
)

  Elegancja 
w pielegnacji sk

óry
)

LABORATORY 

Made in USA

  12 latw polskich
salonach uro

dy 



                              Intencją tego katalogu jest dostarczenie podstawowych zaleceń i wskazówek, które umożliwią swobodne 
postępowanie krok po kroku, w trakcie wykonywania kolejnych procedur zabiegowych. 

                      Problemy skórne są zwykle skomplikowane i wysoce zindywidualizowane. Nie ma uniwersalnej metody 
na rozwiązanie wszystkich problemów. Po zapoznaniu się z profesjonalnymi produktami, Rejuvi zachęca do modyfikacji 
tych procedur lub rozwijania swoich własnych metod  w indywidualnych kuracjach. 

              Mamy nadzieję, że instrukcja ta zapewni Państwu łatwy dostęp do niezwykłej siły profesjonalnego 
królestwakrólestwa kuracji skóry Rejuvi. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, należy bez wahania kontaktować się 
z przedstawicielami Rejuvi w celu uzyskania pomocy.

                                Laboratorium Rejuvi zostało założone w Kaliforni w 1988 roku przez Doktora Wade Cheng’a, szanowanego 
biochemika posiadającego rozległe wykształcenie w zakresie chemii, farmakologii, ziołolecznictwa i inżynierii 
chemicznej. Współpracując ściśle z Doktorem Arthur’em Furst’em, znanym toksykologiem i profesorem Uniwersytetu 
Stanford oraz Marie Evertson, wiodącym ekspertem od pielęgnacji, zespół Rejuvi stworzył profesjonalne kosmetyki 
dodo pielęgnacji skóry. Rejuvi zapewnia unikalne, synergiczne podejście do technologii przeciwdziałającej starzeniu się 
skóry i produkuje najbardziej zaawansowane produkty odmładzające dostępne na rynku. Obecnie produkty firmy Rejuvi 
z ogromnym sukcesem używane są w salonach kosmetycznych i ośrodkach Spa na całym świecie. Filozofią firmy Rejuvi 
jest synergia, odmłodzenie to jej cel, a główne kryterium stanowi efektywność. 
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Zabieg Ujędrniający z Kinetyną oraz DMAE

Synergiczna Kuracja Przeciwstarzeniowa z Witaminą „A”

Zabieg Normalizujący dla Cery Tłustej
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Zapraszamy do wspólnej przygody
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Tajemnica Rejuvi to unikalna kombinacja medycyny krajów Dalekiego Wschodu z nowoczesną nauką Zachodu.
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Rejuvi „k” Facial Cleanser
Rejuvi Clearing Toner
Rejuvi Exfoliang Mask
Rejuvi „m” Massage Oil
Rejuvi „m” Massage Cream
Rejuvi „r” Skin Refreshener
Rejuvi Pre-Peel SoluonRejuvi Pre-Peel Soluon
Rejuvi Peeling Formula
Rejuvi „h” Skin Healing Gel
Rejuvi „x” Vitamin „C” Complex
Rejuvi Facial Firming Mask
Rejuvi „v” Nourishing Cream
Rejuvi „s” Facial Sun Block (SPF40)
Rejuvi „n” Bio Rejuvenang ComplexRejuvi „n” Bio Rejuvenang Complex
*OPCJONALNIE
*

*

*

Kinetyna to składnik nowoczesnych kosmetyków dla skóry dojrzałej. Pobudza skórę do produkcji 
kolagenu, opóźnia procesy starzenia i zmniejsza zmarszczki. To jeden z naturalnych hormonów 
roślinnych należących do grupy cytokinin (odpowiedzialny za procesy anaboliczne). Udowodniono, 
że pomaga skórze pozbyć się wolnych rodników, jest bardzo silnym antyoksydantem opóźniającym 
procesy starzenia. Zmniejsza utratę wody w naskórku, poprawia koloryt skóry i rozjaśnia przebarwienia. 
Drugi bardzo aktywny składnik wykorzystany w zabiegu to DMAE - naturalny czynnik liingujący 
pozwalającypozwalający osiągnąć doskonały efekt synergiczny w zabiegach ujędrniających i odmładzających. 
Głęboko odżywia skórę przenosząc bodźce z komórek nerwowych do komórek mięśniowych.

zabieg wykonywany w serii 1 zabieg / 2 tygodnie, w sumie 6 zabiegów

twarz + szyja lub dekolt • skóra zwiotczała z widocznymi oznakami starzenia • skóra zniszczona przez 
słońce i solarium • skóra wrażliwa po 30 roku życia 

(żel do mycia twarzy skóry suchej i wrażliwej)
(zmywacz metali ciężkich)
(maska głęboko oczyszczająca z kwasami AHA)
(witaminowa oliwka do masażu)
(krem do masażu)
(łagodny tonik do twarzy)
(znieczulenie powierzchniowe)(znieczulenie powierzchniowe)
(peeling kwasu mlekowego 1,2 pH)
(żel łagodzący z aloesem)
(serum z witaminą „C” i kwasem hialuronowym)
(maska ujędrniająca na twarz, szyję i dekolt)
(krem silnie odżywczy do cery dojrzałej)
(blok przeciwsłoneczny SPF40)
(peptydowy loon przeciwzmarszczkowy)(peptydowy loon przeciwzmarszczkowy)

Zmyć twarz i szyję lub dekolt żelem Rejuvi „k” Facial Cleanser. 
Przetrzeć powierzchnię zabiegową zmywaczem metali ciężkich Rejuvi Clearing Toner.
Nałożyć Rejuvi Exfoliang Mask i pozostawić na 10 min. (maski z niczym nie łączyć, nie podgrzewać).
Zmyć używając jednorazowego kompresu ciepłą wodą. Osuszyć.
Wykonać delikatny masaż używając Rejuvi„m” Massage Oil. Nadmiar można usunąć papierowym ręcznikiem - nie 
zmywać! Jeśli preferujesz w masażu krem wybierz Rejuvi „m” Massage Cream.
Stonizować tonikiem Stonizować tonikiem Rejuvi „r” Skin Refreshener.
Zaaplikować przy pomocy pędzla Rejuvi Pre-Peel Soluon. Poczekać, aż wyschnie. 
Nałożyć pędzlem Rejuvi Peeling Formula - wysuszyć wachlarzem. Pozostawić na max. 3 min.
Zmyć kilka razy zimnym kompresem. Osuszyć.
Nałożyć Rejuvi „h” Skin Healing Gel. Pozostawić do wyschnięcia. Opcjonalnie można użyć Rejuvi „x” Vitamin „C” 
Complex.
Nałożyć maskę Rejuvi Facial Firming Mask na 15-20 min. Zmyć ciepłym kompresem.
ZakończyćZakończyć zabieg nakładając Rejuvi „v” Nourishing Cream i Rejuvi „s” Facial Sun Block. W ekskluzywnej wersji użyć 
Rejuvi „n” Bio Rejuvenang Complex z peptydami zamiast Rejuvi „v”.

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12

WSKAZANIA
DO ZABIEGU

W KILKU SŁOWACH

ZALECENIA

ciąża i laktacjaPRZECIWWSKAZANIA

OPIS WYKONANIA ZABIEGU

PREPARATY
DO ZABIEGU

Polecam „n” Bio Rejuvenang Complex (peptydowy kompleks przeciwzmarszczkowy). Preparat o silnym 
działaniu odmładzającym oraz przeciwzmarszczkowym, który wykorzystuje unikalny kompleks peptydów 
(matrixyl 3000, argirelina, dermaxyl). Zmniejsza głębokość bruzd i zmarszczek, poprawia strukturę skóry, 
wygładza ją oraz rozjaśnia. Skutecznie wspomaga produkcję kolagenu i elastyny. Działanie peptydów można 
porównać do zastrzyków z kolagenu.

DR CHENG
RADZI

Rano: „n” Bio Rejuvenang Complex, „b” Skin Moisturizer, „s” Facial Sun Block (przed wyjściem z domu)
Wieczorem: „k” Facial Cleanser, „n” Night Cream, „n” Bio Rejuvenang Complex, „i” Eye Rapair Cream/Gel

PROGRAM PIELĘGNACJI DOMOWEJ 

Nie nakładać innych produktów przez min. 6 godzin po zabiegu.

NOWOSC̀̀ 1(Firming Expert Treatment)
ZABIEG UJĘDRNIAJĄCY Z KINETYNĄ ORAZ DMAE
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Rejuvi Eye Makeup Remover
Rejuvi „o” Cleansing Milk
Rejuvi „r” Skin Refreshener
Rejuvi Fruit Complex Formula # 1
Rejuvi Purifying Mask
Rejuvi „h” Skin Healing Gel
Rejuvi „m” Massage OilRejuvi „m” Massage Oil
lub Rejuvi „m” Massage Cream
Rejuvi Bio Mask
Rejuvi Renoid Formula

Jednym z efektów upływu czasu widocznym na naszej skórze są zmarszczki. Już po 30 roku życia mogą 
być dosyć głębokie. Odpowiedzią na tego rodzaju defekty skóry jest kuracja oparta na nowej generacji 
produktów, które działają na źródło zaburzeń skóry, wywoływanych przez starzenie DNA komórek. 
Renoid Formula zawiera składniki aktywne, które działają synergicznie, dzięki czemu zostaje 
zwiększona ich skuteczność i tolerancja. Każda cząsteczka ma inną prędkość przez co udaje się utrzymać 
stały poziom renolu, który skóra sama aktywuje według własnych potrzeb. Renoid Formula stymuluje 
tworzenie kolagenu i elastyny dzięki czemu spłyca zmarszczki oraz dodaje skórze jędrności 
w bardzo krótkim czasie.w bardzo krótkim czasie.

zabieg wykonywany w serii 1 zabieg / 2 tygodnie, łącznie 3-4 zabiegi wspomagane kuracją domową

po 30 roku życia • skóra przesuszona, zniszczona przez słońce, solarium lub złą pielęgnację z oznakami 
starzenia • skóra cienka atroficzna • przed głębokim złuszczaniem i kuracją kwasami AHA

(płyn do demakijażu oczu)
(mleczko oczyszczające)
(łagodny tonik do twarzy)
(kompleks kwasów owocowych AHA 25%)
(maska oczyszczająca)
(żel łagodzący z aloesem)
(witaminowa oliwka do masażu)(witaminowa oliwka do masażu)
(krem do masażu)
(maska intensywnie odżywcza z liposomami)
(skoncentrowana witamina „A”)

Wykonać demakijaż oczu Rejuvi Eye Makeup Remover.
Zmyć twarz Rejuvi „o” Cleansing Milk, lub Rejuvi „k” Facial Cleanser ciepłą wodą przy użyciu kompresu. Osuszyć. 
Przetrzeć twarz zmywaczem metali ciężkich Rejuvi Clearing Toner.
Stonizować Rejuvi „r” Skin Refreshener.  
Nałożyć pędzelkiem wymieszany Rejuvi Fruit Complex Formula # 1. Pozostawić na 3 min. Następnie zmyć 3-krotnie 
zimną wodą przy użyciu kompresu. 
WymieszaćWymieszać Rejuvi „h” Skin Healing Gel z Rejuvi Purifying Mask w proporcji 1:1. Nałożyć na twarz i szyję na ok. 10 min.
Zmyć ciepłą wodą przy użyciu kompresu.
Wykonać delikatny masaż używając Rejuvi „m” Massage Oil lub Rejuvi „m” Massage Cream. Nadmiar można usunąć 
papierowym ręcznikiem - nie zmywać! 
Wymieszać maskę Rejuvi Bio Mask z żelem Rejuvi „h” Skin Healing Gel w proporcji 3:2, nałożyć na twarz i szyję. 
Pozostawić na 15 min.
Zmyć ciepłą wodą przy użyciu kompresu.
Osuszyć bardzo dokładnie skórę.Osuszyć bardzo dokładnie skórę.
Używając pędzelka nałożyć Rejuvi Renoid Formula.
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NOWOSC̀̀

PREPARATY
DO ZABIEGU

2 (Power Retinoid Treatment)
SYNERGICZNA KURACJA PRZECIWSTARZENIOWA Z WITAMINĄ „A”

Witamina „A” jest jednym z najważniejszych składników odżywczych. Jej korzyści dla skóry są nieocenione. 
Zapobiega nowotworom, usuwa wolne rodniki, sprzyja syntezie kolagenu i elastyny. Jest cudownym
uzupełnieniem dla kwasów AHA. Pierwszym moim krokiem w tworzeniu Rejuvi były preparaty z witaminą „A

DR CHENG
RADZI

Rano: żel łagodzący Rejuvi„h”, krem nawilżający Rejuvi„b”, blok przeciwsłoneczny Rejuvi „s”  (przed wyjściem z domu)
Wieczorem: żel łagodzący Rejuvi„h”, żel na noc z wit. „A” Rejuvi „a” co wieczór lub co drugi dzień wieczorem 
w zależności od reakcji skóry lub serum z wit. „A” Rejuvi „a”, krem silnie odżywczy Rejuvi „v”, jeśli skóra jest sucha.

PROGRAM PIELĘGNACJI DOMOWEJ - Produkty z witaminą „A” przechowuj w lodówce

Przez 6 godz. nie zmywać twarzy i nie nakładać innych produktów.

Najlepsze efekty przynosi seria kilku zabiegów wykonywanych w odstępach 14dniowych. Renoid Formula 
jest doskonałym preparatem generującym potężną siłę w terapii an-aging.
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Rejuvi „f” Facial Wash
Rejuvi Clearing Toner
Rejuvi Exfoliang Mask
Rejuvi Normalizing Formula
Rejuvi „h” Skin Healing Gel
Rejuvi „m” Massage Oil
lub Rejuvi „m” Massage Creamlub Rejuvi „m” Massage Cream
Rejuvi Herbal Mask
Rejuvi „r” Skin Refreshener
Rejuvi Condioning Formula

Bezpieczny i bardzo skuteczny zabieg normalizujący skórę tłustą z tendencją do nadmiernej produkcji 
sebum. Odblokowuje ujścia gruczołów łojowych poprzez usunięcie martwego naskórka, jednocześnie 
regulując ich nadczynność.

zabieg wykonywany w serii 1 zabieg / 2 tygodnie do uzyskania zadowalającego efektu min. 4-6 zabiegów

skóra tłusta, mieszana • nadmierna produkcja sebum • skóra przetłuszczająca się z tendencją do 
błyszczenia

(żel do mycia twarzy skóry tłustej i mieszanej)
(zmywacz metali ciężkich) 
(maska głęboko oczyszczająca z kwasami AHA)
(formuła normalizująca)
(żel łagodzący z aloesem)
(witaminowa oliwka do masażu z GLA)
(krem do masażu)(krem do masażu)
(maska łagodząco-regenerująca)
(łagodny tonik do twarzy)
(formuła stabilizująca produkcję łoju)

Zmyć twarz żelem Rejuvi „f” Facial Wash. Osuszyć.
Przetrzeć twarz zmywaczem metali ciężkich Rejuvi Clearing Toner.
Nałożyć Rejuvi Exfoliang Mask na twarz i pozostawwić na 10 min. (maski z niczym 
nie łączyć, nie podgrzewać).
Zmyć ciepłą wodą używając jednorazowego kompresu. Osuszyć.
Nałożyć Rejuvi Normalizing Formula (przy użyciu pędzelka z miękkiego włosia). 
Pozostawić na max. 2 min.Pozostawić na max. 2 min.
Dokładnie zmyć zimną wodą, kilkakrotnie powtórzyć zmywanie (skóra może się 
lekko zaczerwienić).
Osuszyć.
Nałożyć Rejuvi „h” Skin Healing Gel, a następnie Rejuvi „m” Massage Oil lub Rejuvi 
„m” Massage Cream.
Wykonać delikatny masaż.
WymieszaćWymieszać w proporcjach 1:1 Rejuvi Herbal Mask z Rejuvi „h” Skin Healing Gel. 
Nałożyć na twarz i pozostawić na ok. 10 min.
Zmyć ciepłą wodą.
Stonizować tonikiem Rejuvi „r” Skin Refreshener.
Zaaplikować pędzlem Rejuvi Condioning Formula i pozostawić na min. 6 godz. 
bez zmywania.
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3(Sebo Control)
ZABIEG NORMALIZUJĄCY DLA CERY TŁUSTEJ

Zaproponuj klientce odpowiedni program pielęgnacji domowej. To ważny i niemal niezbędny krok do 
osiągnięcia sukcesu.

