu. Nast´pnie nale˝y
wykonaç zabieg sonoforezy. Fale dêwi´kowe
emitowane przez specjalne urzàdzenie masujà
skór´ i wprowadzajà tropokolagen w g∏àb, do
skóry w∏aÊciwej. W trakcie aplikacji preparatu
odczuwalne jest delikatne Êciàganie si´ skóry.
Nale˝y jà wtedy zwil˝yç p∏ynem Tonic postMASSAGE Collife i kontynuowaç wklepywanie
pozosta∏ego na twarzy kolagenu.
Wymagany czas sonoforezy to 8-10 minut,
w zale˝noÊci od szybkoÊci wch∏aniania si´
kolagenu.

Zakoƒczenie
Ostatni etap zabiegu kolagenowego polega na
zastosowaniu kremu, który powinien zostaç
dobrany do indywidualnych potrzeb skóry i
preferencji klienta.

Przeznaczenie:
Twarz
Wskazanie:
Blizny potràdzikowe
Typ cery:
T∏usta, z nadmiernie rozszerzonymi porami
Czas trwania:
Oko∏o 35 min
Cz´stotliwoÊç:
Co 14 dni
Niezb´dne akcesoria:
Kompresówki lub gàbki kosmetyczne,
szpatu∏ka lub ∏y˝eczka ze stali nierdzewnej,
aparat do mikrodermabrazji
U˝ywane preparaty:
P∏yn micelarny lub mleczko kosmetyczne,
tonik bezalkoholowy, maska alginatowa,
krem nawil˝ajàco-ochronny, Tonic preCLEANSING Collife, Collagen White Collife,
Tonic post-MASSAGE Collife

Przed przystàpieniem do zabiegu mikrodermabrazji dok∏adnie osuszyç skór´. Wskazane jest
wykonanie mikrodermabrazji korundowej lub
diamentowej. Czas trwania zabiegu oraz intensywnoÊç Êcierania warstwy rogowej naskórka
nale˝y dobraç do stanu skóry klienta.

Aplikacja kolagenu
Preparat Collagen White Collife nale˝y nak∏adaç
za pomocà zdezynfekowanej szpatu∏ki lub ∏y˝eczki ze stali nierdzewnej bàdê srebra. Aplikacja
rozpoczyna si´ od na∏o˝enia preparatu kolagenowego w iloÊci oko∏o 5 ml lub wi´cej, w zale˝noÊci od zapotrzebowania, na wilgotnà skór´
twarzy. Nast´pnie nale˝y wykonaç delikatny
masa˝ miejsc aplikacji i wklepaç preparat a˝
do ca∏kowitego wch∏oni´cia. W trakcie aplikacji
preparatu odczuwalne jest delikatne Êciàganie
si´ skóry. Nale˝y jà wtedy zwil˝yç p∏ynem Tonic
post-MASSAGE Collife i kontynuowaç wklepywanie pozosta∏ego na twarzy kolagenu.

Piel´gnacja
Po wch∏oni´ciu preparatu kolagenowego nale˝y
zastosowaç mask´ ∏agodzàcà, na przyk∏ad
w formie alginatu.

Oczyszczanie wst´pne
Zakoƒczenie
Dok∏adne oczyszczenie skóry jest niezb´dnym
etapem, warunkujàcym efektywnoÊç wszystkich
zabiegów kolagenowych. Procedur´ nale˝y rozpoczàç od usuni´cia makija˝u i wszelkich powierzchniowych zanieczyszczeƒ. W tym celu
wskazane jest u˝ycie p∏ynu micelarnego lub
mleczka kosmetycznego. Nast´pnie, korzystajàc z kompresówki lub gàbki kosmetycznej
nasàczonej tonikiem bezalkoholowym, nale˝y
delikatnie usunàç martwy naskórek.

Odt∏uszczanie
Odt∏uszczanie
Istotà tego etapu jest usuni´cie z powierzchni
skóry wydzieliny gruczo∏ów ∏ojowych oraz niezwiàzanych komórek warstwy rogowej naskór-

zwiàzanych komórek warstwy rogowej naskórka.
Substancje lipidowe obecne na powierzchni
skóry skutecznie blokujà mo˝liwoÊç przenikania
czàsteczek tropokolagenu w g∏àb skóry.
W∏aÊciwe przygotowanie naskórka korzystnie
wp∏ywa na osiàgni´cie optymalnej wch∏anialnoÊci preparatu kolagenowego. W tym celu nale˝y
przemyç twarz tonikiem pre-CLEANSING Collife.

Istotà tego etapu jest usuni´cie z powierzchni
skóry wydzieliny gruczo∏ów ∏ojowych oraz nie-

Po zdj´ciu maski wskazane jest zastosowanie
kremu o w∏aÊciwoÊciach nawil˝ajàco-ochronnych z dodatkiem wit. A, C, E, i F (NNKT) oraz
z olejami roÊlinnymi.

Collife PRO_H (hydration)
Zastosowanie zabiegu sprawia, ˝e skóra staje
si´ mi´kka, nawil˝ona i g∏adka, a zmarszczki
ulegajà znacznemu sp∏yceniu. Procedura odpowiednia jest nawet dla cery bardzo delikatnej
oraz cienkiej, sk∏onnej do podra˝nieƒ i rozszerzonych naczynek. Mikromasa˝ g∏owicà kawitacyjnà, przygotowujàc skór´ do aplikacji kolagenu
w sposób bezinwazyjny oczyszcza pory, wspomagajàc leczenie tràdziku.
Przeznaczenie:
Twarz, szyja, dekolt
Wskazanie:
Skóra sucha z objawami odwodnienia
Typ cery:
Normalna, wra˝liwa
Czas trwania:
Oko∏o 50 min
Cz´stotliwoÊç:
Co 10 dni
Niezb´dne akcesoria:
Kompresówki lub gàbki kosmetyczne, szpatu∏ka lub ∏y˝eczka ze stali nierdzewnej, aparat do
kawitacji, aparat do sonoforezy
U˝ywane preparaty:
P∏yn micelarny lub mleczko kosmetyczne, tonik
bezalkoholowy, krem piel´gnacyjny, Tonic preCLEANSING Collife, Collagen White + HA
Collife, Tonic post-MASSAGE Collife

