Zabiegi lunchowe

W Naszym Studio Kosmetyki Nowoczesnej wykonywany jest zabieg pielęgnacyjny
GeneO™, który odmładza skórę, a także rozjaśnia ją i odżywia.
Efekty zabiegu są natychmiastowe, dlatego jest to idealne rozwiązanie na poprawienie
wyglądu tuż przed ważną imprezą lub innym wydarzeniem.
Zachęcamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi informacjami o zabiegu GeneO™
oraz efektami jakie można dzięki niemu osiągnąć.
TECHNOLOGIA
Pollogen GeneO™
GeneO™ to błyskawiczny zabieg pielęgnacyjny, którego inspiracją były gorące źródła
słynące ze swoich właściwości terapeutycznych i mające fenomenalny wpływ na kondycję
skóry.
Przywracają jej elastyczność i równowagę. Poprawiają koloryt, intensywnie dotleniają
skórę, a także koją i regenerują.
Zabieg GeneO™ dzięki wykorzystaniu biologicznych mechanizmów organizmu pozwala
uzyskać efekt dotlenienia, odmłodzenia i rozjaśnienia skóry oraz pozwala na wydobycie
naturalnego piękna.
GeneO™ już w 15 minut pozwala na osiągnięcie trzech efektów pielęgnacyjnych
jednocześnie. W tym samym czasie naturalnie i głęboko dotlenia skórę, złuszcza
zrogowaciały naskórek oraz tworzy dla skóry idealne środowisko umożliwiające jej
wchłonięcie maksymalnej ilości składników aktywnych i rewitalizujących (zarówno w
trakcie, jak i po zabiegu).
GeneO™ w całkowicie nowatorski sposób łączy ze sobą kosmetykę i medycynę estetyczną.
W trakcie zabiegu stosuje się specjalną kapsułkę, której doskonała receptura aktywnych
składników rewitalizujących, odmładzających i rozświetlających skórę wspomagana jest

specjalnie zaprojektowaną głowicą.
Wszystko to dla osiągnięcia maksymalnej skuteczności i intensywności zabiegu, w możliwie
jak najkrótszym czasie.
Zabieg GeneO™ jest wykonywany w dwóch wersjach – odpowiednio do oczekiwanych

rezultatów. NeoRevive® zapewnia redukcję zmarszczek i ujędrnienie skóry, a NeoBright®
rozjaśnia ją i rozświetla oraz poprawia jej gładkość.
Zabiegi dają natychmiastowe rezultaty, które są widoczne gołym okiem. Skóra jest dogłębnie
odżywiona i nawilżona, a także promienna, pełna wigoru, bardziej ujędrniona i
zdecydowanie młodsza.
Zabieg GeneO™ może być stosowany przy każdym rodzaju skóry, dając efekt wyrównania
jej kolorytu i przywrócenia gładkości oraz redukcji drobnych zmarszczek. Dzięki temu, że
zajmuje niewiele czasu i działa błyskawicznie, nie wymaga też żadnej rekonwalescencji. To
sprawia, że jest idealny dla każdego, kto w bardzo krótkim czasie chce poprawić swój
wygląd np. tuż przed ważnym wydarzeniem.
Podaruj sobie odrobinę luksusu i wybierz zabieg, który poprawi urodę i ukoi Twoją
podrażnioną i zmęczoną skórę.

Maksymalne dotlenienie skóry dla jej natychmiastowego odmłodzenia i ujędrnienia.
Zabieg NeoRevive® wykorzystuje opatentowane przez Pollogen pobudzenie naturalnej
reakcji organizmu dotleniającej skórę. Umożliwia ono maksymalne wchłanianie specjalnie
opracowanej kombinacji składników aktywnych zawartych w żelu NeoRevive®, które
przywracają jej gęstość i odpowiedni poziom nawilżenia, poprawiają koloryt i
przeciwdziałają starzeniu. Wykonywany głowicą GeneO™ masaż dodatkowo napina i
ujędrnia skórę sprawiając, że wygląda młodziej.
Innowacyjne połączenie najwyżej jakości składników dla rozjaśniania i odżywienia skóry.
NeoBright® to doskonały sposób na przywrócenie skórze promiennego blasku, poprawienie
jej tekstury i wyrównanie kolorytu. Formuła NeoBright® delikatnie, ale niezwykle
skutecznie rozjaśnia cerę współdziałając z naturalnymi mechanizmami organizmu
dotleniającymi skórę.Dostarcza skórze naturalnych składników zmiękczających, odżywczych
i nawilżających.
Nagroda Prix de Beauté dla urządzenia GeneO™!
Zabieg geneO™ został uznany najlepszym zabiegiem w kategorii „Zabieg kosmetycznopielęgnacyjny” przez jury konkursu Prix de Beauté 2014 magazynu Cosmopolitan.
Nagroda Cosmopolitan Prix de Beauté jest jedną z najbardziej prestiżowych nagród