DR CHENG
RADZI

Rano: tonik Rejuvi „r”, serum z kwasem hialuronowym i wit. „C” Rejuvi „x”, krem liingujący z kwasami AHA Rejuvi „g” 
Wieczorem:  żel do mycia twarzy Rejuvi „f”, tonik Rejuvi „r”, żel na noc z wit. „A” Rejuvi „a”

Używać 2 x w tygodniu serum normalizujące Rejuvi „p”.

PROGRAM PIELĘGNACJI DOMOWEJ

skóra cienka • trądzik różowatyPRZECIWWSKAZANIA

fot: serum normalizujące
nadmiar łoju w skórze

NOWOSC̀̀



starzenie się skóry • płytkie zmarszczki • regeneracja skóry • trądzik pospolity • przebarwienia • 
szorstkość i suchość skóry • redukcja porów • fotostarzenie • oczyszczenie, zapalenie mieszków
włosowych • skóra tłusta, łojotokowa , naczyniowa

jedna kuracja powinna zawierać 4-6 zabiegów o częstotliwości 1 zabieg w tygodniu •  kurację należy
rozpocząć od kompleksu kwasów o niższym stężeniu, aby rozpoznać typ skóry oraz jej tolerancję • jeśli 
wykonywany jest pełny zabieg, należy nałożyć kwasy po użyciu wapozonu przed oczyszczaniem i zwykle 
przed masażem twarzy • kuracja może być wykonywana przez cały rok z zachowaniem odpowiedniej 
ochrony UV 

trądzik różowaty • aktywne infekcje wirusowe (np. opryszczka) • inne zmiany skórne będące jednostkami 
chorobowymi  • skóra naczyniowa nie jest przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu

Rejuvi „k” Facial Cleanser 
Rejuvi „r” Skin Refreshener
Rejuvi Clearing Toner
Rejuvi Purifying Mask
Rejuvi „h” Skin Healing Gel
Rejuvi Fruit Complex Formula #1 
Rejuvi Fruit Complex Formula #2Rejuvi Fruit Complex Formula #2
Rejuvi „v” Nourishing Cream 
lub „b” Skin Moisturizer

(żel do mycia twarzy skóry suchej i wrażliwej)
(łagodny tonik do twarzy)
(zmywacz metali ciężkich)
(maska oczyszczająca)
(żel łagodzący z aloesem)
(kompleks kwasów owocowych AHA 25%)
(kompleks kwasów owocowych AHA 35%)(kompleks kwasów owocowych AHA 35%)
(krem silnie odżywczy do cery dojrzałej) 
(krem nawilżający na dzień)

WSKAZANIA
DO ZABIEGU

W KILKU SŁOWACH

ZALECENIA

PRZECIWWSKAZANIA

PREPARATY
DO ZABIEGU

Większość formuł kwasów alfa-hydroksy dostępnych na rynku to roztwory kwasu glikolowego
o koncentracji 20-25% do użytku profesjonalnego. Produkty te różnią się koncentracją i stopniem 
buforowania. Tradycyjne formuły kwasu glikolowego mają liczne słabe strony takie jak: ograniczona 
skuteczność, irytacja skóry i dyskomfort podczas aplikacji oraz wysuszenie skóry.
Rejuvi Fruit Complex AHA jest innowacyjną technologią zawierającą kilka różnych kwasów alfa-hydroxy 
włączając w to kwas betahydroxy charakteryzujący się następującymi zaletami: 

RejuviRejuvi Fruit Complex jest dostępny w wersji #1 i #2. Wersja #1 jest porównywalna do tradycyjnego 
roztworu 25% kwasu glikolowego. Wersja #2 jest porównywalna do tradycyjnego 35% roztworu kwasu 
glikolowego. Wyższe stężenia #3 i #4 są także dostępne dla dermatologów i doświadczonych 
kosmetyczek. Fruit Complex AHA jest podstawową kuracją Rejuvi o szerokim zastosowaniu do 
wygładzania skóry, redukcji porów, zmniejszania zmarszczek, etc. 
Bardzo często Rejuvi Fruit Complex AHA jest związany z różnymi innymi profesjonalnymi kuracjami 
Rejuvi. 

•
•

•

Duże korzyści z kombinacji kwasów alfa i beta-hydroxy, 
Fruit Complex AHA wykorzystuje kwasy i ich odpowiednie estry do osiągnięcia wspomnianego 
poziomu  bezpieczeństwa i komfortu w trakcie kuracji, 
Fruit Complex AHA zawiera unikalny lipoceutyczny system nośnikowy (liposomy jako system
dostawczy) do minimalizowania irytacji skóry i jej wysuszenia. 

Aktywator - BRAK, neutralizator - ZIMNA WODA.

4 KURACJA KWASAMI OWOCOWYMI AHA (12%-55%)
(Rejuvi Fruit Complex AHA Treatment)

AHA 12%
AHA 25%

AHA 35%

AHA 45%

AHA 55%

fot: kompleksy kwasów owocowych AHA 12-55%

6 Elegancja w Pięlęgnacji Skóry
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Mimo, że kwasy alfa-hydroksylowe (AHA) znane są już od dekad, wciąż stanowią najbardziej skuteczną 
„broń” w walce z procesem starzenia. Lipoceutyczny system nośnikowy charakterystyczny dla Rejuvi, 
czyni tą „broń” niezwykle skuteczną. Proszę używajcie jej bardzo rozsądnie, ponieważ jej wielka siła 
regeneracji musi być użyta w sposób umiejętny i rozważny. 

Oczyścić skórę dokładnie Rejuvi „k” Facial Cleanser, następnie osuszyć. 
Przetrzeć twarz zmywaczem metali ciążkich Rejuvi Clearing Toner. 
Używając bawełnianego wacika nałożyć Rejuvi „r” Skin Refreshener i pozostawić do wchłonięcia.
Nałożyć Rejuvi Purifying Mask wymieszaną z Rejuvi „h” Skin Healing Gel w stosunku 3:2. Pozostawić na 6-8 min. do 
wyschnięcia i dokładnie zmyć ciepłą wodą. 
WstrząsnąćWstrząsnąć dobrze Fruit Complex Formula #1 lub #2. Należy upewnić się, że roztwór jest jednolity, aby zapewnić 
równomierne dostarczenie liposomów. Wlać odpowiednią ilość do miseczki. 
Używając pędzla nałożyć wybrany kompleks AHA na twarz i szyję, omijając okolice oczu. Pozostawić na twarzy od 1-5 
min. w zależności od wrażliwości skóry.  
Usunąć Fruit Complex Formula zmywając twarz kilka razy zimnym, wilgotnym kompresem. 
Nałożyć Rejuvi „h” Skin Healing Gel i wmasować w skórę. 
NałożyćNałożyć odpowiedni krem np. „b” Rejuvi Skin Moisturizer, „v” Rejuvi Nourishing Cream w zależności od rodzaju 
skóry. W ekskluzywnej opcji dodać do aplikowanego kremu lub serum jedną kroplę Rejuvi „a” Asta Enhancing Serum.
W celu zabezpieczenia przed promieniami UV nałożyć Rejuvi „s” Facial Sun Block.

• W przypadku bardzo wrażliwej skóry, Rejuvi  „c'' Skin Care Formula (12%) może być użyty jako substytut Fruit  
   Complex Formula #1 
• Należy obserwować czy skóra nie zaczerwieniła się za bardzo. Jeśli klient poczuje dyskomfort lub skóra zbyt się 
   zaczerwieni należy natychmiast zmyć zimną wodą i nałożyć Rejuvi „h” Skin Healing Gel.
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OPIS WYKONANIA ZABIEGU

Rano:
serum z witaminą „C” i kwasem hialuronowym Rejuvi „x”, krem nawilżający na dzień Rejuvi „b”, blok przeciwsłoneczny 
Rejuvi „s”
Wieczorem:
serum z witaminą „C” i kwasem hialuronowym Rejuvi „x”,  krem liingujący z kwasami AHA Rejuvi „ g” lub serum z kwasami 
AHA dla tłustej skóry Rejuvi „g”

PROGRAM PIELĘGNACJI DOMOWEJ - ...zaproponuj klientce odpowiedni zmywacz i tonik...
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PRZYKŁADOWA KURACJA KWASAMI AHA - 8 zabiegów - 8 tygodni

1 zabieg - nakładamy „c'' Skin Care Formula (12%)         3 minuty

2 zabieg -                     Fruit Complex Formula #1 (25%)         3 minuty

3 zabieg -                     Fruit Complex Formula #1 (25%)         4 minuty

4 zabieg -                     Fruit Complex Formula #1 (25%)         5 minut

5 zabieg -                     Fruit Complex Formula #2 (35%)         2 minuty

6 zabieg -                     Fruit Complex Formula #2 (35%)         3 minuty

7 zabieg7 zabieg -                     Fruit Complex Formula #2 (35%)         4 minuty

8 zabieg -                     „c'' Skin Care Formula (12%)         5 minut

Punkty       -       zgodnie z opisem wykonania zabiegu /patrz wyżej/

Punkty       -       zgodnie z opisem wykonania zabiegu /patrz wyżej/

Każdą kurację kończymy kompleksem AHA, od którego kurację 
rozpoczeliśmy. Wybór odpowiednich kompleksów oraz czasów nałożenia, 
będzie zawsze osobniczy uzależniony od typu skóry, reakcji oraz 
osiągnięcia założonych efektów po poszczególnych zabiegach. fot: zmywacz metali ciężkich

DR CHENG
RADZI
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Jeśli masz wątpliwości, a masz prawo je mieć, jeśli chcesz poznać tajemnicę Rejuvi, zrób ten zabieg. 
Jestem pewien, że osiągnięte efekty rozwieją wszelkie wątpliwości. 

Rejuvi „k” Facial Cleanser
Rejuvi Clearing Toner
Rejuvi „c” Skin Care Formula lub
Rejuvi Fruit Complex Formula #1
Rejuvi Purifying Mask
Rejuvi „h” Skin Healing Gel
Rejuvi Pre-Peel SoluonRejuvi Pre-Peel Soluon
Rejuvi Peeling Formula
Rejuvi „x” cell Vitamin C Complex
Rejuvi „m” Massage Oil
Rejuvi Hydrang Mask
Rejuvi „b” Skin Moisturizer 
lub „v” Nourishing Cream
Rejuvi „s” Facial Sun Block (SPF40)Rejuvi „s” Facial Sun Block (SPF40)

To jeden z najbardziej popularnych i lubianych zabiegów Rejuvi. Efekty dają się porównać z zabiegiem
medycyny estetycznej. Podczas zabiegu wykorzystuje się naturalny ekstrakt z zsiadłego mleka, kwas
salicylowy, enzym papai i specjalny kontroler penetracji. Odczucia jakie towarzyszą w czasie mulliu
to wyraźne pulsowanie mięśni i ciepło wewnątrz skóry. 

niezidentyfikowane choroby skórne

zabieg wykonywany w serii 1 zabieg / 2 tygodnie przez kolejne 6 tygodni • w sumie 3 zabiegi • po 
zabiegu może wystąpić czasowe przekrwienie lub zaczerwienienie skóry, które ustępuje po 1 h • 
w czasie 6 h po zabiegu skóra utrzymuje zwiększoną zdolność do absorbcji zaaplikowanych preparatów

efektywny liing • poprawa gładkości i elastyczności skóry • redukcja i spłycenie zmarszczek • 
odmłodzenie oraz rozjaśnienie

(żel do mycia twarzy skóry suchej i wrażliwej)
(zmywacz metali ciężkich)
(kompleks kwasów AHA 12%)
(kompleks kwasów owocowych AHA 25%)
(maska oczyszczająca)
(żel łagodzący z aloesem)
(znieczulenie powierzchniowe)(znieczulenie powierzchniowe)
(peeling kwasu mlekowego 1,2 pH)
(serum z witaminą „C” i kwasem hialuronowym)
(witaminowa oliwka do masażu)
(maska intensywnie nawilżająca)
(krem nawilżający)
(krem silnie odżywczy do cery dojrzałej)
(blok przeciwsłoneczny SPF40)(blok przeciwsłoneczny SPF40)

krem nawilżający na dzień Rejuvi „b”, krem odżywczo-nawilżający na noc Rejuvi „n”, krem silnie odżywczy do cery 
dojrzałej Rejuvi „v”, krem liingujący z kwasami AHA na dzień i na noc Rejuvi „g”, lekki krem nawilżający na dzień i na noc 
Rejuvi „y”, krem pod oczy na dzień i na noc Rejuvi „i”, krem modelujący owal twarzy Rejuvi „z” 

Zmyć twarz Rejuvi „o” Cleansing Milk lub Rejuvi „k” Facial Cleanser. Przetrzeć twarz zmywaczem Clearing Toner.
Nałożyć Rejuvi Fruit Complex Formula #1 na całą twarz i szyję omijając okolice oczu. Pozostawić na 2-3 min.  Dobrze 
zmyć zimną wodą.
Wymieszać Rejuvi Purifying Mask z Rejuvi „h” Skin Healing Gel w stosunku 3:2 i nałożyć na całą twarz. 
Pozostawić na 10 min i zmyć ciepłą wodą.
Używając pędzla nałożyć jedną warstwę Rejuvi Pre-peel Soluon. Odczekać ok. 60 sekund do wyschnięcia.
NałożyćNałożyć 1 warstwę Rejuvi Peeling Formula używając naturalnego pędzla lub bawełnianego aplikatora. Wysuszyć 
wachlarzem i pozostawić na skórze od 3-5 min. Dokładnie zmyć chłodną wodą. Osuszyć.
Nałożyć Rejuvi „x” cell Vitamin C Complex, a następnie Rejuvi „h” Skin Healing Gel.
Używając Rejuvi „m” Massage Oil wykonać masaż limfatyczny Rejuvi.
Nałożyć maskę Rejuvi Hydrang Mask na ok. 10 min. Zmyć ciepłą wodą.
Nałożyć odpowiedni krem np. Rejuvi „v” Nourishing Cream lub Rejuvi „b” Skin Moisturizer i na koniec Rejuvi „s” Facial 
Sun Block (SPF40). W ekskluzywnej opcji dodać do aplikowanego kremu lub serum jedną kroplę Rejuvi „a” Asta 
Enhancing Serum.Enhancing Serum.
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MULTILIFT5 (Wykorzystanie zalet połączenia kompleksu
kwasów owocowych AHA i Peelingu Kwasu Mlekowego)
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fot: serum z astaksantyną

Zaproponuj klientce odpowiedni program pielęgnacji domowej, zaczynając choćby od jednego produktu. 
Badania rynkowe dowodzą, że klienci salonów urody oczekują porady oraz możliwości zakupu wybranych 
kosmetyków. 