Oczyszczanie wst´pne
Dok∏adne oczyszczenie skóry jest niezb´dnym
etapem, warunkujàcym efektywnoÊç wszystkich
zabiegów kolagenowych. Procedur´ nale˝y rozpoczàç od usuni´cia makija˝u i wszelkich powierzchniowych zanieczyszczeƒ. W tym celu
wskazane jest u˝ycie p∏ynu micelarnego lub
mleczka kosmetycznego. Nast´pnie, korzystajàc z kompresówki lub gàbki kosmetycznej
nasàczonej tonikiem bezalkoholowym, nale˝y
delikatnie usunàç martwy naskórek.

Collife PRO_A (acne)
ka. Substancje lipidowe obecne na powierzchni
skóry skutecznie blokujà mo˝liwoÊç przenikania czàsteczek tropokolagenu w g∏àb skóry.
W∏aÊciwe przygotowanie naskórka korzystnie
wp∏ywa na osiàgni´cie optymalnej wch∏anialnoÊci preparatu kolagenowego. W tym celu nale˝y
przemyç twarz tonikiem pre-CLEANSING
Collife. Po zakoƒczeniu odt∏uszczania skóra
musi pozostaç wilgotna.

Zabieg, dzi´ki wykorzystaniu mikrodermabrazji,
g∏´boko oczyszcza skór´ i odbudowuje jej witalnoÊç. Usuni´te zostajà p∏ytkie zmarszczki i blizny potràdzikowe. Tropokolagen podany na
skór´ poddanà kontrolowanemu z∏uszczaniu
odnawia i wyg∏adza jej powierzchni´. Witaminy
zastosowane w koƒcowym etapie zabiegu pobudzajà aktywnoÊç komórkowà w skórze w∏aÊciwej oraz zapewniajà ochron´ przed wolnymi
rodnikami.

Mikrodermabrazja

Peeling
Peeling kawitacyjny to zabieg polegajàcy na
oczyszczeniu skóry za pomocà ultradêwi´ków.
Zastosowanie tego zabiegu pozwala na dok∏adne usuni´cie nadmiaru sebum z porów i mieszków w∏osowych oraz pozbycie si´ zrogowacia∏ego naskórka, zaskórników, wàgrów i bakterii. Peeling kawitacyjny dzia∏a na skór´ ∏agodnie poprzez przyjemne wibracje. G∏´bokie
oczyszczenie porów tà metodà przygotowuje
skór´ do wszelkich kosmetycznych aplikacji.

Aplikacja kolagenu
Preparat Collagen White + HA Collife nale˝y
nak∏adaç za pomocà zdezynfekowanej szpatu∏ki lub ∏y˝eczki ze stali nierdzewnej bàdê srebra.
Aplikacja rozpoczyna si´ od na∏o˝enia preparatu kolagenowego w iloÊci oko∏o 5 ml lub wi´cej,
w zale˝noÊci od zapotrzebowania, na wilgotnà
skór´ twarzy, szyi i dekoltu. Nast´pnie nale˝y
wykonaç zabieg sonoforezy. Fale dêwi´kowe
emitowane przez specjalne urzàdzenie masujà
skór´ i wprowadzajà tropokolagen w g∏àb, do
skóry w∏aÊciwej. W trakcie aplikacji preparatu
odczuwalne jest delikatne Êciàganie si´ skóry.
Nale˝y jà wtedy zwil˝yç p∏ynem Tonic postMASSAGE Collife i kontynuowaç wklepywanie
pozosta∏ego na twarzy kolagenu.
Wymagany czas sonoforezy to 8-10 minut,
w zale˝noÊci od szybkoÊci wch∏aniania si´
kolagenu.

Zakoƒczenie
Ostatni etap zabiegu kolagenowego polega na
zastosowaniu kremu, który powinien zostaç
dobrany do indywidualnych potrzeb skóry i
preferencji klienta.

Przeznaczenie:
Twarz
Wskazanie:
Blizny potràdzikowe
Typ cery:
T∏usta, z nadmiernie rozszerzonymi porami
Czas trwania:
Oko∏o 35 min
Cz´stotliwoÊç:
Co 14 dni
Niezb´dne akcesoria:
Kompresówki lub gàbki kosmetyczne,
szpatu∏ka lub ∏y˝eczka ze stali nierdzewnej,
aparat do mikrodermabrazji
U˝ywane preparaty:
P∏yn micelarny lub mleczko kosmetyczne,
tonik bezalkoholowy, maska alginatowa,
krem nawil˝ajàco-ochronny, Tonic preCLEANSING Collife, Collagen White Collife,
Tonic post-MASSAGE Collife

Przed przystàpieniem do zabiegu mikrodermabrazji dok∏adnie osuszyç skór´. Wskazane jest
wykonanie mikrodermabrazji korundowej lub
diamentowej. Czas trwania zabiegu oraz intensywnoÊç Êcierania warstwy rogowej naskórka
nale˝y dobraç do stanu skóry klienta.

Aplikacja kolagenu
Preparat Collagen White Collife nale˝y nak∏adaç
za pomocà zdezynfekowanej szpatu∏ki lub ∏y˝eczki ze stali nierdzewnej bàdê srebra. Aplikacja
rozpoczyna si´ od na∏o˝enia preparatu kolagenowego w iloÊci oko∏o 5 ml lub wi´cej, w zale˝noÊci od zapotrzebowania, na wilgotnà skór´
twarzy. Nast´pnie nale˝y wykonaç delikatny
masa˝ miejsc aplikacji i wklepaç preparat a˝
do ca∏kowitego wch∏oni´cia. W trakcie aplikacji
preparatu odczuwalne jest delikatne Êciàganie
si´ skóry. Nale˝y jà wtedy zwil˝yç p∏ynem Tonic
post-MASSAGE Collife i kontynuowaç wklepywanie pozosta∏ego na twarzy kolagenu.

