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Весна нарешті вступила 
у свої права. З кожним 
днем стає все тепліше, 

і місце теплого одягу 
в гардеробі поступово 

займають легкі відкриті 
сукні та короткі спідниці. 

Тож пропонуємо вам 
підготувати своїх клієнток 

до нового сезону, 
зробити їх надзвичайно 

привабливими та додати 
впевненості у своїй красі, 

скориставшись добіркою 
наведених салонних 

процедур.

НАЙКРАЩІ 
ПРОЦЕДУРИ

В САЛОНІ КРАСИ
ІНФУЗІЯ ВІТАМІНУ С

Компанія KLAPP представляє од-
ну з провідних процедур серії 
Extreme® – Vitamin C Face Infusion 
(Вітамін С – Інфузія), основні компо-
ненти якої створені із застосуванням 
нанотехнологій. Унікальність нано-
формули вітаміну С полягає в точно 
дозованому цілеспрямованому по-
стачанні саме тієї його кількості, яка 
необхідна шкірі.

Дія процедури спрямована на нейтра-
лізацію вільних радикалів, освітлення 
пігментних плям, стимулювання виро-
блення колагену, зміцнення стінок су-
дин та міжклітинних зв'язків, що сприяє 
ліфтинговому ефекту. Усі препарати, 
необхідні для проведення цієї процеду-
ри (крім засобів для демакіяжу), вмі-
щені в зручний одноразовий набір. Це 

забезпечує максимальну активність 
компонентів, виключає передозування 
діючих речовин і наочно демонструє ін-
дивідуальний підхід до клієнта.

Протокол процедури

Очищаємо обличчя, шию та зону де-
кольте молочком або гелем Clean&Active 
(активні компоненти: екстракт кропиви 
дводомної, алое вера, м’які поверхнево- 
активні речовини). Залишки засобу ви-
даляємо теплим вологим компресним 
рушником.

Після цього розпочинаємо поступо-
ве застосування препаратів набору-
монодози. Наносимо двофазний пілінг 
на основі екстракту ананасу, грейп-
фрута, квіток магнолії, прополісу, кори 
верби та L-аскорбінової кислоти, який 
ретельно підготовлює шкіру до сприй-
няття активних компонентів програми. 
Виконуємо легкий масаж. Час експози-
ції становить 10–15 хвилин, після чого 
залишки засобу видаляємо теплим во-
логим компресним рушником.

Після нейтралізації пілінгу за допомо-
гою спеціального препарату наносимо 
ліфтингову маску на основі гіалуронової 
кислоти та алое вера. Можна виконати 
масаж по масці, змочуючи кінчики паль-
ців тоніком. Час експозиції – 10 хвилин. 

ДЖЕРЕЛО МОЛОДОСТІ

У пошуках джерела молодості фа-
хівці та клієнти салонів краси зверта-
ються до нових технологій, найбільш 
ефективних косметичних засобів та 
процедур. Досвід показує, що справ-
ді чудодійну омолоджувальну дію на 
шкіру виявляють дари моря.

«Клітинна лінія з Хітозаном®» – 
ексклюзивна розробка лабораторій 
Aquatonale. Хітозан – це природний 
морський екстракт, отриманий з екзо-
скелетів молюсків та інших ракоподіб-
них. Представлена лінія є продуктом 
новітніх медичних досліджень у галузі 
косметології. У медицині хітозан є осно-
вою для виготовлення штучної шкіри та 
післяопікових мазей.

Протокол процедури

Початковий етап процедури полягає 
у зволоженні та тонізації за допомогою 
засобу «2 в 1» з хітозаном, який легкими 
круговими рухами наносимо на обличчя 
та шию. Засіб подвійної дії чудово ви-
даляє макіяж і водночас тонізує, підтри-
мує оптимальний рівень зволоженості 
шкіри, симулює клітинну регенерацію і 
запобігає утворенню дрібних та глибо-
ких зморщок. Активні інгредієнти: гідро-
ксипропіловий хітозан (0,5%), сквален 
та морський колаген (0,5%).

Легкими круговими рухами наносимо 
суперзволожуючий концентрат. Завер-
шуємо етап використанням денного/ніч-
ного суперзволожуючого крему, який 
зволожує і захищає шкіру від впливу 
факторів довкілля, прискорює метабо-
лізм клітин. Активні інгредієнти: гідро-

ксипропіловий хітозан, екстракт бурої 
водорості, гідролізований протеїн за-
родків пшениці.