Rejuvi „k” Facial Cleanser
lub „f” Facial Wash
Rejuvi „r” Skin Refreshener
Rejuvi Clearing Toner
Rejuvi Purifying Mask 
lub Exfoliang Mask
Rejuvi „h” Skin Healing GelRejuvi „h” Skin Healing Gel
Rejuvi „c” Skin Care Formula 
Rejuvi Sani Clean
Rejuvi Herbal Mask
Rejuvi „b” Skin Moisturizer
lub „v” Nourishing Cream
Rejuvi „s” Facial Sun Block

Maski oczyszczające doskonale przygotowują skórę do zabiegu bez efektu termicznego. Nowatorska 
formuła Skin Care Formula „c” AHA 12% powoduje silne rozmiękczenie i nawilżenie naskórka, otwarcie 
i rozszerzenie ujść gruczołów łojowych skóry. Skóra dzięki temu nabiera elastyczności, a proces 
oczyszczania przebiega dużo łatwiej. Skin Care Formula „c” sprawia, że skóra po zabiegu jest 
zdecydowanie mniej podrażniona i o wiele szybciej powraca do swojego naturalnego stanu.

cera mieszana, tłusta, trądzikowa • skóra zanieczyszczona • rozszerzone ujścia gruczołów łojowych • 
zaskórniki otwarte i zamknięte • skóra przetłuszczająca się z tendencją do błyszczenia • oczyszczanie 
typowo pielęgnacyjne •

zaleca się wykonanie zabiegu każdej skórze przynajmniej raz na pół roku w celach higienicznych 

(żel do mycia twarzy skóry suchej i wrażliwej)
(żel do mycia twarzy skóry tłustej i mieszanej)
(łagodny tonik do twarzy)
(zmywacz metali ciężkich)
(maska oczyszczająca lub 
(maska głęboko oczyszczająca z kwasami AHA)
(żel łagodzący z aloesem)(żel łagodzący z aloesem)
(kompleks kwasów owocowych AHA 12%)
(żel antybakteryjny)
(maska łagodząco-regenerująca)
(krem nawilżający na dzień)
(krem silnie odżywczy do cery dojrzałej)
(blok przeciwsłoneczny SPF 40)

Oczyścić skórę Rejuvi „k” Facial Cleanser lub Rejuvi „f” Facial Wash 
(w zależności od rodzaju skóry).
Przetrzeć twarz zmywaczem metali ciężkich Clearing Toner.
Stonizować Rejuvi „r” Skin Refreshener.
Nałożyć (opcja 1) Rejuvi Purifying Mask wymieszaną z żelem „h” Skin 
Healing Gel w stosunku 3:2 na 20 minut pod wapozon lub (opcja 2) 
ww przypadku skóry tłustej i trądzikowej nałożyć maskę Exfoliang na 
20 min. (UWAGA - maski exfoliang nie wolno łączyć z żadnym innym 
produktem ani wapozonować)
Dokładnie zmyć ciepłą wodą używając jednorazowego kompresu.
Używając pędzla, nałożyć Rejuvi „c” Skin Care Formula równomiernie na 
całą twarz, omijając okolice oczu i rozpocząć manualne oczyszczanie skóry.
PoPo 10 min. zneutralizować działanie kompleksu AHA zmywając kilkakrotnie 
twarz zimną wodą.
Osuszyć twarz. Jeśli jest taka potrzeba kontynuować oczyszczanie.
Zdezynfekować skórę Rejuvi Sani-Clean. Nie zmywać.
W tym momencie można wykonać masaż.
Nałożyć Rejuvi Herbal Mask wymieszaną z „h” Skin Healing Gel 
w stosunku 1:1. Pozostawić na 20 min.
Usunąć maskę ciepłym wilgotnym kompresem.Usunąć maskę ciepłym wilgotnym kompresem.
Nałożyć odpowiedni krem np. „b” Rejuvi Skin Moisturizer, „v” Rejuvi 
Nourishing Cream w zależności od rodzaju skóry. W ekskluzywnej opcji 
dodać do aplikowanego kremu lub serum jedną kroplę Rejuvi „a” Asta 
Enhancing Serum.
W celu zabezpieczenia przed promieniami UV nałożyć Rejuvi „s” Facial 
Sun Block.
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Na pojedyńcze plamy ostudowe zaproponuj Rejuvi „d” Clearning Gel - punktowy żel wybielający do 
pielęgnacji domowej. Zmiany znikną po 2 tygodniach stosowania.

Rejuvi „o” Cleansing Milk
Rejuvi „k” Facial Cleanser
Rejuvi Clearing Toner
Rejuvi „h” Skin Healing Gel
Rejuvi Purifying Mask
Rejuvi Lightening Treatment
Rejuvi Fruit Complex Formula #1Rejuvi Fruit Complex Formula #1
Rejuvi „c” Skin Care Formula
Rejuvi „q” Flavonoid Complex
Rejuvi Hydrang Mask
Rejuvi Whitening Formula
Rejuvi „v” Nourishing Cream
Rejuvi „s” Facial Sun Block (SPF40)

(mleczko oczyszczające)
(żel do mycia twarzy skóry suchej i wrażliwej)
(zmywacz metali ciężkich)
(żel łagodzący z aloesem)
(maska oczyszczająca)
(puder perłowy)
(kompleks kwasów owocowych AHA 25%)(kompleks kwasów owocowych AHA 25%)
(kompleks kwasów owocowych 12%)
(serum na naczynka z witaminą „P”)
(maska intensywnie nawilżająca)
(formuła wybielająca)
(krem silnie odżywczy do cery dojrzałej)
(blok przeciwsłoneczny SPF40)

Rano: tonik wybielający Rejuvi „w”, blok przeciwsłoneczny Rejuvi „s” 
Wieczorem: serum z witaminą „C” i kwasem hialuronowym Rejuvi „x”, krem wybielający Rejuvi„w” lub serum silnie 
wybielające Rejuvi „w” 

Zmyć makijaż Rejuvi „o” Cleansing Milk, oczyścić twarz Rejuvi „k” Facial Cleanser, dobrze spłukać i osuszyć.
Przetrzeć twarz zmywaczem metali ciężkich Clearing Toner. Stonizować Rejuvi „r” Skin Refreshener.
Wymieszać Rejuvi „h” Skin Healing Gel z Rejuvi Purifying Mask w proporcji 1:4 do uzyskania jednolitej masy. Wsypać 
zawartość ampułki Rejuvi Lightening Treatment, wymieszać i nałożyć na twarz (omijając oczy) na 20-30 min. (lepszy 
efekt uzyskamy przy dłuższym działaniu).
Zmyć ciepłym wilgotnym kompresem.
DobrzeDobrze wstrząsnąć Rejuvi Fruit Complex Formula #1 lub Rejuvi „c” Skin Care Formula (do wrażliwej skóry), następnie 
wlać do małego naczynia 2-3 ml. Nałożyć pędzlem na twarz (omijając oczy), pozostawić na 3-5 min.
Dokładnie zmyć zimną wodą. Osuszyć twarz.
Wmasować delikatnie kilka kropli Rejuvi „q” Flavonoid Complex na twarz i szyję, następnie nałożyć Rejuvi Hydrang 
Mask i przykryć twarz ciepłem kompresem. Pozostawić na 5-10 min. Zmyć ciepłą wodą.
Na osuszoną twarz nałożyć bawełnianym patyczkiem Rejuvi Whitening Formula i pozostawić do wyschnięcia.
Nałożyć Rejuvi „v” Nourishing Cream, a następnie Rejuvi „s” Facial Sun Block. 

Przypomnieć klientce, że nie może mieć kontaktu z wodą przynajmniej 6 godz.

1
2
3

4
5

6
7

8
9

WSKAZANIA
DO ZABIEGU

W KILKU SŁOWACH

ZALECENIA

problemy pigmentacyjne • ciemne plamy wokół oczu,• poprawa tonu skóry na jaśniejszy 

Zabieg łączy potęgę kwasów AHA oraz Rejuvi Whitening Formula w celu osiągnięcia efektu polepszenia 
tonu skóry, rozwiązania problemów pigmentacyjnych, jak np. ciemne plamy wokół oczu. Cenny proszek 
perłowy oraz złożone antyoksydanty efektywnie wybielają. Whitening Formula blokuje działanie enzymu 
tyrozynozy, który jest katalizatorem produkcji melaniny. Zabieg ten należy do najbardziej 
zaawansowanych procedur antypigmentacyjnych w kosmetyce profesjonalnej.

zabieg wykonywany w serii 6 x 1 tydzień.

łuszczyca • bielactwo • plamy ostudowe • plamy wątrobowe PRZECIWWSKAZANIA

DR CHENG
RADZI

OPIS WYKONANIA ZABIEGU

PROGRAM PIELĘGNACJI DOMOWEJ

PREPARATY
DO ZABIEGU

ZABIEG WYBIELAJĄCY7 (Rejuvi Skin Whitening Treatment)
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ZABIEG EKSFOLIACJI NA BAZIE KWASU MLEKOWEGO I AHA 8(Rejuvi Milk Peel)

Rejuvi Pre-Peel Soluon jest również idealnym produktem do bezbolesnej regulacji brwi, zabiegów  
mezoterapii igłowej oraz makijażu permanentnego. Jego zaletą jest krótki, bo zaledwie 2-3 minutowy, 
czas potrzebny do znieczulenia powierzchni skóry.

Rejuvi „k” Facial Cleanser
Rejuvi Clearing Toner
Rejuvi Fruit Complex Formula # 1
Rejuvi „c” Skin Care Formula
Rejuvi Purifying Mask
Rejuvi „h” Skin Healing Gel
Rejuvi Pre-Peel SoluonRejuvi Pre-Peel Soluon
Rejuvi Peeling Formula
Rejuvi „x” cell Vitamin C Complex
Rejuvi Hydrang Mask 
Rejuvi „b” Skin Moisturizer 
lub „v” Nourishing Cream
Rejuvi „s” Facial Sun Block (SPF40)   

Rejuvi Milk Peel wykorzystuje naturalny ekstrakt z zsiadłego mleka, kwasu salicylowego, enzymu z papai
 i specjalnego kontrolera penetracji. Zapewnia skórze bezpieczny proces eksfoliacji bez efektów 
ubocznych często związanych z fenolem i TCA. Łączy zalety kwasów AHA oraz Peelingu Kwasu Mlekowego. 

skóra atroficzna • porowata • szorstka ze zmarszczkami • alternatywa dla klientów nie mogących poddać 
się zabiegowi głębokiego złuszczania 

1 zabieg x 2 tyg. a przy skórach ciemnych 1 zabieg x  tydz. • maksymalna ilość zabiegów 4

trądzik młodzieńczy • trądzik różowaty • inne niezydentyfikowane choroby skóry 

(żel do mycia twarzy skóry suchej i wrażliwej)
(zmywacz metali ciężkich)
(kompleks kwasów owocowych AHA 25%)
(kompleks kwasów owocowych AHA 12%)
(maska oczyszczająca)
(żel łagodzący z aloesem)
(znieczulenie powierzchniowe)(znieczulenie powierzchniowe)
(peeling kwasu mlekowego 1,2 pH)
(serum z witaminą „C” i kwasem hialuronowym)
(maska intensywnie nawilżająca)
(krem nawilżający na dzień)
(krem silnie odżywczy do cery dojrzałej)
(blok przeciwsłoneczny SPF40)

Rano: serum z witaminą „C” i kwasem hialuronowym Rejuvi „x”, krem nawilżający na dzień Rejuvi „b”, żel łagodzący 
z aloesem Rejuvi „h”
Wieczorem: serum z witaminą „C” i kwasem hialuronowym Rejuvi „x”, krem odżywczo-nawilżający na noc Rejuvi „n”  lub 
krem silnie odżywczy dla cery dojrzałej Rejuvi „v” 

Zmyć całą twarz  Rejuvi “k” Facial Cleanser i dobrze spłukać wodą. Przetrzeć twarz Clearing Toner.
Nałożyć Fruit Complex Formula # 1 na całą twarz omijając okolice oczu , pozostawić na 2-3 min. i dobrze zmyć zimną 
wodą (UWAGA!!! Dla wrażliwej skóry użyć Rejuvi „c” Skin Care Formula. Dla skóry trądzikowej Fruit Complex 
Formula # 1,  może być zastąpiony Rejuvi  Normalizing  Formula.).
Zmieszać Rejuvi Purifying Mask z „h” Skin Healing Gel w stosunku 3:2 i nałożyć na całą twarz. Pozostawić na 5-10 min  
i zmyć wodą.
NałożyćNałożyć pędzlem 1 lub 2 warstwy Rejuvi Pre-Peel Soluon. Po każdej warstwie odczekać 2 min.  do wyschnięcia. 
Pre-Peel Soluon zredukuje dyskomfort związany z procesem peelingu.
Nałożyć 1 lub 2 warstwy Rejuvi Peeling Formula, używając naturalnego pędzla lub bawełnianego aplikatora. Należy 
upewnić się, że każda warstwa została całkowicie wysuszona (wachlarzyk).
Odczekać 10-30 min (w zależności od skóry) i zmyć dokładnie chłodną wodą. 
Nałożyć Rejuvi „x” cell Vitamin C Complex, a potem Rejuvi „h” Skin Healing Gel. Dla suchej skóry Rejuvi Hydrang 
Mask, może być nałożona na 5-10 min. przed „h” Skin Healing Gel (opcjonalnie).
ZakończyćZakończyć zabieg nakładając Rejuvi „b” Skin Moisturizer albo Rejuvi „v” Nourishing Cream i na koniec Rejuvi „s” Facial 
Sun Block (SPF40). W ekskluzywnej opcji dodać do aplikowanego kremu lub serum jedną kroplę Rejuvi „a” Asta 
Enhancing Serum.
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Nie używać agresywnych produktów przez 2 tygodnie po zabiegu

2

3

4

5

6
7

8

WSKAZANIA
DO ZABIEGU

W KILKU SŁOWACH

ZALECENIA

PRZECIWWSKAZANIA

DR CHENG
RADZI

OPIS WYKONANIA ZABIEGU

PROGRAM PIELĘGNACJI DOMOWEJ

PREPARATY
DO ZABIEGU



W każdym opakowaniu Rejuvi Peeling Formula znajdują się instrukcje prawidłowej pielęgnacji domowej 
w formie ulotki przeznaczonej dla pacjenta. Pamięć jest ulotna więc proszę korzystajcie z nich.