Piel´gnacja
Po wch∏oni´ciu preparatu kolagenowego nale˝y
zastosowaç mask´ ∏agodzàcà, na przyk∏ad
w formie alginatu.

Oczyszczanie wst´pne
Zakoƒczenie
Dok∏adne oczyszczenie skóry jest niezb´dnym
etapem, warunkujàcym efektywnoÊç wszystkich
zabiegów kolagenowych. Procedur´ nale˝y rozpoczàç od usuni´cia makija˝u i wszelkich powierzchniowych zanieczyszczeƒ. W tym celu
wskazane jest u˝ycie p∏ynu micelarnego lub
mleczka kosmetycznego. Nast´pnie, korzystajàc z kompresówki lub gàbki kosmetycznej
nasàczonej tonikiem bezalkoholowym, nale˝y
delikatnie usunàç martwy naskórek.

Odt∏uszczanie
Odt∏uszczanie
Istotà tego etapu jest usuni´cie z powierzchni
skóry wydzieliny gruczo∏ów ∏ojowych oraz niezwiàzanych komórek warstwy rogowej naskór-

zwiàzanych komórek warstwy rogowej naskórka.
Substancje lipidowe obecne na powierzchni
skóry skutecznie blokujà mo˝liwoÊç przenikania
czàsteczek tropokolagenu w g∏àb skóry.
W∏aÊciwe przygotowanie naskórka korzystnie
wp∏ywa na osiàgni´cie optymalnej wch∏anialnoÊci preparatu kolagenowego. W tym celu nale˝y
przemyç twarz tonikiem pre-CLEANSING Collife.

Istotà tego etapu jest usuni´cie z powierzchni
skóry wydzieliny gruczo∏ów ∏ojowych oraz nie-

Po zdj´ciu maski wskazane jest zastosowanie
kremu o w∏aÊciwoÊciach nawil˝ajàco-ochronnych z dodatkiem wit. A, C, E, i F (NNKT) oraz
z olejami roÊlinnymi.

Collife PRO_S (seborrhoea)
Zabieg pozwala na dok∏adne oczyszczenie, odt∏uszczenie i dezynfekcj´ skóry. Kolagen podany
na skór´ przygotowanà peelingiem enzymatycznym poprawia ogólnà kondycj´ skóry i jej nawil˝enie. W rezultacie aktywnoÊç wydzielnicza
gruczo∏ów ∏ojowych normalizuje si´.
Przeznaczenie:
Twarz
Wskazanie:
¸ojotok
Typ cery:
T∏usta ze sk∏onnoÊcià do zmian tràdzikowych

Collife PRO_E (elasticity)
Êci preparatu kolagenowego. W tym celu nale˝y
przemyç twarz tonikiem pre-CLEANSING Collife.
Po zakoƒczeniu odt∏uszczania skóra musi
pozostaç wilgotna.

Peeling enzymatyczny
Zastosowanie peelingu enzymatycznego ma na
celu przede wszystkim usuwanie ∏oju oraz martwych komórek naskórka.
Dzia∏anie preparatów wykorzystywanych w tego
rodzaju peelingu powoduje z∏uszczanie dzi´ki
oddzia∏ywaniu enzymów roÊlinnych takich jak:
papaina i bromelaina. Zabieg jest rekomendowany u osób z przeciwskazaniem do stosowania
peelingów mechanicznych.

Czas trwania:
Oko∏o 40 min
Cz´stotliwoÊç:
Co 10 dni
Niezb´dne akcesoria:
Kompresówki lub gàbki kosmetyczne, szpatu∏ka lub ∏y˝eczka ze stali nierdzewnej
U˝ywane preparaty:
P∏yn micelarny lub mleczko kosmetyczne, tonik
bezalkoholowy, maska przeciwzapalna, preparat do peelingu enzymatycznego, Tonic preCLEANSING Collife, Collagen White Collife,
Tonic post-MASSAGE Collife

Oczyszczanie wst´pne
Dok∏adne oczyszczenie skóry jest niezb´dnym
etapem, warunkujàcym efektywnoÊç wszystkich
zabiegów kolagenowych. Procedur´ nale˝y rozpoczàç od usuni´cia makija˝u i wszelkich powierzchniowych zanieczyszczeƒ. W tym celu
wskazane jest u˝ycie p∏ynu micelarnego lub
mleczka kosmetycznego. Nast´pnie, korzystajàc z kompresówki lub gàbki kosmetycznej
nasàczonej tonikiem bezalkoholowym, nale˝y
delikatnie usunàç martwy naskórek.

Odt∏uszczanie
Istotà tego etapu jest usuni´cie z powierzchni
skóry wydzieliny gruczo∏ów ∏ojowych oraz niezwiàzanych komórek warstwy rogowej naskórka.
Substancje lipidowe obecne na powierzchni
skóry skutecznie blokujà mo˝liwoÊç przenikania
czàsteczek tropokolagenu w g∏àb skóry.
W∏aÊciwe przygotowanie naskórka korzystnie
wp∏ywa na osiàgni´cie optymalnej wch∏anialno-

Aplikacja kolagenu

Zabieg poprawia krà˝enie skóry i pobudza
proces naturalnej biosyntezy kolagenu. Dzi´ki
wykonanym mechanicznie, tymczasowym mikroporom w naskórku, do skóry w∏aÊciwej dociera
znacznie wi´cej kolagenu ni˝ w standardowo
wykonanej aplikacji.
W rezultacie nast´puje dog∏´bne nawil˝enie
skóry i znaczna poprawa jej elastycznoÊci.

ka. Substancje lipidowe obecne na powierzchni
skóry skutecznie blokujà mo˝liwoÊç przenikania czàsteczek tropokolagenu w g∏àb skóry.
W∏aÊciwe przygotowanie naskórka korzystnie
wp∏ywa na osiàgniecie optymalnej wch∏anialnoÊci preparatu kolagenowego. W tym celu nale˝y
przemyç twarz tonikiem pre-CLEANSING Collife.
Po zakoƒczeniu odt∏uszczania skóra musi
pozostaç wilgotna.