Накладаємо альгінатну зволожуючу 
маску з хітозаном. Вона щільно при-
лягає до рогового шару епідермісу, що 
сприяє її осмотичній активності, а саме: 
глибокому та тривалому зволоженню 
шкіри, а також усуненню набряклості та 
моделюванню овалу обличчя. У резуль-
таті її впливу поліпшується мікрорельєф 
шкіри і зменшується глибина зморщок. 
Активні інгредієнти: хітозан і альгінат.

На наступному етапі процедури на 
очищену шкіру обличчя та шиї тонким 
шаром наносимо суперзволожуючу 
маску-крем із хітозаном. Залишаємо на 
15 хвилин, потім змиваємо теплою во-
дою. З метою підвищення ефективності 
можна використовувати цей засіб разом 
з іншими препаратами «Клітинної лінії з 
Хітозаном®». Маска підтягує та зміцнює 

шкірні тканини, запобігає формуванню 
зморщок, стимулює відновлення клі-
тин. А завдяки вмісту хітозану підвищує 
еластичність шкіри і надає їй свіжості. 
Активні інгредієнти: морський кола-
ген, токоферол (0,5%), олія соняшнику.

На завершення процедури на очище-
ну шкіру обличчя та шиї легкими круго-
вими рухами наносимо суперзволожу-
ючий крем із хітозаном. Він підвищує 
власні захисні властивості шкіри, а його 
ексклюзивна формула запобігає фор-
муванню зморщок і водночас стимулює 
клітинне відновлення епідермісу. Зво-
ложуючі і підтягуючі властивості хітоза-
ну та морського колагену підвищують 
еластичність шкірних тканин. Особливо 
рекомендований для ушкодженої шкіри. 
Активні інгредієнти: морський колаген 
(1%), токоферол (0,5%), сквален (2%), 
мигдальна олія.

Ексклюзивний дистриб’ютор
торгової марки Aquatonale

на території України
компанія «Стар-Лайн»: 

Київ, вул. Боженка, 86-Б, оф. 317,
тел.: (044) 537-20-97

Одеса, вул. Єврейська, 7, оф. 9,
тел.: (0482) 34-16-60, 34-16-61

Харків, вул. Пушкінська, 43, оф. 27, 
тел.: (057) 751-83-25

Донецьк,
вул. Університетська, 48, оф. 127,

тел.: (062) 337-26-09
Дніпропетровськ,

вул. Чкалова, 44, оф. 401,
тел.: (0562) 32-17-88

Видаляємо маску вологим компрес-
ним рушником, тонізуємо шкіру та на-
носимо концентрат Vitamin C (екстракти 
грейпфрута та листя туї), втираючи за-
сіб кінчиками пальців.

Заключний етап процедури – масаж 
по крему Relaxing Cream на основі олій 
карите та жожоба впродовж 20 хвилин. 
Залишки крему видаляємо паперовою 

серветкою. На чутливу шкіру, схильну 
до пігментації, обов'язково наносимо 
сонцезахисний крем KLAPP.

Тривалість процедури: 70 хвилин.
Рекомендований курс: 3–5 проце-

дур раз на тиждень.
Результат процедури: уже після пер-

шого сеансу усувається набряклість, 
відновлюється природний колір облич-

чя, шкіра виглядає свіжою та підтягну-
тою. За умови курсового проведення 
зменшується глибина зморщок, висвіт-
люються пігментні плями, поліпшуєть-
ся тургор шкіри. Досягнутий результат 
зберігається близько шести місяців. Для 
закріплення ефекту салонної процеду-
ри призначають засоби для домашньо-
го догляду лінії «Вітамін С».
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ЧУДОВИЙ СИМБІОЗ

У сучасному світі fast food'у та гі-
подинамії для багатьох людей гостро 
постає проблема зайвої ваги і целю-
літу. Сьогодні естетична медицина 
має в своєму арсеналі новітні безбо-
лісні методики для збереження гар-
ної фігури, які забезпечують ефект, 
порівнянний із ліпосакцією.

Компанія IVEA Technologie (Франція) 
розробила унікальні апарати, які пра-
цюють за ефективними методиками. 

Метод дермотонії (вакуумний масаж за 
допомогою апарату Le Skin V6) і техно-
логія Activea (вплив низькочастотного 
ультразвуку 28–32кГц на апараті Ultrа 
BF36) чудово доповнюють один одного 
при лікуванні целюліту, зайвої ваги та 
моделюванні силуету.

Низькочастотний ультразвук має ви-
соку проникаючу здатність, впливає на 
жировий прошарок, розщеплює жири 
до кінцевих складових, у результаті чого 

продукти розпаду потрапляють у між-
клітинний простір і лімфатичну систему. 
Дермотонія розширює артеріоли, акти-
візує венозно-лімфатичну циркуляцію, 
виводить токсини та прискорює процес 
елімінування жиру із зон локалізації це-
люліту.