Rejuvi „k” Facial Cleanser
Rejuvi Purifying Mask
Rejuvi „h” Skin Healing Gel
Rejuvi Pre-Peel Soluon
Rejuvi Peeling Formula

upalne lato, siarczysty mróz • skóra cienka i delikatna • niezidentyfikowane choroby skórne  • brak odpo-
wiedniej pielęgnacji domowej • ciąża

1 zabieg max. co 6 miesięcy • w przypadku blizn trądzikowych 1 zabieg na miesiąc, max. 3 zabiegi •  może 
być wykonany wyłącznie przez osobę przeszkoloną z tej konkretnej procedury zabiegowej • przed 
zabiegiem należy wykonać 1-2 zabiegi łagodnego złuszczania •klient musi być dobrze poinformowany 
o przebiegu kuracji • obowiązkowa pielęgnacja domowa

głębokie zmarszczki • blizny po wyleczonym trądziku • rozstępy • przebarwienia pigmentacyjne

Procedura zabiegowa wykorzystująca peeling kwasu mlekowego 1,2 pH do osiągnięcia głębokiej
i widocznej eksfoliacji. Efektywna w trudnych problemach skórnych. Komfortowa zarówno dla klienta 
oraz osoby wykonującej.

(żel do mycia twarzy skóry suchej i wrażliwej)
(maska oczyszczająca)
(żel łagodzący z aloesem)
(znieczulenie powierzchniowe)
(peeling kwasu mlekowego 1,2 pH)

Unikać kontaktu z wodą i nie używać żadnych kosmetyków przez 60-72godz.
Po 60-72 godz. delikatnie umyć twarz  wodą. Następnie aplikować obficie żelem łagodzącym z aloesem Rejuvi „h”
3 x dziennie (nie używać innych produktów).
Stosować Rejuvi „h” codziennie, aż do całkowitego złuszczenia skóry. Zazwyczaj skóra zaczyna się łuszczyć po 5-6 dniach 
po zabiegu. Nie pomagać, skóra ma złuszczyć się naturalnie.
PoPo całkowitym złuszczeniu skóry, przez tydzień stosować krem silnie łagodzący Rejuvi „h” 2 x dziennie w celu regeneracji 
skóry. Po 10 dniach po zabiegu można stosować żel do mycia twarzy Rejuvi „k”.
Dwa tygodnie po zabiegu, na dzień stosować serum z wit. „C” i kwasem hiualuronowym Rejuvi „x” oraz krem silnie 
odżywczy dla cery dojrzałej Rejuvi „v”, a także blok przeciwsłoneczny Rejuvi „s” w celu ochrony przed promieniami UV. 
Na noc nakładać Rejuvi „x” oraz krem odżywczo-nawilżający Rejuvi „n”. Można nosić makijaż.

Dokładnie umyć całą powierzchnię skóry, która ma być poddana zabiegowi Rejuvi “k” Facial Cleanser.
Zmieszać równe części Rejuvi Purifying Mask i Rejuvi „h” Skin Healing Gel. Nałożyć na całą twarz lub inną pow. ciała 
i pozostawić na 10-20 min. do całkowitego wyschnięcia.
Usunąć maskę wilgotnym kompresem i wysuszyć skórę.
Nałożyć Rejuvi Pre-Peel Soluon na całą twarz i pozostawić do wyschnięcia na 2 minuty. Następnie nałożyć drugą 
warstwę i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Usunąć resztki wacikiem. 
NałożyćNałożyć Rejuvi Peeling Formula równą i cienką warstwą na całą twarz używając bawełnianego aplikatora i pozwolić 
wyschnąć przez co najmniej 2 min. używając wachlarza. (Nie używać wachlarza w czasie nakładania Peeling Formula). 
Powtarzać ten proces dla każdej warstwy, aż pożądana ich liczba zostanie osiągnięta. Ilość warstw zależna jest od rodzaju 
skóry, powodów etnicznych, przygotowania skóry i względów indywidualnych. Jako generalną granicę należy przyjąć 
12-20 warstw dla  jasnej cery i 5-8 dla ciemnej.     
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W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów oraz zapewnienia bezpieczeństwa należy przestrzegać zasad domowego programu 
pielęgnacji po zabiegu Rejuvi Deep Milk.

PREPARATY
DO ZABIEGU

ZABIEG GŁĘBOKIEGO ZŁUSZCZANIA9 (Rejuvi Deep Milk Peel)

!
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skóra tłusta, szorstka, chropowata, o nierównej powierzchni

Prosta, bezpieczna i pragmatyczna procedura zabiegowa, która w efektywny sposób prowadzi do 
poprawy kondycji skóry tłustej z tendencją do nadmiernej produkcji łoju. 

zabieg wykonywany w serii 1 zabieg / tydzień przez kolejne 6 tygodni

skóra cienka • trądzikowa • niezidentyfikowane choroby skórne

Rejuvi „k” Facial Cleanser
Rejuvi Clearing Toner
Rejuvi Exfoliang Mask
Rejuvi „h” Skin Healing Gel
Rejuvi „m” Massage Oil
Rejuvi „r” Skin Refreshener
Rejuvi Pre-Peel SoluonRejuvi Pre-Peel Soluon
Rejuvi Peeling Formula
Rejuvi Purifying Mask
Rejuvi Lightening Treatment
Rejuvi Condioning Formula

(żel do mycia twarzy skóry suchej i wrażliwej)
(zmywacz metali ciężkich)
(maska głęboko oczyszczająca z kwasami AHA)
(żel łagodzący z aloesem)
(witaminowa oliwka do masażu z GLA)
(łagodny tonik do twarzy)
(znieczulenie powierzchniowe)(znieczulenie powierzchniowe)
(peeling kwasu mlekowego 1,2 pH)
(maska oczyszczająca)
(puder perłowy)
(formuła stabilizująca produkcję łoju)

Rano: łagodny tonik do twarzy Rejuvi „r”, loon intensywnie nawilżający Rejuvi „b”, blok przeciwsłoneczny Rejuvi „s”
Wieczorem: żel do mycia twarzy Rejuvi „k”, łagodny tonik do twarzy Rejuvi „r”, serum z kwasami AHA Rejuvi „g” lub 
serum normalizujące nadmiar łoju w skórze Rejuvi „p” 

Zmyć twarz żelem Rejuvi “k” Facial Cleanser. Przetrzeć twarz zmywaczem metali ciężkich Clearing Toner.
Nałożyć Rejuvi Exfoliang Mask na twarz i pozostawić na 10-15 min.(maski z niczym nie łączyć, nie podgrzewać).
Zmyć używając jednorazowego kompresu. Osuszyć.
Wmasować żel Rejuvi „h” Skin Healing Gel, dodać kilka kropli Rejuvi „m” Massage Oil i wykonać lekki masaż
pod wapozonem. Pozostałą część preparatu usunąć ciepłym wilgotnym kompresem. Stonizować Rejuvi „r” Skin 
Refreshener.
Zaaplikować pędzlem Zaaplikować pędzlem Rejuvi Pre-Peel Soluon – pozwolić wyschnąć ok. 1-2 min.
Nałożyć pędzlem Rejuvi Peeling Formula i dokładnie wysuszyć wachlarzem. Przy kolejnych zabiegach ilość warstw może 
zostać zwiększona do trzech. Warunkiem jest dobre wysuszenie każdej z nich. 
Po 3-5 minutach zmyć kilka razy zimnym kompresem. Osuszyć.
Wymieszać w proporcjach 1:4 Rejuvi „h” Skin Healing Gel (żel łagodzący) + Rejuvi Purifying Mask (maska 
oczyszczająca). Po dokładnym wymieszaniu dodać 1 ampułkę Rejuvi Lightening Treatment (puder o działaniu 
rozjaśniającym). Całość nałożyć na twarz i pozostawić na 20 min.
Usunąć maskę ciepłym wilgotnym kompresem.Usunąć maskę ciepłym wilgotnym kompresem.
Zaaplikować pędzlem Rejuvi Condioning Formula. Nie zmywać.
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Nie nakładać innych produktów, preparat musi pozostać na skórze minimum 6 godz.

Jeśli nie lubisz wykonywać masażu przy pomocy oliwki, spróbuj delikatnego kremu Rejuvi „m” Massage 
Cream, który występuje również w opcji ze scrubbem.

Nie używać innych produktów.

PREPARATY
DO ZABIEGU

ZABIEG REDUKUJĄCY PORY 10(Rejuvi Pore Reduction Treatment)
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Należy zaprzestać używania wszystkich innych kosmetyków • leczenie trądziku bez odpowiedniej 
pielęgnacji domowej nie daje żadnych rezultatów • należy uprzedzić pacjenta, że będzie to proces 
czasochłonny wymagający współpracy i dyscypliny • ostatnim elementem kuracji może być zabieg 
głębokiego złuszczania (zabieg nr 8)

Rejuvi „f” Facial Wash
Rejuvi Sani Clean
Rejuvi Clearing Toner
Rejuvi Normalizing Formula
Rejuvi „r” Skin Refreshener
Rejuvi Purifying Mask
Rejuvi „h” Skin Healing GelRejuvi „h” Skin Healing Gel
Rejuvi „p” Normalizing Cream
Rejuvi Condioning Formula
Rejuvi „s” Facial Sun Block

Niezwykle skuteczna procedura zabiegowa, wykorzystująca rewolucyjne podejście do leczenia 
trądzików. Kwasy alfa-hydroksylowe oraz kwas salicylowy efektywnie oczyszczają skórę trądzikową. 
Specjalna kombinacja organicznych kwasów, witamin, cynku, siarki oraz nadtlenku herbaniolu 
efektywnie hamują nadmiar wytwarzanego łoju. Zgodnie z filozofią Rejuvi w trakcie zabiegu nie 
wykonujemy manualnego oczyszczania.

kuracja trwa od 6 do 10 zabiegów, raz w tygodniu uzupełniona o obowiązkową pielęgnacją domową

widoczne objawy  trądziku młodzieńczego 

nie wykonujemy zabiegu w trądziku mocno zaognionym, obolałym, otwartym i cieknącym. W takim 
przypadku proponujemy klientowi miesięczną kurację domową • nie zaleca się kuracji w trakcie leczenia 
dermatologicznego 

(żel do mycia twarzy skóry tłustej i mieszanej)
(żel antybakteryjny)
(zmywacz metali ciężkich)
(formuła normalizująca)
(łagodny tonik do twarzy)
(maska oczyszczająca)
(żel łagodzący z aloesem)(żel łagodzący z aloesem)
(krem normalizujący przeciwtrądzikowy)
(formuła stabilizująca produkcję łoju)
(blok przeciwsłoneczny SPF40)

Rano: Nie myjemy twarzy żadnym preparatem. Tonizujemy łagodnym tonikiem do twarzy Rejuvi „r” lub nakładamy żel 
łagodzący z aloesem Rejuvi „h”. W celu ochrony przeciwsłonecznej nakładamy blok przeciwsłoneczny Rejuvi „s”. 
Wieczorem: myjemy twarz żelem Rejuvi „f” lub żelem antybakteryjnym Rejuvi Sani Clean. Po dokładnym osuszeniu 
tonizujemy Rejuvi „r” lub nakładamy Rejuvi „h”. Następnie aplikujemy krem przeciwtrądzikowy Rejuvi „p” (w opcji na otwarty 
lub na zamknięty trądzik). Zamiast kremu Rejuvi „p” możemy dwa razy w tygodniu użyć serum normalizujące nadmiar łoju 
w skórze  Rejuvi „p”. 

Zmyć twarz żelem Rejuvi „f” Facial Wash lub Rejuvi Sani Clean.
Przetrzeć twarz zmywaczem metali ciężkich Clearing Toner.
Nawilżać pod wapozonem ok. 5 min. 
Przy użyciu pędzla zaaplikować Rejuvi Normalizing Formula na twarz, omijając okolice oczu, pozostawić na 5-10 min. 
UWAGA! Po nałożeniu Normalizing Formula skóra może się mocno zaczerwienić. 
Dokładnie zmyć zimną wodą. Stonizować Rejuvi „r” Skin Refreshener. 
Nałożyć na twarz zmieszane w proporcji 2:1 Nałożyć na twarz zmieszane w proporcji 2:1 Rejuvi Purifying Mask + Rejuvi „h” Skin Healing Gel. Pozostawić na 
ok. 10 min.  – następnie dobrze zmyć ciepłą wodą. 
Zmieszać 1/3 łyżeczki od herbaty Rejuvi „p” Normalizing Cream z kilkoma kroplami Rejuvi „r” Skin Refreshener. 
Nałożyć pędzlem na twarz na 2-3 min. Niewchłoniętą pozostałość usunąć mokrym bawełnianym kompresem. 
Na zakończenie zabiegu zaaplikować Rejuvi Condioning Formula na całą twarz  i pozostawić na skórze co najmniej 
6 godz. bez zmywania.
W celu zabezpieczenia przed promieniami UV nałożyć Rejuvi „s” Facial Sun Block.
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ZABIEG PRZECIWTRĄDZIKOWY11 (Rejuvi Acne Treatment)

!
Rejuvi posiada gotowe instrukcje pielęgnacji domowej w formie ulotki, którą można wręczyć pacjentowi. Korzystaj z nich !
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Gwarancją sukcesu jest odpowiednie przygotowanie do zabiegu oraz pielęgnacja domowa. Zawsze rób 
dokumentację fotograficzną.

Rejuvi „k” Facial Cleanser
Rejuvi Peeling Formula
Rejuvi „a” Renyl Serum
Rejuvi „m” Massage Oil

Odkryto, że unikalna formuła Rejuvi Peeling Formula posiada wyjątkowe właściwości: normalizuje 
komórki skóry i tkanki a także stymuluje rozprzestrzenianie się fibroblastu, który zwiększa produkcję 
kolagenu i elastyny w skórze.Funkcje te powodują efektywne działanie zmniejszające blizny i rozstępy.