Przeznaczenie:

Aplikacja kolagenu

Twarz, szyja, dekolt
Wskazanie:
Skóra z utratà elastycznoÊci
Typ cery:
Dojrza∏a
Czas trwania:

Preparat Collagen White Collife nale˝y nak∏adaç
za pomocà zdezynfekowanej szpatu∏ki lub ∏y˝eczki ze stali nierdzewnej bàdê srebra. Aplikacja
rozpoczyna si´ od na∏o˝enia preparatu kolagenowego w iloÊci oko∏o 5 ml lub wi´cej, w zale˝noÊci od zapotrzebowania, na wilgotnà skór´
twarzy. Nast´pnie nale˝y wykonaç delikatny
masa˝ miejsc aplikacji i wklepaç preparat a˝
do ca∏kowitego wch∏oni´cia. Optymalny czas
masa˝u wynosi oko∏o 10-15 minut. W koƒcowej
fazie mo˝e byç wyczuwalny zwi´kszony opór,
sygnalizujàcy wch∏oni´cie kolagenu.
W trakcie aplikacji preparatu odczuwalne jest
delikatne Êciàganie si´ skóry. Nale˝y jà wtedy
zwil˝yç p∏nem Tonic post-MASSAGE Collife
i kontynuowaç wklepywanie pozosta∏ego
na twarzy kolagenu.

Oko∏o 50 min
Cz´stotliwoÊç:
Co 7 dni
Niezb´dne akcesoria:
Kompresówki lub gàbki kosmetyczne,
szpatu∏ka lub ∏y˝eczka ze stali nierdzewnej,
aparat Micro Needling Roller
U˝ywane preparaty:
P∏yn micelarny lub mleczko kosmetyczne,
tonik bezalkoholowy, maska odbudowujàca
naskórek, krem piel´gnacyjny, Tonic preCLEANSING Collife, Collagen White Collife,
Tonic post-MASSAGE Collife

Piel´gnacja
Oczyszczanie wst´pne
Po wch∏oni´ciu preparatu kolagenowego
nale˝y zastosowaç mask´ o w∏aÊciwoÊciach
przeciwzapalnych i nawil˝ajàcych.

Zakoƒczenie
Po zmyciu maski nale˝y zastosowaç krem
dobrany do indywidualnych potrzeb skóry
klienta.

Dok∏adne oczyszczenie skóry jest niezb´dnym
etapem, warunkujàcym efektywnoÊç wszystkich zabiegów kolagenowych.
Procedur´ nale˝y rozpoczàç od usuni´cia makija˝u i wszelkich powierzchniowych zanieczyszczeƒ. W tym celu wskazane jest u˝ycie p∏ynu
micelarnego lub mleczka kosmetycznego.
Nast´pnie, korzystajàc z kompresówki lub gàbki kosmetycznej nasàczonej tonikiem bezalkoholowym, nale˝y delikatnie usunàç martwy
naskórek.

Odt∏uszczanie
Istotà tego etapu jest usuni´cie z powierzchni
skóry wydzieliny gruczo∏ów ∏ojowych oraz niezwiàzanych komórek warstwy rogowej naskór-

Preparat Collagen White Collife nale˝y nak∏adaç za pomocà zdezynfekowanej szpatu∏ki
lub ∏y˝eczki ze stali nierdzewnej bàdê srebra.
Aplikacja rozpoczyna si´ od na∏o˝enia preparatu kolagenowego w iloÊci oko∏o 5 ml lub wi´cej,
w zale˝noÊci od zapotrzebowania, na wilgotnà
skór´ twarzy, szyi i dekoltu. Nast´pnie nale˝y
przesuwaç po skórze twarzy, szyi i dekoltu
g∏owic´ aparatu Micro Needling Roller.
Wskazane jest wykonywanie naprzemiennych
ruchów pionowych, poziomych i ukoÊnych,
przy delikatnym docisku g∏owicy do powierzchni skóry. Aparat wyposa˝ony jest w specjalnie ostrzone mikroig∏y d∏ugoÊci 0,25 mm, które
tworzà w naskórku mikroszczeliny o Êrednicy
zbli˝onej do porów skórnych. Uzyskane w sposób mechaniczny wolne przejÊcia przez warstw´ rogowà naskórka umo˝liwiajà wprowadzenie wi´kszej iloÊci kolagenu. Preparat Collagen
White Collife nale˝y aplikowaç w trakcie zabiegu MNR lub natychmiast po nim. Komórki naskórka, pobudzone mechanicznie, regenerujà
si´ bardzo szybko, zamykajàc tym samym drog´ swobodnego przenikania kolagenu.
W trakcie aplikacji preparatu odczuwalne jest
delikatne Êciàganie si´ skóry. Nale˝y jà wtedy
zwil˝yç p∏ynem Tonic post-MASSAGE Collife
i kontynuowaç zabieg.

Piel´gnacja
Po wch∏oni´ciu preparatu kolagenowego konieczne jest na∏o˝enie maski o w∏aÊciwoÊciach
odbudowujàcych barier´ naskórkowà.
Czas pozostawienia maski to oko∏o 15-20 minut.

Zakoƒczenie
Ostatni etap zabiegu kolagenowego polega
na zastosowaniu kremu, który powinien zostaç
dobrany do indywidualnych potrzeb skóry
i preferencji klienta.