przyznawanych w branży kosmetycznej w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i w Polsce.
W recenzjach dotyczących zabiegu GeneO™ możemy przeczytać: „Biegamy na niego przed
każdą imprezą. Super wygładza, rozświetla i niweluje drobne zmarszczki.
A przez kolejny tydzień, wszystko, co nałożymy na twarz wchłania się rewelacyjnie”.
PRZEBIEG ZABIEGU
Pollogen GeneO™
GeneO™ przypomina masaż twarzy połączony z równoczesnym złuszczaniem naskórka.
Tworzące się na skórze na skutek połączenia kapsułki z żelem mikropęcherzyki sprawiają, że
zabieg jest bardzo odświeżający. Dzięki pominięciu procedury próżniowej (którą stosuje się
w przypadku innych urządzeń służących do kosmetyki twarzy) zabieg jest przyjemny i
relaksujący.
Po zabiegu pacjenci czują się odprężeni i zauważają różnicę w swoim wyglądzie. Osoby
posiadające skórę wrażliwą mogą odczuwać w trakcie pierwszej części zabiegu
podwyższoną temperaturę.
GeneO™ w odróżnieniu od większości zabiegów eksfoliacji wykonuje się na wilgotnej
skórze (nigdy suchej), dzięki czemu zabieg jest łatwy i przyjemny oraz nie powoduje
podrażnień itp.
Zabieg jest bardzo cichy — nie zakłóca go irytujący hałas pompy próżniowej.
Pollogen GeneO™
Zabieg OxyGeneO™ zapewnia 3 podstawowe efekty pielęgnacyjne:
• Naturalne, głębokie dotlenienie skóry
• Złuszczenie zrogowaciałej warstwy naskórka
• Wchłanianie składników rewitalizujących skórę
Wybierz zabieg GeneO™ odpowiedni dla twojej skóry.
Zastosowanie najwyższej jakości składników użytych w innowacyjnych formułach
zabiegowych gwarantuje uzyskanie pożądanych efektów pielęgnacyjnych.
Efekty zabiegu NeoRevive® – odmłodzenie skóry:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zapewnia optymalne odmłodzenie skóry i przeciwdziałanie jej starzeniu.
Łagodzi wygląd cienkich linii i zmarszczek.
Poprawia gęstość i ujędrnienie skóry.
Regeneruje matową cerę i sprawia, że wygląda bardziej promiennie.
Naturalnie dotlenia skórę twarzy.
Zmniejsza pory.
Nawadnia i odżywia skórę.
Zapewnia lepsze wchłanianie składników odżywczych po zabiegu.

WSKAZANIA DO ZABIEGU
Pollogen GeneO™
Zabieg GeneO™ nie wymaga rezygnacji z życia towarzyskiego, a wygląd skóry i odczucia
są znakomite zaraz po jego przeprowadzeniu. Jeżeli masz w najbliższym czasie
zaplanowaną imprezę, przyjdź na zabieg geneO™ w tym samym dniu lub dzień wcześniej, a
efekt będzie dobrze widoczny w najważniejszym momencie.
Zabieg wykonywany jest przy użyciu jednorazowych, sterylnych końcówek,
zapewniających maksymalną higieniczność.
W przypadku takich problemów skórnych, jak uszkodzenia słoneczne, czy trądzik, zalecane
są zabiegi cotygodniowe.
Planowanie zabiegów GeneO™ raz w miesiącu stanowi doskonały długofalowy program
terapii przeciwdziałającej starzeniu się skóry. Najlepszy indywidualny harmonogram
zabiegów dobierze specjalista w dziedzinie pielęgnacji skóry. Wybór preparatu zależy od
typu i stanu skóry. Twój lekarz zaleci najlepszy żel.
Jeżeli masz zmiany pigmentowe (ciemne plamy) lub ciemną skórę, najprawdopodobniej
NeoBright® będzie właściwym wyborem.
Jeżeli chcesz poprawić ogólny wygląd skóry i ograniczyć pory, lepszy będzie preparat
NeoRevive® i (lub) kombinacja obu. Ponownie, najlepiej jest zwrócić się o poradę do
lekarza przeszkolonego w zakresie stosowania GeneO™.
Składniki NeoRevive®:
• Ryboza – Cząsteczka cukru energetyzująca komórki, o działaniu przeciw
zmarszczkowym
• Olej z pestek granatowca właściwego – Miejscowe stosowanie produktów
zawierających granat może zmniejszyć widoczność zmarszczek, zmniejszyć
zaczerwienienia oraz zapobiec dalszym uszkodzeniom. Ponadto, badania wykazały,
że ekstrakt ze skórki granatu spowalnia zużycie kolagenu w skórze.
• Olej z owoców dzikiej róży – Olejek zmiękczający o właściwościach
antyoksydacyjnych
• Palmitoil Tripeptyd-5 (i) gliceryna – Stymuluje syntezę kolagenu, ujędrnia skórę i
eliminuje skutki działania enzymów metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej
(MMP), mających wpływ na starzenie się skóry.
• Octan tokoferylu – Skuteczny w leczeniu fotostarzenia się skóry.
• Palmitynian askorbylu – Stabilna i niekwasowa forma witaminy C, będąca
skutecznym przeciwutleniaczem.
• Kwas hialuronowy – Nawilża i zapobiega utracie wilgotności, nadając skórze
sprężystość.
• Retinol – Skuteczny przeciwutleniacz i regulator komórek skóry.
Składniki NeoBright®:
• Askorbianianofosforan magnezu – Stabilna forma witaminy C stanowiąca skuteczny
przeciwutleniacz. Ta forma witaminy C znana jest również ze swoich właściwości
nawilżających i zwiększających elastyczność.
• Kwas kojowy – Badania pokazują, że kwas kojowy skutecznie powstrzymuje
produkcję melaniny. Zarówno kwas glikolowy, jak i o-dwuhydroksybenzen są
substancjami skutecznie redukującymi ilość pigmentu w przypadku malazmy.

• Kwas azelainowy – Kwas azelainowy jest zazwyczaj zalecany przy leczeniu trądziku i
hiperpigmentacji.
• Retinol – Skuteczny przeciwutleniacz i regulator komórek skóry.
• Olej z owoców dzikiej róży – Olejek zmiękczający o właściwościach
antyoksydacyjnych.
• Octan tokoferylu – Skuteczny w leczeniu fotostarzenia się skóry.
• Kwas hialuronowy – Nawilża i zapobiega utracie wilgotności, nadając skórze
sprężystość.