Aby uzyskać pożądane efekty w postaci zmniejszenia blizn i rozstępów należy przygotować skórę • Czas 
kuracji razem z okresem przygotowania skóry przed zabiegiem i okresem pielęgnacji po zabiegu to 
ok. 14 dni. W celu osiągnięcia zadowalających rezultatów należy przeprowadzić od 1-4 pełnych kuracji.

(żel do mycia twarzy skóry suchej i wrażliwej)
(peeling kwasu mlekowego 1,2 pH)
(skoncentrowana witamina „A”)
(witaminowa oliwka do masażu z GLA)

Poniższą kurację prowadzić codziennie wieczorem przez 
5-7 dni po zabiegu:

Oczyścić powierzchnię skóry żelem do mycia twarzy Rejuvi „k”
Osuszyć 
Wmasować witaminową oliwkę do masażu z GLA Rejuvi „m”

Oczyścić powierzchnię skóry poddaną zabiegowi używając 
Rejuvi „k” Facial Cleanser. Dobrze osuszyć.
Używając pędzla nałożyć 3-4 warstwy Rejuvi Peeling 
Formula. Każdą warstwę całkowicie wysuszyć posługując 
się wachlarzem.

Po ostatniej warstwie należy poinformować klientkę, 
aby nie myła leczonej powierzchni skóry przez 2 dni 
(min 48 godz.).

Oczyścić powierzchnię skóry poddaną zabiegowi używając Rejuvi „k” Facial Cleanser. Dobrze osuszyć.
Nałożyć Rejuvi „a” Renyl Serum i dokładnie wmasować, aby zapewnić równą penetrację składników. 

Czynności powyższe należy wykonać codziennie wieczorem przez 5-7 dni przed zabiegiem.
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ZABIEG ZMNIEJSZAJĄCY BLIZNY I ROZSTĘPY 12

fot: peeling kwasu mlekowego 1,2 pH
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Teleangiektazje są jedną z najczęściej występujących zmian w układzie naczyniowym skóry. Występują 
głównie u kobiet, ponieważ hormony estrogenowe działają rozluźniająco na mięśnie naczyń co prowadzi 
do zwiększenia ich skłonności do poszerzania się. Reagować powinno się, gdy zauważymy pierwsze 
zaczerwienienie tzw. rumień, który początkowo mija jednak po pewnym czasie pozostaje na stałe.

Rejuvi „o” Cleansing Milk
Rejuvi Clearing Toner
Rejuvi „r” Skin Refreshener
Rejuvi Fruit Complex Formula #1
Rejuvi „h” Skin Healing Gel
Rejuvi Purifying Mask
Rejuvi „m” Massage CreamRejuvi „m” Massage Cream
Rejuvi „q” Flavonoid Complex
Rejuvi „x” cell Vitamin C Complex
Rejuvi Herbal Mask
Rejuvi „h” Super Soothing Loon

Zabieg z wykorzystaniem „q” Flavonoid Complex, który zawiera wysokie stężenie witaminy „P” zwanej 
flawonoidami (opóźnia efekty starzenia), wyciąg z pestek winogron (bogaty we flawonoid 
proanthocyanidins, który wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych oraz chroni żyły i tętnice), koenzym Q10 
(przeciwdziała oznakom starzenia), wyciąg z arniki (działa przeciwzapalnie i leczniczo na podskórne 
naczynka włosowate).

pierwsze objawy rozszerzonych naczyń krwionośnych • worki pod oczami • trwałe rozszerzone naczynia 
krwionośne prześwitujące przez naskórek

wykonujemy w serii 1 zabieg co 2 tygodnie min. 4-6 zabiegów 

trądzik różowaty w zaawansowanym stadium

(mleczko do demakijażu)
(zmywacz metali ciężkich)
(łagodny tonik do twarzy)
(kompleks kwasów owocowych 25%)
(żel łagodzący z aloesem)
(maska oczyszczająca)
(krem do masażu)(krem do masażu)
(serum na naczynka z witaminą „P”)
(serum z witaminą „C” i kwasem hialuronowym)
(maska łagodząco-regenerująca)
(loon silnie łagodzący)

Rano: loon silnie łagodzący Rejuvi „h”, blok przeciwsłoneczny Rejuvi „s”
Wieczorem: serum na naczynka z wit. „P” Rejuvi „q” + serum z wit. „C” i kwasem hialuronowym Rejuvi „x” w stosunku 
1:1, loon silnie łagodzący Rejuvi „h”

Wykonać demakijaż Rejuvi „o” Cleansing Milk,  zmyć ciepłą wodą i osuszyć.
Przetrzeć twarz zmywaczem metali ciężkich Rejuvi Clearing Toner.
Stonizować Rejuvi „r” Skin Refreshener.
Nałożyć przy użyciu pędzla dokładnie wymieszany Rejuvi Fruit Complex #1 na 2-3 minuty.
Zmyć dokładnie twarz zimnym kompresem.
WymieszaćWymieszać Rejuvi „h” Skin Healing Gel z Rejuvi Purifying Mask w stosunku 1:1.  Nałożyć na twarz i pozostawić na ok.  
7 min. Nie używać wapozonu i nie podgrzewać.
Zmyć maskę używając ciepłego kompresu.
Wykonać delikatny masaż używając Rejuvi „m” Massage Cream – nie zmywać!
Wymieszać Rejuvi „q” Flavonoid Complex z Rejuvi „x” cell Witamin C Complex w stosunku 3:1 i wmasować na całą 
twarz i szyję.
WymieszaćWymieszać Rejuvi Herbal Mask z Rejuvi „h” Skin Healing Gel w stosunku 2:1, nałożyć na twarz i szyję,  pozostawić na 
15 min. Zmyć maskę ciepłym wilgotnym kompresem.
Nałożyć Rejuvi „q” Flavonoid Complex, a następnie Rejuvi „h” Super Soothing Loon.
Nie zmywać twarzy i nie nakładać innych produktów min. przez 6 godz.
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Rejuvi Eye Makeup Remover
Rejuvi „o” Cleansing Milk
Rejuvi „k” Facial Cleanser
Rejuvi „r” Skin Refreshener
Rejuvi Fruit Complex Formula # 1
Rejuvi Purifying Mask
Rejuvi „h” Skin Healing GelRejuvi „h” Skin Healing Gel
Rejuvi „m” Massage Oil
Rejuvi „q” Flavonoid Complex
Rejuvi Hydrang Mask
Rejuvi „v” Nourishing Cream
Opcjonalnie: 
Rejuvi „x” cell Vitamin C Complex
Rejuvi Collagen Firming MaskRejuvi Collagen Firming Mask
Rejuvi „b” Skin Moisturizer

Rejuvi w inteligentny sposób wykorzystuje połączenie podstawowych produktów do pielęgnacji 
dojrzałej i wysuszonej skóry. Kuracja ta w skuteczny sposób prowadzi do nawilżenia, odżywienia
i przywrócenia skórze odpowiedniej równowagi.

jeśli skóra jest bardzo zniszczona, zaleca się wykonać zabieg z użyciem maski z wodorostów 
z kolagenem i kwasem hialuronowym • w pierwszym etapie kuracji wykonujemy 1 zabieg w tygodniu 
(3 zabiegi), a w drugim etapie 1 zabieg na 2 tygodnie (3 zbiegi), można zrobić potem 3 miesiące przerwy

skóra atroficzna, wysuszona, źle pielęgnowana, spierzchnięta 

niezidentyfikowane choroby skórne

(płyn do demakijażu oczu)
(mleczko oczyszczające)
(żel do mycia twarzy skóry suchej i wrażliwej)
(łagodny tonik do twarzy)
(kompleks kwasów owocowych AHA 25%)
(maska oczyszczająca)
(żel łagodzący z aloesem)(żel łagodzący z aloesem)
(witaminowa oliwka do masażu)
(serum na naczynka z witaminą „P”)
(maska intensywnie nawilżająca)
(krem silnie odżywczy do cery dojrzałej)

(serum z witaminą „C” i kwasem hialuronowym)
(maska z wodorostów z kolagenem i kwasem hialuronowym)
(krem nawilżający na dzień)(krem nawilżający na dzień)

Wykonać demakijaż oczu Rejuvi Eye Makeup Remover.
Zmyć twarz Rejuvi „o” Cleansing Milk, a następnie umyć Rejuvi „k” Facial Cleanser, spłukać ciepłą wodą i osuszyć. 
Stonizować Rejuvi „r” Skin Refreshener. 
Nałożyć pędzlem dokładnie wymieszany Rejuvi Fruit Complex Formula # 1. Pozostawić na skórze od 1 do 3 min. 
następnie zmyć zimnym wilgotnym kompresem. 
Wymieszać Rejuvi „h” Skin Healing Gel z Rejuvi Purifying Mask w proporcji 1:1. Nałożyć na twarz i nawilżać pod 
wapozonem przez 7 min. (opcjonalnie można użyć ciepły kompres)wapozonem przez 7 min. (opcjonalnie można użyć ciepły kompres)
Zmyć maskę używając ciepłego kompresu. 
Wykonać delikatny masaż używając Rejuvi Massage Oil przez 5-8 minut. Nadmiar oliwki usunąć papierowym 
ręcznikiem – nie zmywać! 
Wmasować kilka kropli Rejuvi „q” Flavonoid Complex na całą twarz i szyję. 
Nałożyć Rejuvi Hydrang Mask na twarz i szyję, przykryć ciepłym ręcznikiem i pozostawić na 15 min. 
Zmyć maskę ciepłym wilgotnym kompresem. 
Nałożyć Nałożyć Rejuvi „q” Flavonoid Complex, a następnie Rejuvi „v” Nourishing Cream.
Opcjonalna możliwość wykonania tego zabiegu z użyciem maski z kolagenem roślinnym:
(Do punktu 7 włącznie procedura bez zmian)
Wmasować delikatnie kilka kropli „x” cell Vitamin C Complex i Rejuvi „v” Nourishing Cream na twarz i szyję.
Nałożyć Rejuvi Collagen Firming Mask na 20 min. – zwróć uwagę na instrukcję przygotowania maski.
Delikatnie zdjąć maskę – nie zmywać.
NaNa zakończenie zabiegu nałożyć Rejuvi „b” Skin Moisturizer. W ekskluzywnej opcji dodać do aplikowanego kremu lub 
serum jedną kroplę Rejuvi „a” Asta Enhancing Serum.
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14(Facial Treatment for Dehydrated Aging Skin)
ZABIEG ODŻYWCZO-NAWILŻAJĄCY DLA SKÓRY DOJRZAŁEJ

Bardzo ważne!
Bardzo dokładnie wymieszać ze sobą dwie saszetki. Wlać szybko 100 ml zimnej wody i dokładnie wymieszać do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Maskę nakładać na gazę (załączona w opakowaniu). Zabezpiecz okolice oczu.

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA MASKI Z WODOROSTÓW

Wszystkie maski Rejuvi z wyjątkiem maski Exfoliang można mieszać ze sobą w dowolnej konfiguracji. 
Sama decyduj w oparciu o diagnozę jakiej kompozycji maski potrzebuje Twoja klientka. To wielka zaleta 
Rejuvi. 

DR CHENG
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fot: żel pod oczy z kwasem hialuronowym

fot: krem pod oczy

Rejuvi Eye Makeup Remover
Rejuvi „k” Facial Cleanser
Rejuvi „r” Skin Refreshener
Rejuvi „i” Eye Repair Gel
Rejuvi Bio Mask
Rejuvi Hydrang Mask
Rejuvi „h” Skin Healing GelRejuvi „h” Skin Healing Gel
Rejuvi „a” Night Gel (opcjonalnie)
Rejuvi „a” Renyl Serum
Rejuvi „m” Massage Oil (opcjonalnie)
Rejuvi Fruit Complex Formula # 1
lub Rejuvi „c” Skin Care Formula 
Rejuvi „x” cell Vitamin C Complex

zabieg wykonywany w serii 1 zabieg / 2 tygodnie, łącznie 4-6 zabiegów wspomaganych kuracją domową

delikatne okolice wokół oczu • kurze łapki • zmarszczki • opuchlizna oraz worki pod oczami

Niezwykle skuteczna kuracja łącząca w sobie serię unikalnych produktów Rejuvi: kwasy AHA, kompleks 
witaminy „A”, witaminę „C”, kwas hialuronowy, formuły konturowo modelujące oraz wyciągi z ziół. 
Kolejne etapy zabiegu ułożone w odpowiednią sekwencję, tak aby delikatne okolice oczu mogły 
wykorzystać profity z aplikacji kolejnych produktów.

(płyn do demakijażu oczu)
(żel do mycia twarzy skóry suchej i wrażliwej)
(łagodny tonik)
(żel pod oczy)
(maska intensywnie odżywiająca z liposomami)
(maska intensywnie nawilżająca)
(żel łagodzący z aloesem)(żel łagodzący z aloesem)
(żel na noc z witaminą „A”)
(serum z witaminą „A”)
(witaminowa oliwka do masażu)
(kompleks kwasów owocowych AHA 25%)
(kompleks kwasów owocowych AHA 12%)
(serum z witaminą „C” i kwasem hialuronowym)

Zmyć makijaż twarzy Rejuvi Eye Makeup Remover, a potem umyć twarz Rejuvi „k” Facial Cleanser. 
Stonizować Rejuvi „r” Skin Refreshener. 
Nałożyć Rejuvi „i” Eye Repair Gel i pozostawić do wyschnięcia. 
Zmieszać Rejuvi Bio Mask lub Rejuvi Hydrang Mask z Rejuvi „h” Skin Healing Gel w stosunku 2:1. Nałożyć wokół oczu 
i pozostawić na 10-15 min. Następnie dokładnie usunąć maskę i osuszyć skórę bawełnianym wacikiem lub chusteczką 
zabiegową. 
Nałożyć Nałożyć Rejuvi „r” Skin Refreshener, pozostawić do wyschnięcia. 
Wykonać masaż limfatyczny drenujący lub akupresurę używając Rejuvi „a” Renyl Serum lub Rejuvi „a” Night Gel 
połączonego z Rejuvi „m” Massage Oil. 
Delikatnie usunąć resztki preparatu bawełnianym wacikiem lub chusteczką higieniczną. 
Nałożyć Rejuvi Fruit Complex # 1 lub opcjonalnie Rejuvi „c” i pozostawić na skórze przez 4-5 min. Nie zmywać.
Nałożyć Rejuvi „x” cell Vitamin Complex i pozostawić na kolejne 4-5 min. Nie zmywać.
Nałożyć Rejuvi Facial Firming Mask i pozostawić na dodatkowe 10 min. Zmyć bardzo delikatnie. 
Zakończyć zabieg nakładając Zakończyć zabieg nakładając Rejuvi „x” cell Vitamin C Complex, a następnie Rejuvi „i” Eye Repair Gel.
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ZABIEG LIFTINGUJĄCY OKOLICE OCZU15 (Rejuvi Anti-Aging Eye Treatment)

Twórz własne kombinacje zabiegowe w oparciu o znajomość preparatów Rejuvi. Dostosowuj je do 
potrzeb swoich klientek, wspierając się właściwą diagnozą. Rejuvi to wielka przygoda. Dziel się z nami 
swoimi osiągnięciami. Ciekawe propozycje zabiegowe zamieścimy w kolejnym katalogu. 