Collife PRO_P (pigmentation)

Collife PRO_M (moisturising)
Zabieg dostarcza aminokwasów koniecznych
do prawid∏owego metabolizmu i zachowania
biologicznej równowagi komórek skóry.
W rezultacie nast´puje trwa∏y wzrost nawil˝enia,
poprawie ulega j´drnoÊç i elastycznoÊç.
Skóra napina si´ i wyg∏adza rysy twarzy.
Naskórek zostaje zregenerowany i wzmocniony.

skóry skutecznie blokujà mo˝liwoÊç przenikania
czàsteczek tropokolagenu w g∏àb skóry.
W∏aÊciwe przygotowanie naskórka korzystnie
wp∏ywa na osiàgni´cie optymalnej wch∏anialnoÊci preparatu kolagenowego. W tym celu nale˝y
przemyç twarz tonikiem pre-CLEANSING Collife.
Po zakoƒczeniu odt∏uszczania skóra powinna
pozostaç wilgotna.

Przeznaczenie:

Aplikacja kolagenu

Zabieg jest dost´pny bez ograniczeƒ dla osób
opalajàcych si´ na s∏oƒcu i w solarium. Kwas
migda∏owy wykorzystany do peelingu sprawia,
˝e skóra staje si´ bardziej odporna i mniej wra˝liwa na promienie UV. Kwas hialuronowy podany wraz z kolagenem istotnie poprawia gospodark´ wodnà skóry, przywracajàc jej g∏´bokie
nawil˝enie. Naturalny pigment, melanina obecna w czarnym kolagenie, przywraca skórze jej
zdrowy i naturalny koloryt.

zwiàzanych komórek warstwy rogowej naskórka.
Substancje lipidowe obecne na powierzchni
skóry skutecznie blokujà mo˝liwoÊç przenikania
czàsteczek tropokolagenu w g∏àb skóry.
W∏aÊciwe przygotowanie naskórka korzystnie
wp∏ywa na osiàgni´cie optymalnej wch∏anialnoÊci preparatu kolagenowego. W tym celu nale˝y
przemyç twarz tonikiem pre-CLEANSING Collife.

Peeling migda∏owy

Twarz, szyja, dekolt
Wskazanie:
Skóra nadmiernie wysuszona
Typ cery:
Wra˝liwa
Czas trwania:
Oko∏o 30 min
Cz´stotliwoÊç:
Co 7 dni
Niezb´dne akcesoria:
Kompresówki lub gàbki kosmetyczne, szpatu∏ka lub ∏y˝eczka ze stali nierdzewnej

Preparat Collagen White + HA Collife nale˝y
nak∏adaç za pomocà zdezynfekowanej szpatu∏ki lub ∏y˝eczki ze stali nierdzewnej bàdê srebra.
Aplikacja rozpoczyna si´ od na∏o˝enia preparatu kolagenowego w iloÊci oko∏o 5 ml lub wi´cej,
w zale˝noÊci od zapotrzebowania, na wilgotnà
skór´ twarzy, szyi i dekoltu.
Nast´pnie nale˝y wykonaç delikatny masa˝
miejsc aplikacji i wklepaç preparat a˝ do ca∏kowitego wch∏oni´cia. Optymalny czas masa˝u
wynosi oko∏o 10-15 minut. W koƒcowej fazie
mo˝e byç wyczuwalny zwi´kszony opór, sygnalizujàcy wch∏oni´cie kolagenu. Nale˝y wówczas
zwil˝yç skór´ p∏ynem Tonic post-MASSAGE
Collife i dokoƒczyç masa˝.

U˝ywane preparaty:

Piel´gnacja

P∏yn micelarny lub mleczko kosmetyczne, tonik
bezalkoholowy, krem nawil˝ajàcy o pH oko∏o 4,
maska piel´gnacyjna do cery wra˝liwej, krem
antyoksydacyjny, Tonic pre-CLEANSING Collife,
Collagen White + HA Collife, Tonic postMASSAGE Collife

Po wch∏oni´ciu preparatu kolagenowego
konieczna jest kilkunastominutowa przerwa.
Nast´pnie w miejscach aplikacji nale˝y zastosowaç krem nawil˝ajàcy o pH oko∏o 4.
Pozwala to uniknàç uczucia napi´cia skóry.
Na tym etapie mo˝na równie˝ zastosowaç
mask´ o odpowiednich w∏aÊciwoÊciach, je˝eli
stan skóry tego wymaga.

Oczyszczanie wst´pne

Przeznaczenie:
Twarz, szyja, dekolt
Wskazanie:
Skóra odwodniona z zaburzeniem pigmentacji
Typ cery:

Przed rozpocz´ciem zabiegu miejsca aplikacji
nale˝y dok∏adnie osuszyç. Na tak przygotowanà skór´ na∏o˝yç kwas migda∏owy o st´˝eniu
50%. Czas pozostawienia kwasu na skórze nale˝y uzale˝niç od cz´stotliwoÊci aplikacji oraz
stanu i reakcji skóry pacjenta.
Zwykle zabieg ten trwa 10-20 minut.

Ka˝da

Aplikacja kolagenu

Czas trwania:

Preparat Collagen Black + HA Collife nale˝y
nak∏adaç za pomocà zdezynfekowanej szpatu∏ki lub ∏y˝eczki ze stali nierdzewnej bàdê srebra.
Aplikacja rozpoczyna si´ od na∏o˝enia preparatu kolagenowego w iloÊci oko∏o 5 ml lub wi´cej,
w zale˝noÊci od zapotrzebowania, na wilgotnà
skór´ twarzy, szyi i dekoltu.
Nast´pnie nale˝y wykonaç delikatny masa˝
miejsc aplikacji i wklepaç preparat a˝ do ca∏kowitego wch∏oni´cia. Optymalny czas masa˝u
wynosi oko∏o 10-15 minut. W koƒcowej fazie
mo˝e byç wyczuwalny zwi´kszony opór, sygnalizujàcy wch∏oni´cie kolagenu. Nale˝y wówczas
zwil˝yç skór´ p∏ynem Tonic post-MASSAGE
Collife i dokoƒczyç masa˝.