Протокол процедури

Починаємо процедуру з вимірюван-
ня окружності оброблюваних зон.
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На 12 пластин з випромінювачами 
рівномірно наносимо ліполітичний гель 
(Activea, Vivax) і за допомогою ременів 
фіксуємо ці пластини на проблемних зо-
нах – животі, сідницях, стегнах. Вибира-
ємо одну із трьох програм і виставляє-
мо потужність ультразвуку залежно від 
проблеми пацієнта та його чутливості. 
Потужність випромінювання регулюємо 
під час сеансу. Тривалість процедури в 
середньому – 24–28 хвилин. Під час се-
ансу пацієнт може відчувати легке поко-
лювання й тепло.

Після закінчення сеансу знімаємо 
пластини й ремені; гель, який зали-
шився на шкірі, втираємо масажними 
рухами, після чого витираємо насухо 
серветками.

Наступний крок – вакуумний масаж 
з використанням апарату LeSkin6, який 
включає кілька етапів. Спочатку за-
безпечуємо рефлексотерапевтичний 
вплив – пульсуючий режим вакууму із 
частотою 0,6 Гц. Наша шкіра – це сво-
єрідний екран, на якому відтворюються 
будь-які зміни в організмі. Впливаючи на 
певні рефлексогенні ділянки тіла за до-
помогою спеціальної насадки з тефло-
новими кульками, ми поліпшуємо робо-
ту внутрішніх органів. Частота пульсації 
вакууму при цьому становить 0,6–0,7 

Гц, що відповідає частоті серцевих ско-
рочень (60–70 ударів за хвилину). Таким 
чином, ми впливаємо на симпатичну не-
рвову систему та нормалізуємо роботу 
внутрішніх органів.

Наступним етапом є депресомасаж, 
при якому використовується безпе-
рервний (постійний) вакуум різної ін-
тенсивності. За допомогою спеціальних 
масажних рухів та вакууму активізуємо 
діяльність фібробластів, відновлюємо 
еластичність та забезпечуємо дефібро-
зуючий вплив на прилягаючі один до од-
ного шари шкіри. За ефективністю ваку-

умний масаж можна порівняти із сімома 
процедурами мануального масажу. Піс-
ля нього будь-який засіб, нанесений на 
шкіру, діє швидше та ефективніше. По 
суті, під час цієї фази ми здійснюємо 
моделювання силуету, приділяючи осо-
бливу увагу проблемним зонам.

Завершальним етапом процедури є 
депресодренаж. Виконуємо вакуумний 
лімфатичний дренаж високої точності, 
стимулюємо рух лімфи, усуваємо за-
стійні явища в тканинах та сприяємо 
виведенню з організму надлишкової рі-
дини й токсинів.

Чашечка зеленого чаю до і після про-
цедури прискорить процес виведення 
зайвої рідини з організму.

Тривалість процедури: 1 год. 15 хв.
Рекомендований курс: 10–12 сеан-

сів з інтервалом 2–3 дні; для підтриман-
ня остаточного результату необхідно 
проходити два повноцінні курси на рік.

Результат процедури: при поєдна-
ному впливі дермотонії та ультразвуку 
вже після першого-другого сеансу втра-
та в об'ємі становить 2–4 см; ефект, як 
правило, стійкий, оскільки обмін речо-
вин в організмі переводиться на якісно 
новий рівень.
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ПЕРЛИНА АПАРАТНОЇ КОСМЕТОЛОГІЇ

ВОЛОГІ «ВІСКІ»-ОБГОРТАННЯ

Електрооптична синергія, а саме 
так розшифровується абревіатура 
Еlos, – це передовий метод апарат-
ної косметології, на дії якого засно-
вана робота систем компанії Syneron 
Medical (Ізраїль). Завдяки взаємодії 
двох видів енергії (біполярної радіо-
частотної (RF-енергії) та оптичної) 
наразі це найефективніший і найбез-
печніший спосіб впливу на тканини.

Найбільший недолік лікувальних ме-
тодик, заснованих на оптичному випро-
мінюванні, – це те, що меланін, який 
міститься в епідермісі, поглинає оптичну 
енергію, зменшуючи при цьому її про-
никнення в дерму (особливо в пацієнтів 
з темними типами шкіри) і знижуючи 
таким чином ефективність процедури. 
Крім того, зморшки майже не реагують 
на такий вплив, оскільки колаген не міс-
тить хромофорів, які могли б поглинати 
світло.