DR CHENG
RADZI



Odradź klientce solarium oraz agresywne „kąpiele słoneczne”. Zaproponuj właściwą ochronę 
przeciwsłoneczną oraz alternatywę w postaci samoopalacza Rejuvi „s” Tanning Loon.

Rejuvi Eye Makeup Remover
Rejuvi „o” Cleansing Milk
Rejuvi „k” Facial Cleanser
Rejuvi Purifying Mask
Rejuvi „c” Skin Care Formuła
Rejuvi „m” Massage Oil
Rejuvi Hydrang MaskRejuvi Hydrang Mask
Rejuvi „h” Skin Healing Gel
Rejuvi „x” cell Vitamin C Complex
Rejuvi „q” Flavonoid Complex
Rejuvi „h” Super Soothing Cream
Rejuvi „s” Facial Sun Block

Zabieg łączący preparaty Rejuvi z urządzeniem do wykonywania mikrodermabrazji zarówno 
korundowej jak i diamentowej. Efekt liingu w takim zestawieniu jest bardzo widoczny już po 
pierwszym zabiegu.

skóra dojrzała wymagająca napięcia, wygładzenia, lekkiego rozjaśnienia

ochrona przeciwsłoneczna • może być wykonany jako zabieg jednorazowy

trądzik młodzieńczy, różowaty • niezidentyfikowane choroby skórne

(płyn do demakijażu oczu)
(mleczko oczyszczające)
(żel do mycia twarzy skóry suchej i wrażliwej)
(maska oczyszczająca)
(kompleks kwasów owocowych AHA 12%)
(witaminowa oliwka do masażu)
(maska intensywnie nawilżająca)(maska intensywnie nawilżająca)
(żel łagodzący z aloesem)
(serum z witaminą „C” i kwasem hialuronowym)
(serum na naczynka z witaminą „P”)
(krem silnie łagodzący)
(blok przeciwsłoneczny SPF40)

Przygotowanie skóry:
Zmyć makijaż Rejuvi „o” Cleansing Milk. Oczyścić skórę Rejuvi „k” Skin Refreshener, dokładnie zmyć letnią wodą.
Wymieszać Rejuvi Purifying Mask i Rejuvi „h” Skin Healing Gel w stosunku 1:1 i nałożyć na całą twarz. Pozostawić na 
10 min., a następnie zmyć wodą.
Nałożyć Rejuvi „c” Skin Care Formula, pozostawić na twarzy nie dłużej niż 1 -3 minut, następnie zmyć zimną wodą
 i dokładnie osuszyć skórę.

Uspokojenie skóry:
Wykonać delikatny masaż przez ok.1 minutę używając Rejuvi „m” Massage Oil, następnie nałożyć na skórę Rejuvi 
Hydrang Mask wymieszane z Rejuvi „h” Skin Healing Gel w stosunku 2:1. Pozostawić na skórze na 10 min. po czym 
dokładnie zmyć letnią wodą.
Nałożyć Rejuvi „x” cell Vitamin C Complex wymieszany z Rejuvi „q” Flavonoid Complex w stosunku 3:1 i delikatnie 
wmasowywać w skórę przez ok. 1 min.
WymieszaćWymieszać Rejuvi „v” Nourishing Cream z Rejuvi „h” Super Soothing Cream w proporcjach 2:1  lub 1:1 i wmasować 
w skórę. Nałożyć Rejuvi „s” Facial Sun Block na zakończenie zabiegu. W ekskluzywnej opcji dodać do aplikowanego 
kremu lub serum jedną kroplę Rejuvi „a” Asta Enhancing Serum.

WYKONAĆ CZĘŚĆ ZABIEGOWĄ Z UŻYCIEM URZĄDZENIA DO MIKRODERMABRAZJI 
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Rano i wieczorem: Po oczyszczeniu twarzy nałożyć serum z wit. „C” i kwasem hiualuronowym Rejuvi „x”. Następnie 
zaaplikować krem silnie odżywczy Rejuvi „v” wymieszany z kremem silnie łagodzącym Rejuvi „h” w stosunku 2:1. Na 
koniec wmasować blok przeciwsłoneczny Rejuvi „s”.

PROGRAM PIELĘGNACJI DOMOWEJ

PREPARATY
DO ZABIEGU

MIKRODERMABRAZJA Z UŻYCIEM KWASÓW AHA 16
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fot: maska z wodorostów
z kolagenem i kwasem hialuronowym

Wskazany w instrukcjach zabiegu krem na zakończenie jest wyłącznie opcją proponowaną. Rejuvi
w swojej ofercie posiada kilkanaście produktów, które mogą być użyte w tym fragmencie zabiegu. 
Zgodnie z filozofią Rejuvi sama wybierz produkt, który uznasz za odpowiedni.

Rejuvi „o” Cleansing Milk
Rejuvi „k” Facial Cleanser
Rejuvi Clearing Toner
Rejuvi „r” Skin Refreshener
Rejuvi „h” Skin Healing Gel
Rejuvi Purifying Mask
Rejuvi „m” Massage OilRejuvi „m” Massage Oil
Rejuvi „x” cell Vitamin C Complex
Rejuvi „v” Nourishing Cream
Rejuvi Collagen Firming Mask

Zabieg na bazie kolagenowej maseczki ujędrniającej, przeznaczony dla skóry dojrzałej, suchej i wrażliwej. 
Zawarty w maseczce kolagen roślinny i kwas hialuronowy doskonale nawilżają skórę  i utrzymują jej 
wilgotność. Fosfolipid zawarty w lecytynie jest składnikiem odpowiedzialnym za odpowiednie odżywienie 
skóry, które powoduje jej jędrność i sprężystość. 

skóry sucha i przesuszona 

zabieg Rejuvi Collagen Firming Mask może być stosowany raz w tygodniu

(mleczko do demakijażu)
(żel do mycia twarzy skóry suchej i wrażliwej) 
(zmywacz metali ciężkich)
(łagodny tonik do twarzy)
(żel łagodzący z aloesem)
(maska oczyszczająca)
(witaminowa oliwka do masażu)(witaminowa oliwka do masażu)
(serum z witaminą „C” i kwasem hialuronowym)
(krem silnie odżywczy do cery dojrzałej)
(maska z wodorostów z kolagenem i kwasem hialuronowym)

Zmyć makijaż Rejuvi „o” Cleansing Milk. 
Oczyścić twarz Rejuvi „k” Facial Cleanser.
Przetrzeć twarz zmywaczem metali ciężkich Rejuvi Clearing Toner.
Stonizować Rejuvi „r” Skin Refreshener. 
Wymieszać w równej ilości Rejuvi „h” Skin Healing Gel i Rejuvi Purifying 
Mask. Nałożyć na twarz. 
NawilżaćNawilżać pod wapozonem przez 7 min., następnie zmyć pozostałości 
maseczki ciepłym kompresem. 
Stonizować twarz Rejuvi „r” Skin Refreshener. 
Wykonać delikatny masaż używając Rejuvi Massage Oil przez 5-8 min. 
Nałożyć na twarz ciepły ręcznik i pozostawić na 2-3 min. Nadmiar oliwki 
usunąć papierowym ręcznikiem – nie zmywać! 
WmasowaćWmasować delikatnie kilka kropli „x” cell Vitamin C Complex i Rejuvi 
„v” Nourishing Cream na twarz i szyję. 
Nałożyć Rejuvi Collagen Firming Mask na 20 min. – zwróć uwagę na 
instrukcję przygotowania maski.
Delikatnie zdjąć maseczkę – nie zmywać! 
NaNa zakończenie zabiegu nałożyć odpowiedni krem np. Rejuvi „b” Skin 
Moisturizer. W ekskluzywnej opcji dodać do aplikowanego kremu lub 
serum jedną kroplę Rejuvi „a” Asta Enhancing Serum.
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ZABIEG Z KOLAGENEM ROŚLINNYM (NAWILŻAJĄCO-UJĘDRNIAJĄCY)17 (Rejuvi Collagen Firming Mask)

OPIS WYKONANIA ZABIEGU

Bardzo ważne!
Bardzo dokładnie wymieszać ze sobą dwie saszetki. Wlać szybko 100 ml zimnej wody i dokładnie wymieszać do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Maskę nakładać na gazę (załączona w opakowaniu). Zabezpiecz okolice oczu.