Oko∏o 40 min
Cz´stotliwoÊç:
Co 10 dni
Niezb´dne akcesoria:
Kompresówki lub gàbki kosmetyczne,
szpatu∏ka lub ∏y˝eczka ze stali nierdzewnej,
U˝ywane preparaty:
P∏yn micelarny lub mleczko kosmetyczne, tonik
bezalkoholowy, preparat z kwasem migda∏owym
o st´˝eniu 50%, maska alginatowa, krem nawil˝ajàco-ochronny, Tonic pre-CLEANSING Collife,
Collagen Black + HA Collife, Tonic postMASSAGE Collife

Piel´gnacja

Zakoƒczenie
Dok∏adne oczyszczenie skóry jest niezb´dnym
etapem, warunkujàcym efektywnoÊç wszystkich zabiegów kolagenowych.
Procedur´ nale˝y rozpoczàç od usuni´cia makija˝u i wszelkich powierzchniowych zanieczyszczeƒ. W tym celu wskazane jest u˝ycie p∏ynu
micelarnego lub mleczka kosmetycznego.
Nast´pnie, korzystajàc z kompresówki lub gàbki kosmetycznej nasàczonej tonikiem bezalkoholowym, nale˝y delikatnie usunàç martwy
naskórek.

Odt∏uszczanie
Istotà tego etapu jest usuni´cie z powierzchni
skóry wydzieliny gruczo∏ów ∏ojowych oraz niezwiàzanych komórek warstwy rogowej naskórka. Substancje lipidowe obecne na powierzchni

Ostatni etap zabiegu kolagenowego polega
na zastosowaniu kremu piel´gnacyjnego
o dzia∏aniu antyoksydacyjnym, którego zadaniem jest dezaktywacja wolnych rodników.
Funkcj´ tà doskonale realizujà kremy zawierajàce witaminy A, C lub E.

Oczyszczanie wst´pne
Dok∏adne oczyszczenie skóry jest niezb´dnym
etapem, warunkujàcym efektywnoÊç wszystkich
zabiegów kolagenowych. Procedur´ nale˝y rozpoczàç od usuni´cia makija˝u i wszelkich powierzchniowych zanieczyszczeƒ. W tym celu
wskazane jest u˝ycie p∏ynu micelarnego lub
mleczka kosmetycznego. Nast´pnie, korzystajàc z kompresówki lub gàbki kosmetycznej
nasàczonej tonikiem bezalkoholowym, nale˝y
delikatnie usunàç martwy naskórek.

Odt∏uszczanie
Istotà tego etapu jest usuni´cie z powierzchni
skóry wydzieliny gruczo∏ów ∏ojowych oraz nie-

Po wch∏oni´ciu preparatu kolagenowego nale˝y
zastosowaç mask´ ∏agodzàcà, na przyk∏ad
w formie alginatu.

Zakoƒczenie
Po zdj´ciu maski wskazane jest zastosowanie
kremu o w∏aÊciwoÊciach nawil˝ajàco-ochronnych z dodatkiem wit. A, C, E, i F (NNKT) oraz
z olejami roÊlinnymi.

Collife PRO_SM (stretch marks)
Podczas zabiegu skóra zostaje pobudzona i
dog∏´bnie od˝ywiona kolagenem.
Zastosowanie mikrodermabrazji skojarzonej z
aplikacjà tropokolagenu intensyfikuje procesy
strukturalnej odbudowy, przyspieszajàc regeneracj´ skóry. Naturalna melanina wyrównuje jej
koloryt. Rozst´py ulegnà stopniowej redukcji,
stajàc si´ coraz mniej zauwa˝alne.

Substancje lipidowe obecne na powierzchni
skóry skutecznie blokujà mo˝liwoÊç przenikania
czàsteczek tropokolagenu w g∏àb skóry.
W∏aÊciwe przygotowanie naskórka korzystnie
wp∏ywa na osiàgni´cie optymalnej wch∏anialnoÊci preparatu kolagenowego. W tym celu nale˝y
przemyç twarz tonikiem pre-CLEANSING Collife.

Mikrodermabrazja
Przeznaczenie:
Ca∏e cia∏o
Wskazanie:
Zwi´kszone ryzyko rozst´pów
Typ cery:
Ka˝da
Czas trwania:
Oko∏o 35 min
Cz´stotliwoÊç:
Co 14 dni
Niezb´dne akcesoria:
Kompresówki lub gàbki kosmetyczne, szpatu∏ka lub ∏y˝eczka ze stali nierdzewnej, aparat do
mikrodermabrazji
U˝ywane preparaty:
P∏yn micelarny lub mleczko kosmetyczne, tonik
bezalkoholowy, krem do cia∏a lub balsam piel´gnacyjny, Tonic pre-CLEANSING Collife,
Collagen Black Collife, Tonic post-MASSAGE
Collife

Oczyszczanie wst´pne
Dok∏adne oczyszczenie skóry jest niezb´dnym
etapem, warunkujàcym efektywnoÊç wszystkich
zabiegów kolagenowych. Procedur´ nale˝y
rozpoczàç od usuni´cia wszelkich powierzchniowych zanieczyszczeƒ. W tym celu wskazane
jest u˝ycie p∏ynu micelarnego lub mleczka
kosmetycznego. Nast´pnie, korzystajàc z komresówki lub gàbki kosmetycznej nasàczonej
tonikiem bezalkoholowym, nale˝y delikatnie
usunàç martwy naskórek.

Odt∏uszczanie
Istotà tego etapu jest usuni´cie z powierzchni
skóry wydzieliny gruczo∏ów ∏ojowych oraz niezwiàzanych komórek warstwy rogowej naskórka.