Для усунення зазначених недоліків і 
був розроблений метод селективного 
електрофототермолізу, при якому елек-
трична енергія радіочастотного потоку 
цілеспрямовано нагріває потрібні струк-
тури тканини, не пошкоджуючи при цьо-
му навколишні ділянки шкіри.

Перевагами технології Еlos є можли-
вість передачі більшого рівня енергії на 

задану глибину без ризику ушкоджен-
ня тканин; поглиблення впливу та його 
підвищена вибірковість; можливість об-
робки об'єктів із низькою здатністю по-
глинання світлової енергії; можливість 
обробки темної шкіри (до 6 фототипу 
за класифікацією Фітцпатрика включ-
но); компенсація втрат оптичної енер-
гії, які відбуваються внаслідок відбиття 
та розсіювання; вимірювання в опера-
тивному режимі імпедансу шкіри – по-
казника, який повідомляє фахівцю про 
ефективність і безпечність проведеної 
процедури.

Протокол процедури

Готуємо клієнта до процедури – очи-
щаємо його шкіру та наносимо на об-
роблювану ділянку тонкий шар провід-
ного гелю та захищаємо очі. Процедура 
складається з двох етапів. Спочатку 
освітлюємо загальний тон та зменшує-
мо розмір пор за допомогою аплікатору 
SR (Skin Rejuvenation) на всій поверхні 
обличчя, а при необхідності – і в ділянці 
шиї та декольте. Якщо наявні судинні 
та пігментні утворення, обробляємо їх 
окремо.

На наступному етапі процедури об-
робляємо поверхню шкіри аплікатором 
ST (Skin Tightening) для досягнення 

ефекту підтяжки шкіри, що стає мож-
ливим завдяки процесу ремоделюван-
ня колагену. У проблемних зонах за 
специфічними векторами виконується 
серія послідовних імпульсів, які забез-
печують поступовий об'ємний прогрів 
дерми.

У професійних колах методику 
вологих обгортань Aromaderm від 
професійної космецевтичної марки 
STYX Naturcosmetic (Австрія) зазви-
чай називають «віскі». Це пояснюєть-
ся захоплено-ейфоричним станом і 
комфортними відчуттями пацієнтів 
протягом усього часу проведення 
процедури.

Методика вологих «віскі»-обгортань 
Aromaderm є тим засобом комплексної 
боротьби з надлишковою вагою та це-
люлітною деформацією контурів тіла, 
у якому поєднуються висока результа-
тивність корекції фігури з ангіопротек-
торною та омолоджуючою дією.

За основу методики при створенні 
цієї процедури австрійські фармаколо-
ги взяли систему водолікування Себас-
тьяна Кнейпа, основні постулати якої – 
«розчинення, видалення й зміцнення». 
Обгортання Aromaderm хвилеподібно 
змінюють місцеву температуру тканин 
(до 1,5° С), провокуючи організм до від-
новлення термобалансу за допомогою 
посилення ліполізу; стимулюють мета-
болізм та енергообмін. Бандажі під час 
обгортання виконують роль абсорбую-
чої основи, яка видаляє виведені через 
шкіру токсичні речовини та продукти за-
стою.

Методика вологих обгортань майже 
не має протипоказань. Фахівці STYX 
Naturcosmetic створили універсальну 
схему процедури, яка базується на ін-
дивідуальному підході до проблеми й 
ліквідує саму причину її виникнення.

Протокол процедури

Ретельно змочуємо бандажі у гарячій 
воді та викручуємо. Готуємо розчин для 
бандажів. Столову ложку «Холодної» 
(протинабрякова, лімфодренажна дія, ан-
тидепресант) або «Гарячої» (ліполітична, 
венотонічна, метаболічна дія) солі змішу-
ємо з 50 мл гарячої води. Додаємо в цей 
розчин 50 мл «Лосьйону з водоростями-
медіум». Перші 3–4 процедури завжди 
проводимо, використовуючи цей лось-
йон. Ллємо отриманий розчин на торець 
бандажу і злегка скручуємо його – у та-
кий спосіб усі три бандажі (для локально-
го обгортання ніг, живота, сідниць) про-

сочуються 100 мл розчину.
Після збору анамнезу, обмірювань 

та огляду кладемо клієнта на кушетку. 
Очищаємо шкіру за допомогою «Пілінгу 
для тіла з морським піском» або при-
готовленого самостійно пілінгу із солі 
«Очищення від шлаків» і будь-якої базо-
вої чи масажної олії STYX Naturcosmetic 
(у пропорції 30 мл олії на 1 ст. л. солі). 
Струшуємо спонжами або рушником за 
масажними лініями. Не змиваємо.