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA MASKI Z WODOROSTÓW
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Serum z Astaksantyną (Rejuvi Asta Enhancing Serum) - to „Królowa” karotenoidów oraz najsilniejszy, naturalny antyoksydant na świecie znany nauce. Badania dowiodły, że jest 
1000 razy bardziej efektywna niż witamina „C”, 500 razy silniejsza niż witamina „E” oraz 10 razy silniejsza niż beta-karoten. Ma nieoceniony wpływ ma zdrowie i urodę. Hamuje 
melanogenezę, działa przeciwstarzeniowo, eliminuje wolne rodniki, chroni błonę komórkową, jest naturalnym filtrem słonecznym. Jedna kropla zmieszana z innym serum lub 
kremem wystarcza na całą twarz. Stosowanie: dołożyć 1 kroplę Rejuvi Asta Serum do normalnej ilości regularnie używanego  produktu rejuvi /krem, gel, serum/ i dokładnie 
wymieszać. Aplikować na twarz rano i wieczorem. Efekty widoczne po 14 dniach codziennego stosowania. Poj: 15 mlwymieszać. Aplikować na twarz rano i wieczorem. Efekty widoczne po 14 dniach codziennego stosowania. Poj: 15 ml
Serum z witaminą „A” (Rejuvi Renyl Serum) - Zawiera silnie skoncentrowany renol oraz octan renolu tworząc unikalny kompleks wit. „A” wzbogacony o Q10, 
wit. „C” i wit. „E”. Forma serum zapewnia skórze wyższą penetrację. Sprzyja syntezie kolagenu i produkcji elastyny, zmniejsza zmarszczki, usuwa wolne rodniki. Normalizuje 
nieregularne komórki zapobiegając rakowi skóry. Stosowanie: codziennie lub co drugi dzień najlepiej na noc. Po nałożeniu zaaplikować odpowiedni krem Rejuvi w celu nawilżenia 
skóry. Przechowywać w chłodnym miejscu. 
ŻelŻel z witaminą „A” (Rejuvi Night Gel) - Ma silne działanie odmładzające. Pobudza produkcję kolagenu oraz działa przeciwzmarszczkowo. Rodzina witaminy A, żeń-szeń, 
sproszkowana perła, biotyny oraz aloes naturalnie regenerują skórę. Stosowanie: na noc. W celu lepszego nawilżenia na wierzch użyć krem silnie odżywczy Rejuvi „v”.  
Rezultaty widoczne po 4-6 tyg. Przechowywać w lodówce.
SerumSerum silnie przeciwzmarszczkowe (Rejuvi Renewal Complex) - Silnie regenerujący kompleks witaminy „A” zawierający kwas alfa-lipidowy, algi oraz ekstrakt drożdży. Unikalna 
formuła sprawia, że preparat łatwo przechodzi przez skórę, wzmaga energię, powstrzymuje procesy starzenia, wzmaga produkcję kolagenu oraz kwasu hialuronowego. Wygładza 
zmarszczki oraz rozjaśnia skórę. Stosowanie: stosować rano oraz wieczorem nakładając 2-5 kropli na oczyszczoną twarz. Po całkowitym wchłonięciu stosować inne kosmetyki
pielęgnacyjne. Unikać kontaktu z oczami.
LoonLoon do twarzy intensywnie nawilżający (Rejuvi Moisturizing Loon) - Zawiera aloe vera, olejek avocado, ekstrakt z sumy oraz żeń-szeń. Nawilża, uelastycznia oraz zmniejsza 
produkcję łoju. Nie zatyka porów. Do wszystkich rodzajów skóry. Stosowanie: na dzień i na noc.
Krem nawilżający na dzień - skóra normalna, tłusta, wrażliwa (Rejuvi Skin Moisturizer) - Zaawansowany biotechnologicznie krem zawiera aloes, olejek awokado, cenny puder 
perłowy oraz  ekstrakt sumy. Składniki te posiadają właściwości kojące i odżywcze. Wyciąg z drożdży oraz antyutleniający kwas alfa-liponowy zwiększają odporność skóry i chronią 
ją przed szkodliwym wpływem środowiska.  
KompleksKompleks kwasów owocowych AHA 12% (Rejuvi Skin Care Formula) - Kompleks wykorzystuje unikalny lipoceutyczny system nośnikowy. Zawiera kwasy: glikolowy, mlekowy, 
jabłkowy,jabłkowy, winny oraz cytrynowy. Niska koncentracja kwasu AHA  powoduje bezpieczną i efektywną terapię dla skóry. Działa bardzo silnie regenerująco. Powoduje przyrost nowych 
komórek, elastyny oraz kolagenu. Stymuluje cyrkulacje, rozjaśnia, ujędrnia skórę oraz zwiększa jej odporność. Stosowanie: W gabinecie: przy zabiegu oczyszczania, przy pierwszym 
zabiegu AHA, po depilacji wąsika. W domu: na czystą skórę nałożyć bawełnianą bagietką, pozostawić na 5 do 30 minut w zależności od reakcji skóry. Zmyć zimną wodą i nałożyć 
Rejuvi Gel „h”. Może być stosowane raz w tygodniu. 
PunktowyPunktowy żel wybielający (Rejuvi Clearing Gel) - Wyjątkowa formuła zawierająca hydrochinon, pochodną witaminy „A” oraz kwas alfa hydroksylowy. Skutecznie usuwa piegi, 
plamki ostudowe oraz niepożądaną pigmentację. Stosowanie: punktowo na noc. Nie nakładać innych produktów. Efekty po 2 tygodniach.
Odżywka do brwi (Rejuvi Eyebrow Revitalizer) - Zawiera mieszankę witamin i wyciągów ziołowych, które w naturalny sposób oczyszczają cebulki brwi i stymulują mieszek. 
Stosowanie: używając załączonego aplikatora nałożyć małą ilość preparatu na brwi. Stosować najlepiej co drugi dzień na noc. Unikać kontaktu z oczami. Efekty widoczne po upływie 
dwóch tygodni.
OdżywkaOdżywka do rzęs (Rejuvi Eyelash Revitalizer) - Wyjątkowa kombinacja składników stworzonych by odżywić rzęsy. Przy regularnym stosowaniu rzęsy stają się gęstsze 
i bardziej połyskliwe. Stosowanie: używając załączonego aplikatora nałożyć małą ilość preparatu na same końcówki rzęs. Zamknąć oczy i przez kilka sekund masować 
delikatnie powieki. Stosować najlepiej na noc. Unikać kontaktu z oczami. 
ŻelŻel do mycia twarzy (Rejuvi Facial Wash) - Preparat głęboko oczyszczający odpowiedni dla  skóry porowatej, mieszanej i tłustej. Oczyszcza skórę z obumarłych komórek oraz 
zmniejsza produkcję łoju.  Zawiera aloe vera, ekstrakt papai, rumianek oraz pochodne kwasu AHA. Stosowanie: wymieszać z małą ilością wody i delikatnie wmasować. Zmyć letnią 
wodą. 
Krem liingujący z kwasami AHA - skóra normalna, tłusta, wrażliwa (Rejuvi AHA Cream) - Zawiera kwasy AHA oraz jego pochodne dzięki czemu usuwa martwy 
naskórek i oczyszcza skórę. Duże stężenie witaminy „E” i „C” ogranicza produkcję wolnych rodników tlenu. Ma silne działanie przeciwzmarszczkowe, odmładzające oraz 
rozjaśniające. rozjaśniające. Stosowanie: na dzień i na noc.
Serum z kwasami AHA (Rejuvi AHA Serum) - Rejuvi „g” to rewitalizujący koncentrat z liposomami przeznaczony dla skór tłustych oraz mieszanych. Duża zawartość kwasu AHA 
i witaminy „C” odnawia komórki, chroni skórę oraz wzmacnia jej odporność. Olej słonecznikowy nadaje skórze miękkość i elastyczność. Stosowanie: nałożyć kilka kropel 
na oczyszczoną skórę i wmasować. Unikać kontaktu z oczami. Można używać rano i wieczorem. W razie potrzeby po użyciu serum można nałożyć odpowiedni krem.
ŻelŻel łagodzący z aloesem (Rejuvi Skin Healing Gel) - Zawiera 98% wyciągu z czystego aloesu, rumianek i alantolinę. Ma silne działanie łagodząco regenerujące. Doskonale koi, 
nawilża i uspokaja skórę po inwazyjnych zabiegach kosmetycznych, wszelkich podrażnieniach, poparzeniach oraz ukąszeniach. Z uwagi na brak zawartości tłuszczu jest idealnym 
kosmetykiem nawilżającym do skór bardzo tłustych. Idealny do wszystkich zabiegów z użyciem ultradźwięków.  
KremKrem silnie łagodzący (Rejuvi Super Soothing Cream) - Krem o regenerującym działaniu dla skóry silnie wysuszonej, poparzonej, po zabiegach tatuażu, laserowych oraz peelingach 
chemicznych. Zawiera aloes, sumę oraz wyciąg z lukrecji. Stosowanie: nakładać na wybrane miejsca kilka razy dziennie.
Loon silnie łagodzący (Rejuvi Super Soothing Loon) - Łączy wiele naturalnych substancji przeciwzapalnych. Zawiera aloe vera, arnikę, ekstrakt sumy, witaminę „E”, alantolinę 
oraz wyciąg z lukrecji. Działa silnie regenerująco. Doskonale uspokaja irytację skóry, niweluje stan zapalny pozwalając skórze odzyskać równowagę.
KremKrem pod oczy (Rejuvi Eye Repair Cream) - Delikatny krem ze wzmocnioną funkcją nawilżania do suchej okolicy oczu. Skutecznie wychwytuje wolne rodniki, opóźniając proces 
starzenia. Zawiera aloe vera, olejek avocado, masło shea, witaminę „E”, wyciąg z alg i drożdży oraz ekstrakt witaminy „C”. Stosowanie: idealny dla skóry suchej i bardzo suchej. 
Można stosować na dzień i na noc. 
ŻelŻel pod oczy z kwasem hialuronowym (Rejuvi Eye Repair Gel) - Delikatny żel zmniejszający opuchnięcie i ciemne kręgi wokół oczu. Skutecznie odmładza, odżywia oraz nawilża. 
Nie pozostawia poczucia lepkości. Zawiera kwas hialuronowy, DMAE, wyciąg z drożdży, beta-glukan, białka jedwabne, biotyny oraz olej jojoba. Stosowanie: idealny dla skóry 
normalnej lub tłustej. Można stosować na dzień i na noc. 
KremKrem po prysznic z kwasami AHA (Rejuvi Shower Cream) - Luksusowy krem pod prysznic zawierający pochodne kwasu AHA, który delikatnie oczyszcza i zmiękcza skórę. Jest 
bogaty w odżywczy olejek z jojoby, który zapobiega wysuszeniu skóry oraz odpowiednio ją nawilża. Dla uzyskania optymalnych rezultatów wskazane jest użycie po kąpieli balsamu 
do ciała Rejuvi „L”.
Żel do mycia twarzy (Rejuvi Facial Cleanser) - Zawiera pochodne kwasów owocowych AHA, aloes, rumianek oraz wyciąg z ogórka. Delikatnie usuwa wszelkie zabrudzenia. Nie 
powoduje wysuszenia, ani podrażnienia. Idealny do demakijażu oczu i całej twarzy. Stosowanie: wymieszać z małą ilością wody i delikatnie wmasować. Zmyć letnią wodą.
BalsamBalsam do ciała z GLA (Rejuvi Body Loon) - Zawiera proteiny naturalnych warzyw, wyciągi z wodorostów, aloes i alantolinę. Doskonale koi oraz odżywia skórę. Natychmiastowo 
wchłania się i nie pozostawia uczucia lepkości. Pomaga w walce z suchością skóry jednocześnie łagodzi jej podrażnienia. Zawiera dobrze znany dietetykom i lekarzom GLA (kwas 
gamma-linolenowy), który jest niezwykle pomocny w łagodzeniu syndromu przedmiesiączkowego (PMS), w walce z zakrzepami krwi i altretyzmem. Rejuvi „L” jest pierwszym 
na świecie balsamem do ciała oferującym kwas GLA na drodze miejscowej aplikacji. Produkt idealny do stosowania po opalaniu.
KremKrem do masażu (Rejuvi Massage Cream) - Krem nawilżająco-zmiękczający do wszystkich typów skóry bez zawartości olei mineralnych. Zawiera aloe vera, olej słonecznikowy oraz 
wysoką koncentrację witaminy „E”. Ma przyjemny zapach esencji olejkowych oraz jedwabistą konsystencję.
Krem do masażu - Whitening & Scrubbing (Rejuvi Massage Cream) - Wzbogacony o nasiona jojoba oraz dwutlenek tytanu zapewnia złuszczenie i jednolity koloryt skóry. Usuwa 
obumarły naskórek, zanieczyszczenia oraz łój skórny, zapewniając kosmetyczny efekt rozjaśniający.
Witaminowa oliwka do masażu z GLA (Rejuvi Massage Oil) - Łączy w sobie cenne olejki jojoby oraz avocado, zapewniając doskonałe natłuszczenie podczas masażu. 
ZawarteZawarte w niej duże stężenie GLA, olejek z aloesu oraz witamina „A” + „E” wspomagają naturalny proces odnowy skóry, zapewniając jej odpowiednie nawilżenie. Idealna jako 
kosmetyk odżywczy dla suchej skóry. 
Krem odżywczo-nawilżający na noc - skóra normalna, sucha (Rejuvi Night Cream) - Zawiera naturalne olejki, witaminę „C” i „E”, kwas GLA, żeń-szeń i olej z wiesiołka. Skutecznie 
zwalcza wolne rodniki tlenu, które są głównym czynnikiem starzenia się skóry. Zapewnia skórze odżywienie i nawilżenie. Stosowanie: na noc na oczyszczoną skórę, wklepując 
okrężnymi ruchami ku górze. 
PeptydowyPeptydowy loon przeciwzmarszczkowy (Rejuvi Bio Rejuvenang Complex) - Peptydowy preparat o silnym działaniu odmładzającym oraz przeciwzmarszczkowym, który 
wykorzystuje unikalny kompleks peptyd. Zmniejsza głębokość bruzd i zmarszczek, poprawia strukturę skóry, wygładza ją oraz rozjaśnia. Skutecznie wspomaga produkcję kolagenu 
i elastyny. Działanie peptyd można porównać do zastrzyków z kolagenu. Stosowanie: codziennie na noc.
Mleczko oczyszczające (Rejuvi Cleansing Milk) - Produkt bez zawartości mydła, stworzony specjalnie dla cery suchej i wrażliwej. Zawiera cenny olejek z owocu dzikiej róży oraz 
glicerynę.glicerynę. Usuwa wszelkie zabrudzenia i nie pozostawia skóry suchej i podrażnionej. Idealny do demakijażu. Stosowanie: delikatnie wmasować w skórę. Zmyć letnią wodą. Może być 
stosowany 2 razy dziennie.
Krem normalizujący przeciwzmarszczkowy (Rejuvi Normalizing Cream) - Krem na noc o leczniczym działaniu dla skóry trądzikowej. Stosowanie: codziennie, najlepiej na noc, aż 
do ustąpienia problemu. W przypadku skóry zaognionej stosować Rejuvi „p”na otwarty trądzik. Jeżeli nastąpi irytacja skóry przerwać stosowanie na 2 dni, po czym wznowić kurację.
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Krem na otwarty trądzik (Rejuvi Normalizing Cream - Open) - Krem na noc o leczniczym działaniu dla skóry trądzikowej. Stosowanie: codziennie, najlepiej na noc, aż do ustąpienia 
problemu. W przypadku skóry zaognionej stosować Rejuvi „p”na otwarty trądzik. Jeżeli nastąpi irytacja skóry przerwać stosowanie na 2 dni, po czym wznowić kurację.
Serum normalizujące nadmiar łoju w skórze (Rejuvi Skin Condioner) - Formuła aktywnych składników hamująca nadmierną produkcję androgenu w skórze, redukując tym 
samym nadprodukcję łoju. Produkt idealny do leczenia trądziku lub zmiany rodzaju skóry z tłustej na normalną. Stosowanie: w zależności od potrzeb używać 
codzienniecodziennie wieczorem lub dwa razy w tyg. Niewielką ilość preparatu nakładać na wybrane miejsca lub na całą twarz i pozostawić na minimum 6 godz. Nie nakładać 
żadnych innych produktów.
Płyn punktowy na zmiany trądzikowe (Rejuvi Soluon for Acne Skin) - Stosowanie: na pojedyncze zmiany. Pozostawić na skórze od 2-20 min. W momencie, gdy skóra zacznie 
odczuwać mrowienie zmyć wodą.
SerumSerum na naczynka z witaminą „P” (Rejuvi Flavonoid Complex) - Unikalny kompleks flawonoidów, który zawiera: witaminę „P”, opóźniającą efekty starzenia,  odpowiedzialną za 
krzepnięcie krwi, wyciąg z pestek winogron, który wzmacnia  naczynia krwionośne, chroni żyły i tętnice, cenny koenzym Q10, eliminujący wolne rodniki tlenu oraz wyciąg z arniki, 
który działa leczniczo. Stosowanie: codziennie lekko wmasować na oczyszczoną skórę.
Łagodny tonik do twarzy (Rejuvi Skin Refreshener) - Przygotowuje wszystkie rodzaje skóry do odpowiedniej pielęgnacji. Zawiera pochodne kwasów AHA. Redukuje 
rozmiar porów oraz przywraca naturalne PH skóry. Może być aplikowany na makijaż w ciągu dnia w celu nawilżenia skóry.rozmiar porów oraz przywraca naturalne PH skóry. Może być aplikowany na makijaż w ciągu dnia w celu nawilżenia skóry.
Krem przeciwsłoneczny (Rejuvi Facial Sun Block SPF40) - Skutecznie blokuje skórę przed promieniowaniem UVB i UVA. Wykorzystuje najnowsze technologie ochrony 
przeciwsłonecznej jak dwutlenek tytanu i tlenek cynku. W rezultacie nie posiada żadnych chemicznych środków przeciwsłonecznych jak np. oxybenzon, stając się bardzo 
bezpiecznym dla skóry. Dostępny również w kolorze skóry.
Samoopalacz (Rejuvi Tanning Loon) - Bezpieczna, szybka i wygodna alternatywa dla promieni słonecznych. Opalenizna utrzymuje się przez 5 do 7 dni. Produkt ma 
neutralnyneutralny zapach oraz nie pozostawia tłustej powłoki. Stosowanie: dla uzyskania lepszego efektu przed zastosowaniem wykonać peeling. Cienką warstwę preparatu 
nałożyć na dokładnie oczyszczoną skórę i pozostawić na 15 minut. Opalenizna pojawi się po 2 godz. Po 7 dniach zniknie całkowicie.
Żel liingujący pod makijaż (Rejuvi Bio Firming Gel) - Nawilżający kolagenowy żel  liingujący. Zawiera DMAE, kinetynę, białka nasion łubinu oraz koncentrat kolagenu roślinnego. 
Przy regularnym stosowaniu daje długotrwały efekt ujędrniający. Stosowanie: na oczyszczoną skórę, po wchłonięciu nałożyć makijaż.
KompleksKompleks ujędrniający do biustu (Rejuvi Breast Firming Complex) - Wyjątkowy preparat ujędrniający biust wykorzystujący botaniczny ekstrakt PUERARIA MIRIFICA 
z Tajlandii, zawierający wysoką koncentrację fitoestrogenów. Ten naturalny związek roślinny odpowiedzialny jest za maksymalizację ciśnienia krwi oraz prawidłową 
dystrybucję estrogenu przez tkankę piersi. Przyspiesza wzrost oraz utrzymuje w dobrej kondycji jędrność oraz kształt biustu. Dostępny także w formie kremu. 
Stosowanie:Stosowanie: codziennie rano (najlepiej po kąpieli) równo spryskać na całą powierzchnię piersi. Przy konsekwentnym stosowaniu efekty widoczne po 4-6 tyg. Optymalne rezultaty daje 
stosowanie kompleksu oraz kremu naprzemiennie. 
Krem ujędrniający do biustu (Rejuvi Breast Firming Cream) - Zawiera botaniczny ekstrakt Pueraria Mirifica z Tajlandii. Maksymalizuje ciśnienie krwi i dystrybucję 
estrogenu przez tkankę piersi. Stosowanie: rano i wieczorem. Efekty widoczne po 4-6 tyg. Kurację można uzupełnić Rejuvi „u” Breast Firming Complex.
KremKrem do ciała i biustu z dzikim ignamem (Rejuvi Wild Yam Cream) - Unikalna formuła zawierająca wyciąg z dzikiego ignamu, który jest najlepszym źródłem progesteronu oraz 
wyciąg z soi, który jest naturalnym progesteronem identycznym z naturalnym hormonem ciała. Całość uzupełniono olejkiem z ogórecznika, który jest bogatym źródłem GLA. 
Regularne stosowanie wspomaga utrzymanie harmonijnego systemu hormonalnego, który gwarantuje wiele korzyści dla zdrowia, np. łagodzenie syndromu napięcia 
przedmiesiączkowego (PMS), regulacja cyklu menstruacyjnego, zapobieganie osteoporozie, redukcję tkanki tłuszczowej w ciele oraz poprawę dobrego 
cholesterolucholesterolu HDL. Stosowanie: codziennie lub co drugi dzień. Nakładać na szyję, biust, brzuch i inne powierzchnie ciała charakteryzujące się cienką warstwą skóry. 
Wmasowywać w skórę do całkowitego wchłonięcia. Widoczna zmiana będzie dostrzegalna po około miesiącu.
Krem silnie odżywczy do cery dojrzałej (Rejuvi Nourishing Cream) - Zawiera olej avocado, lecytynę, masło shea, witaminę „E” oraz żeń-szeń brazylijski. Działa silnie 
odżywczo oraz  stymulująco. Beta gluten wzmacnia system odpornościowy skóry. Skutecznie zatrzymuje wilgoć w skórze. Stosować na dzień lub na noc. Do wszystkich rodzajów 
skóry. 
KremKrem wybielający (Rejuvi Skin Whitening Cream) - Skutecznie rozjaśnia i ujednolica skórę. Zawiera witaminę „E”, pochodną witaminy „C”, kwas kojowy, koenzym Q10, wyciąg 
z lukrecji oraz z kiełków pszenicy. Stosowanie: na noc do uzyskania efektów. Przechowywać w lodówce.
Serum silnie wybielające (Rejuvi Lightening Serum) - Wyjątkowa formuła zawierająca wyciąg z kiełków pszenicy, witaminę „C”, arbutynę, lukrecję oraz workoliść 
członowaty. Opóźnia produkcję melaniny skutecznie wybielając skórę. Stosowanie: na noc. Pozostawić na 6 godz. Unikać kontaktu z wodą. Efekty widoczne 
po 2 tygodniach. Przechowywać w lodówce. 
TonikTonik wybielający (Rejuvi Whitening Toner) - Odpowiednia kompozycja naturalnych substancji roślinnych jak kwas kojowy, pochodne witaminy „C” oraz ekstrakt 
z lukrecji. Codzienne stosowanie daje przebarwionej skórze rozjaśniający efekt. Stosowanie: codziennie najlepiej rano. Kurację uzupełnić kremem lub serum Rejuvi „w”. Najlepsze 
rezultaty uzyskuje się w połączeniu z zabiegami w salonie. 
SerumSerum z witaminą „C” i kwasem hialuronowym (Rejuvi Vitamin C Complex) - Wyjątkowy kompleks zawierający stężenie witaminy „C” i jej pochodnych w bardzo stabilnej formie 
żelowej. Zapewnia optymalną ochronę przed wolnymi rodnikami tlenu, skutecznie zapobiegając starzeniu się skóry. Wyciąg z morwy oraz kwas hialuronowy przywracają skórze 
jędrność i elastyczność. Stosowanie: może być stosowany na twarz szyję i okolicę oczu. Rano i wieczorem nakładać 2-5 kropli na oczyszczoną skórę. 
LekkiLekki krem nawilżający na dzień i na noc (Rejuvi Light Moisturizer) - Nie pozostawia tłustej powłoki i nie powoduje zatykania porów. Utrzymuje skórę gładką, nawilżoną oraz 
świeżą. Doskonały do skóry wymagającej lekkiego nawilżenia. 
Żel odmładzający z czynnikiem wzrostu naskórka (Rejuvi Renewal Gel) - Wyjątkowy kosmetyk o bardzo silnym działaniu odmładzającym. Zawiera trzy unikalne substancje: beta-
glukan, kinetynę oraz EFG (czynnik wzrostu naskórka). Połączenie tych składników skutecznie odżywia i odmładza skórę. Stosowanie: na dzień lub na noc najlepiej dwa razy dziennie. 
Efekty widoczne po kilku tygodniach.
Krem modelujący owal twarzy (Rejuvi Facial Contour Cream) - Zaawansowany biologicznie krem bezpiecznie likwidujący nawarstwienia skóry twarzy takie jak podwójny 
podbródek oraz worki pod oczami. Stosowanie: na dzień. Kurację uzupełnić Rejuvi „z” Facial Contour Serum na noc. Unikać kontaktu z oczami. Efekty widoczne po 1-2 miesiącach 
stosowania. 
Krem antycellulitowy (Rejuvi Contour Cream) - Zawiera kompleks ivy, ekstrakt ginkgo oraz wysoko skoncentrowane naturalne składniki wspomagające cyrkulację limfy oraz 
ściągające naczynia krwionośne. Stosowanie: 3-4 razy w tygodniu wmasowując w wybrane miejsca i pozostawić na 6 godzin. Przemiennie używać Rejuvi „z” Intensive Contour Gel.  
SerumSerum antycellulitowe (Rejuvi Intensive Contour Gel) - Produkt dedykowany specjalnie do walki z cellulitem. O jego sile stanowią KOMPLEKS IVY oraz ekstrakt GINKGO BILOBA, 
które  wspomagają cyrkulację limfy oraz ściągają naczynia krwionośne dając przy tym efekt drenażu. Całość uzupełniają wysoko skoncentrowane naturalne składniki pielęgnujące. 
Stosowanie: 3-4 razy w tygodniu, wmasowywać  w wybrane miejsca i pozostawić na 6 godzin. Optymalne rezultaty daje stosowanie kremu i żelu naprzemiennie.