Przed przystàpieniem do zabiegu mikodermabrazji dok∏adnie osuszyç skór´. Wskazane jest
wykonanie mikrodermabrazji korundowej lub
diamentowej. Czas trwania zabiegu oraz intensywnoÊç Êcierania warstwy rogowej naskórka
nale˝y dobraç do stanu skóry klienta.

Aplikacja kolagenu
Preparat Collagen Black Collife nale˝y nak∏adaç
nak∏adaç za pomocà zdezynfekowanej szpatu∏ki lub ∏y˝eczki ze stali nierdzewnej bàdê srebra.
Aplikacja rozpoczyna si´ od na∏o˝enia preparatu kolagenowego w iloÊci oko∏o 5 ml lub wi´cej,
w zale˝noÊci od zapotrzebowania, na wilgotnà
skór´ ca∏ego cia∏a ze szczególnym uwzgl´dnieniem miejsc najbardziej nara˝onych na wystàpi´nie rozst´pów. Nast´pnie nale˝y wykonaç
delikatny masa˝ miejsc aplikacji i wklepaç preparat a˝ do ca∏kowitego wch∏oni´cia. W trakcie
aplikacji preparatu odczuwalne jest delikatne
Êciàganie si´ skóry. Nale˝y jà wtedy zwil˝yç
p∏ynem Tonic post-MASSAGE Collife i kontynuowaç wklepywanie pozosta∏ego kolagenu.

Zakoƒczenie
Po wch∏oni´ciu kolagenu zastosowaç krem lub
balsam dostosowany do indywidualnych
potrzeb skóry klienta.

Kolagen

Kolagen jest powszechnie kojarzony ze skórà,
jej elastycznoÊcià i spr´˝ystoÊcià. Jego brak,
zwiàzany z procesem starzenia si´ organizmu,
objawia si´ zapadni´ciami w skórze, powszechnie zwanymi zmarszczkami. Wspó∏czesne
badania nad kolagenem odkrywajà przed nami
jego nowe oblicza. Efektem tych badaƒ sà preparaty oferujàce ekscytujàce mo˝liwoÊci.
Kolageny stanowià 30% ca∏kowitej masy bia∏ka
ludzkiego i 70% masy bia∏ek skóry.
Sà podstawowym komponentem tkanki ∏àcznej,
z której zbudowane sà m.in. stawy, koÊci, Êci´gna, z´by, skóra i powi´zie.
Kolageny sà niczym fundament, na którym
oparta zosta∏a struktura ludzkiego organizmu.
Nie ma tkanek i narzàdów zbudowanych bez
u˝ycia tych szczególnych bia∏ek.
Przez ca∏y okres ˝ycia organizmu kolagen podlega ciàg∏ej, dynamicznej wymianie nazywanej
obrotem kolagenu. Umo˝liwia ona wzrost oraz
regeneracj´ uszkodzeƒ struktury tkankowej.
Po 25 roku ˝ycia proces biosyntezy m∏odego
tropokolagenu stopniowo spowalnia.
W tkankach zaczyna dominowaç kolagen
w postaci dojrza∏ej, a co za tym idzie sukcesywnie obni˝a si´ zdolnoÊç zatrzymywania wody
w organizmie.
Najbardziej widocznym objawem tych zmian
jest pojawianie si´ zmarszczek, suchoÊç skóry
oraz utrata jej j´drnoÊci i spr´˝ystoÊci.
Obserwowane zmiany fizyczne i chemiczne
w∏ókien kolagenowych stajà si´ bardzo wyraêne w okresie menopauzy u kobiet i andropauzy u m´˝czyzn. Procesy niszczenia kolagenu
przewa˝ajà wówczas nad procesami jego odtwarzania. Spadek intensywnoÊci syntezy kolagenu
w wyniku zachodzàcych zmian hormonalnych
prowadzi do deficytu jego uwodnionej postaci
w przestrzeniach mi´dzykomórkowych.
Organizm zaczyna wyraênie si´ starzeç, pozbawiony budulca niezb´dnego do naprawy powsta∏ych uszkodzeƒ.
Dzi´ki wysi∏kom badawczym podejmowanym
przez specjalistów wielu dziedzin uzupe∏nianie
niedoboru kolagenu w skórze sta∏o si´ mo˝liwe
poprzez jego transdermalne wprowadzenie
do organizmu. Czàsteczki rozpuszczalnego
w wodzie tropokolagenu w chronionych patentem preparatach marki Collife majà d∏ugoÊç
300 nm oraz Êrednic´ 1,5 nm.
Parametry steryczne pozwalajà im na swobodne przenikanie do skóry w∏aÊciwej poprzez
pory skórne, które otwarte mogà mieç
Êrednic´ 25000 nm, czyli wielokrotnie wi´cej
ni˝ d∏ugoÊç czàsteczki tropokolagenu.

stniczy w odbudowie matrycy kolagenowej
skóry w∏aÊciwej. Inicjuje i wspiera proces odnowy komórkowej w sposób naÊladujàcy naturalne procesy zachodzàce w zdrowej, m∏odej
skórze.

Zabiegi kolagenowe
Proponujemy Paƒstwu osiem zabiegów ∏àczàcych standardowe procedury, wykonywane
w gabinetach kosmetycznych, z aplikacjà biologicznie aktywnego kolagenu, dost´pnego
w rodzinie preparatów marki Collife.
Spodziewane efekty, w zale˝noÊci od zastosowanego zabiegu kolagenowego:

Wyg∏adzenie zmarszczek i zapobieganie
powstawaniu nowych.

Redukcja rozst´pów i zapobieganie
powstawaniu nowych, opóênienie procesu
starzenia skóry.

G∏´bokie nawil˝enie i polepszenie gospodarki
wodnej skóry.

Zaawansowana ochrona przed szkodliwym
dzia∏aniem promieni UV.