При тотальному обгортанні на зону 
грудей наносимо «Післяпроцедурний 
крем з ікрою», який забезпечує ліфтин-
говий та омолоджуючий ефект, стиму-
лює метаболізм і захищає ніжну зону 
від активного впливу препаратів, котрі 
використовуватимуться на наступних 
етапах.

Локально наносимо терапевтичні 
корсети-підкладки тонким шаром: «Гель 
для вен» – при варикозному розши-
ренні вен; «Антикуперозний гель» – на 
ділянки видимої судинної сітки; «Охо-
лоджуючий гель» – при набряках і пас-
тозності; «Охолоджувально-зігріваючий 
гель» – при стійких формах целюліту 
(фібринозна стадія); гель «Ліфтинг-
форте» чи «Ліфтинг-нормал» – на вну-
трішню частину стегон, в'ялі ділянки 
шкіри, залежно від чутливості; «Гель із 
корицею» – на стриї, при ожирінні та гі-
пертрофованій ліподистрофії.

На все тіло наносимо аромаолію 
(олійно-ефірну композицію). З одно-
го боку, вона забезпечує більш високу 
активність лосьйону, а з другого – не 
допускає подразнення шкіри внаслідок 
впливу різних ліполітиків та термоакти-
ваторів, які наноситимуться на наступ-
ному етапі.

Піднімаємо клієнта з кушетки та обер-
таємо бандажами, просоченими «віскі»-
лосьйоном. Класичне обгортання за-
кінчується безпосередньо під грудьми, 
проте при високих показниках надлиш-
кової ваги можна обгортати все тіло, 
включаючи руки й шию.

Експозицію витримуємо мінімум 
20 хв., максимум 60 хв. Середня трива-
лість – 40 хв. Бандажі швидко знімаємо. 
Протираємо тіло сухим рушником. За-
вершує процедуру нанесення «корсета» 

з активного крему або гелю (тривалість 
впливу якого 4–12 годин). На цьому 
етапі можуть використовуватися «Піс-
ляпроцедурний крем з ікрою», після-
процедурний гель «Ексклюзив», «Після-
процедурний крем із алое вера», крем 
«Контурний», «Крем з водоростями-
форте».

NB!!! Після процедур «віскі»-
обгортання забороняється:

• протягом 5–8 годин приймати душ і 
ванну;

• засмагати, відвідувати солярій;
• відвідувати сауну.
Очікувані результати від курсу об-

гортань (10–12 процедур): знижен-
ня ваги на 5–8 кг, зменшення об’ємів 
тіла на 4–10 см, зменшення рельєфу 
локальних жирових відкладень, ліф-
тинг шкіри, підвищення пружності тіла, 
зменшення старих і зникнення свіжих 
стрий, зменшення варикозу та куперо-
зу, усунення набряків, контроль апети-
ту, легке, гнучке, пластичне тіло. Вологі 
«віскі»-обгортання Aromaderm застосо-
вуються також як терапевтична осно-
ва для глобально діючих косметичних 
методик для обличчя й тіла (наприклад, 
лікування вугрової хвороби, усунення 
землистого кольору й втомленого ви-
гляду шкіри тощо).

Ексклюзивний представник
STYX Naturcosmetic в Україні 

компанія «Стікс-Україна»: 
Київ, вул. Вітряні Гори, 10-В, 

тел.: (044) 462-72-39/43,
e-mail: office@styx-ukraine.com.ua,

www.styx-ukraine.com.ua

Таким чином, вплив відбувається на 
двох рівнях: спочатку усуваються по-
верхневі пігментні й судинні дефекти 
шкіри (до 2 мм), а потім забезпечується 
об'ємний термальний вплив (до 4 мм), 
який стимулює процес синтезу колагену.

Результати процедури проявляються 
безпосередньо після закінчення сеансу, 
а після проведення повного курсу про-

цедур спостерігається стійкий ліфтинго-
вий ефект.

Після процедури може виникнути 
легка набряклість, відчуття тепла на 
обробленій ділянці та еритема. Відправ-
ною точкою для оцінювання результатів 
процедури є обробка однієї половини 
обличчя, що дає можливість побачити 
ефективність впливу.

Технологія Elos має широкий спектр 
застосування: епіляція, видалення су-
динних і пігментних утворень на облич-
чі, видалення судин на ногах, корекція 
рубцевих змін, лікування акне, змор-
щок, неоперативний ліфтинг шкіри об-
личчя й тіла тощо.

Тривалість процедури:1–1,5 години.
Рекомендований курс: 5–6 проце-

дур через кожні 3–4 тижні.