Wyrównanie kolorytu skóry i stymulacja
naturalnej opalenizny.

Wspomaganie procesu regeneracji skóry.

Normalizacja nat∏uszczenia powierzchni skóry,
redukcja zmian tràdzikowych i wspomaganie
leczenia tràdziku.

Wyrównanie i zmniejszenie widocznoÊci blizn.
Kolagen marki Collife dostarczony transdermalnie do g∏´bszych warstw skóry aktywnie ucze-

COLLIFE PRO_SB (stretch marks on breast)
Zabieg pobudza skór´ biustu peelingiem enzymatycznym, przygotowujàc jà na przyj´cie kolagenowej od˝ywki. Tropokolagen podany transdermalnie przyspiesza procesy regeneracji
uszkodzeƒ oraz zapobiega powstawaniu nowych.
Skóra odzyskuje zdolnoÊç akumulacji wody, co
zapewnia jej optymalnà spr´˝ystoÊç i wytrzyma∏oÊç. Naturalna melanina wspomaga osiàgni´cie
po˝àdanych efektów estetycznych, wyrównujàc
koloryt skóry biustu.
Przeznaczenie:
Biust
Wskazanie:
Zwi´kszone ryzyko rozst´pów
Typ cery:

zwiàzanych komórek warstwy rogowej naskórka.
Substancje lipidowe obecne na powierzchni
skóry skutecznie blokujà mo˝liwoÊç przenikania
czàsteczek tropokolagenu w g∏àb skóry.
W∏aÊciwe przygotowanie naskórka korzystnie
wp∏ywa na osiàgni´cie optymalnej wch∏anialnoÊci preparatu kolagenowego. W tym celu nale˝y
przemyç twarz tonikiem pre-CLEANSING Collife.

Peeling enzymatyczny
Zastosowanie peelingu enzymatycznego ma na
celu przede wszystkim usuwanie ∏oju oraz martwych komórek naskórka. Dzia∏anie preparatów
wykorzystywanych w tego rodzaju peelingu powoduje z∏uszczanie dzi´ki oddzia∏ywaniu enzymów roÊlinnych takich jak: papaina i bromelaina.
Zabieg stanowi ∏agodnà alternatyw´ peelingów
mechanicznych.

Ka˝da
Czas trwania:

Aplikacja kolagenu

Oko∏o 40 min

Preparat Collagen Black Collife nale˝y nak∏adaç
za pomocà zdezynfekowanej szpatu∏ki lub ∏y˝eczki ze stali nierdzewnej bàdê srebra. Aplikacja
rozpoczyna si´ od na∏o˝enia preparatu kolagenowego w iloÊci oko∏o 5 ml lub wi´cej, w zale˝noÊci od zapotrzebowania, na wilgotnà skór´ biustu.
Nast´pnie nale˝y wykonaç delikatny masa˝
miejsc miejsc aplikacji i wklepaç preparat a˝
do ca∏kowitego wch∏oni´cia. W trakcie aplikacji
preparatu odczuwalne jest delikatne Êciàganie
si´ skóry. Nale˝y jà wtedy zwil˝yç p∏ynem Tonic
post-MASSAGE Collife i kontynuowaç wklepywanie pozosta∏ego kolagenu.

Cz´stotliwoÊç:
Co 10 dni
Niezb´dne akcesoria:
Kompresówki lub gàbki kosmetyczne,
szpatu∏ka lub ∏y˝eczka ze stali nierdzewnej
U˝ywane preparaty:
P∏yn micelarny lub mleczko kosmetyczne, tonik
bezalkoholowy, preparat do peelingu enzymatycznego, maska alginatowa, krem do cia∏a lub
balsam nawil˝ajàcy, Tonic pre-CLEANSING
Collife, Collagen Black Collife, Tonic postMASSAGE Collife

Oczyszczanie wst´pne

Nie mo˝na cofnàç czasu,
ale mo˝na spowolniç jego up∏yw.

Dok∏adne oczyszczenie skóry jest niezb´dnym
etapem, warunkujàcym efektywnoÊç wszystkich
zabiegów kolagenowych. Procedur´ nale˝y
rozpoczàç od usuni´cia wszelkich powierzchniowych zanieczyszczeƒ. W tym celu wskazane
jest u˝ycie p∏ynu micelarnego lub mleczka
kosmetycznego. Nast´pnie, korzystajàc z kompresówki lub gàbki kosmetycznej nasàczonej
tonikiem bezalkoholowym, nale˝y delikatnie
usunàç martwy naskórek.

Odt∏uszczanie
Istotà tego etapu jest usuni´cie z powierzchni
skóry wydzieliny gruczo∏ów ∏ojowych oraz nie-

Piel´gnacja
Po wch∏oni´ciu preparatu kolagenowego
nale˝y zastosowaç mask´ ∏agodzàcà, na
przyk∏ad w formie alginatu.

Zakoƒczenie
Po zdj´ciu maski wskazane jest zastosowanie
kremu lub balsamu nawil˝ajàcego o w∏aÊciwoÊciach dostosowanych do indywidualnych
potrzeb skóry i preferencji klientki.

Zapraszamy do zakupów
poprzez sklep internetowy:
www.sklep.collife.pl

Produkty dostarczane sà
za poÊrednictwem firmy kurierskiej
lub przez doradc´ handlowego.
P∏atnoÊç przy odbiorze
lub przedp∏ata przelewem.
Collife zapewnia bezpoÊrednie
konsultacje trenera dotyczàce tego,
jak wkomponowaç produkty Collife
do zabiegów kosmetycznych.
Zapraszamy tak˝e do naszego
programu lojalnoÊciowego.
www.collife.pl

Collive Sp. z o.o.
Baranowo, ul. Szamotulska 31
62-081 Przeêmierowo
tel: +48 667 777 645
biuro@collife.pl

Zabiegi kolagenowe
z wykorzystaniem
preparatów marki Collife