DEMAKIJAŻ
PłynPłyn do demakijażu oczu (Rejuvi Eye Makeup Remover) - Lekki  beztłuszczowy płyn do demakijażu oczu, również makijażu wodoodpornego. Delikatnie oczyszcza wrażliwy obszar 
oka, nie pozostawiając tłustego filmu. Doskonale usuwa pozostałości z henny. Stosowanie: przy makijażu wodoodpornym pozostawić wacik na oku na około minutę. Następnie 
zmyć.
Zmywacz metali ciężkich (Rejuvi Clearing Toner) - Stworzony by neutralizować jony metali ciężkich z powierzchni skóry pochodzących z zanieczyszczeń wody, powietrza lub słabej 
jakości kosmetyków. Substancje te mogą wpływać na żółte lub brązowe zabarwienia skóry i oddziaływać na jej tonacje. Tradycyjne zmywacze nie zajmują się problematyką 
w sposób kompleksowy. w sposób kompleksowy. Stosowanie: aplikować przy pomocy płatka kosmetycznego. W zależności od potrzeb używać codziennie lub kilka razy w tygodniu.
Żel antybakteryjny (Rejuvi Sani Clean) - Żel oczyszczający do skóry trądzikowej. Zawiera etanol i izopropanol tworząc antyseptyczny preparat dezynfekujący. Skutecznie walczy 
z wirusami, bakteriami i drobnoustrojami. Aloe vera i gliceryna skutecznie redukują wysuszanie skóry. Stosowanie: niewielką ilość preparatu nanieść na zarażoną trądzikiem 
powierzchnię, pozostawić na skórze kilka minut, następnie zmyć ciepłą wodą. Preparat stosować raz dziennie.

FORMUŁY PROFESJONALNE
SerumSerum z kwasem hialuronowym (Rejuvi Hyaluronic Acid Serum) - Serum kwasu hialuronowego o wysokiej koncentracji. Pomaga dostarczyć substancje odżywcze, przenosi 
toksyny z komórek, do których krew nie dociera bezpośrednio. Jest jedną z najbardziej hydrofilnych cząsteczek w naturze nazywaną naturalną substancją nawilżającą. Pozwala 
skórze stać się gładszą i bardziej promienną. Aplikowany w trakcie zabiegu mezoterapii mikroigłowej daje największą skuteczność. Po otwarciu przechowywać w lodówce. 
Stosowanie: aplikować na skórę po mikronakłuciu. Dla lepszej absorpcji można zastosować okluzję. 
FormułaFormuła stabilizująca produkcję łoju (Rejuvi Condioning Formula) - Zawiera wysoko skoncentrowaną formułę antyandrogenową. Skutecznie zmienia skórę tłustą w normalną. 
Przeznaczony do skór tłustych, mieszanych oraz trądzikowych. Stosowanie: aplikować po zabiegu na 6 godzin nie nakładając innych preparatów.
Intensywnie skoncentrowana formuła konturowa (Rejuvi Contour Formula) - Wykorzystuje wysoko stężoną Teofilinę-C, wyciąg Ginkgo Biloba oraz naturalne kompleksy ziół. 
Teofilina-C jest obecnie najbardziej zaawansowaną substancją wyszczuplającą dostępną na rynku kosmetycznym. Pobudza proces rozkładania się tłuszczów bez skutków 
ubocznych.ubocznych. Zawarty w niej silikon organiczny oraz jego aktywne składniki bardzo skutecznie przeprowadzają proces lipolizy w tkankach tłuszczowych. Wyciąg z ziół poprawia 
mikrokrążenie skórne oraz usprawnia proces odsączania rozłożonego tłuszczu. Wskazówka: przenikanie do skóry aktywnych składników Rejuvi Contour Formula będzie znacznie 
skuteczniejsze w podwyższonej temperaturze. W takich warunkach tempo rozkładu tłuszczu zostaje znacznie przyspieszone.
Formuła normalizująca (Rejuvi Normalizing Formula) - Formuła normalizująca odpowiedzialna za: sterylizację bakteryjną trądzika, powstrzymanie nadmiernej  produkcji 
androgenu, redukcja nadprodukcji tłuszczu.
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Peeling kwasu mlekowego (Rejuvi Peeling Formula) - Zawiera naturalny ekstrakt zsiadłego mleka, kwas salicylowy, enzym papai oraz specjalny enzym penetracji. 
Używany w profesjonalnych procedurach zabiegowych daje efekt głębokiego peelingu. Skutecznie zwalcza blizny oraz rozstępy.
Skoncentrowana witamina „A” (Rejuvi Renoid Formula) - Unikalny kompleks witaminy „A” rozwinięty do najwyższego poziomu jakim jest renoid. Działa jako bardzo silny
antyutleniacz, wspomaga działanie kolagenu i elastyny, łagodzi trądzik oraz działa antyrakowo. Przechowywać w lodówce.
Formuła wybielająca (Rejuvi Whitening Formula) -Formuła wybielająca (Rejuvi Whitening Formula) - Zawiera wyciąg z kiełków pszenicy produkujący jasną melaninę, kwas kojowy, pochodne witaminy „C”, arbutynę oraz ekstrakt 
z lukrecji, który efektywnie hamuje tyrozynozę.

KWASY OWOCOWE
Kompleks kwasów owocowych AHA 25%, 35%, 45%, 55% (Rejuvi Fruit Complex #1, #2, #3, #4) - Zawiera kwas glikolowy, mlekowy, jabłkowy, winny oraz cytrynowy. Kompleks 
wykorzystujewykorzystuje unikalny lipoceutyczny system nośnikowy. Działa bardzo silnie regenerująco. Powoduje przyrost nowych komórek, elastyny oraz kolagenu. Stymuluje cyrkulacje, 
ujędrnia skórę oraz zwiększa jej odporność. Neutralizator: zimna woda. UWAGA!!! W przypadku kwasów 45% i 55% stosować wyłącznie jako kolejny etap kuracji kwasami AHA 
poprzedzony zabiegami z użyciem kompleksów o niższych stężeniach. 

MASKI Z WODOROSTÓW
Maska z kwasami AHA (Rejuvi AHA Condioning Mask) - Maska przeznaczona dla skóry tłustej, mieszanej oraz trądzikowej. Wykorzystuje kwasy AHA oraz ekstrakt z papai 
powodując naturalne złuszczanie skóry. powodując naturalne złuszczanie skóry. Przygotowanie: wymieszać bardzo starannie obydwie aplikacje, wlać jednorazowo 100 ml zimnej wody i dokładnie wymieszać.
Maska z kolagenem i kwasem hialuronowym (Rejuvi Collagen Firming Mask) - Zawiera kwas hialuronowy, kolagen roślinny oraz lecytynę. Silnie nawilżająca oraz odżywiająca. 
Przeznaczona do skór przesuszonych. Stosowanie: wymieszać bardzo dokładnie obydwie aplikacje, wlać jednorazowo 100 ml zimnej wody i dokładnie wymieszać. 
Maska z pudrem perłowym (Rejuvi Pearl & Silk Mask) - Zawiera cenny puder perłowy. Wypełnia zmarszczki, silnie odżywia oraz odmładza. Wzmaga metabolizm skóry oraz 
utlenienieutlenienie krwi. Przeznaczona do wszystkich rodzajów skór, również wrażliwych. Stosowanie: wymieszać bardzo dokładnie obydwie aplikacje, wlać jednorazowo  100 ml zimnej 
wody i wymieszać.
Maska reminalizująca (Rejuvi Sea Reminalizing Mask) - Silnie odżywcza i nawilżająca. Zawiera wyciąg z alg morskich, wodorostów oraz soli mineralne. Przeznaczona do wszystkich
rodzajów skór również wrażliwych. Przygotowanie: wymieszać bardzo starannie obydwie aplikacje, wlać jednorazowo 100 ml zimnej wody i dokładnie wymieszać.

MASKI KREMOWE
MaskaMaska intensywnie odżywcza z liposomami (Rejuvi Bio Mask) - Zawiera wysoko skoncentrowane wyciągi roślinne, proteiny i liposomy. Ma działanie silnie odżywcze i ujędrniające. 
Idealna do wszystkich rodzajów skóry. Można mieszać z innymi maskami Rejuvi. Stosowanie: pozostawić na skórze 15-20 minut następnie zmyć letnią wodą, stonizować i nałożyć 
regularny krem. Nakładać na twarz i szyję. Unikać kontaktu z oczami.
Maska ujędrniająca do ciała (Rejuvi Body Firming Mask) - Zawiera DMAE (dimetylaminoetanol) oraz kinetynę. Ma bardzo silne działanie ujędrniające, odmładzające, pobudza 
komórkikomórki do produkcji kolagenu i elastyny. Równie skuteczna w walce z wolnymi rodnikami oraz efektem fotostarzenia się skóry. Z powodzeniem wykorzystywana w zabiegach 
na twarz.
Maska głęboko oczyszczająca z kwasami AHA (Rejuvi Exfoliang Mask) - Odpowiednia dla większości rodzajów skór, której użycie daje efekt delikatnego peelingu. Zawiera kwasy 
AHA, które rozmiękczają obumarłe komórki i zwiększają możliwość wiązania wody w skórze. Całość uzupełnia ekstrakt papai, żeń-szeń, puder rumianku oraz glinka kaolinowa. 
Stosowanie: pozostawić na skórze od 5-20 minut następnie zmyć letnią wodą i nałożyć Rejuvi „h” Gel. Nakładać na twarz i szyję. Unikać kontaktu z oczami.
MaskaMaska ujędrniająca na twarz, szyję i dekolt (Rejuvi Facial Firming Mask) - Zawiera DMAE, kinetynę, witaminę „E”, masło shea oraz aloe vera. Ma bardzo silne działanie 
ujędrniające, odmładzające, pobudza komórki do produkcji kolagenu i elastyny. Równie skuteczna w walce z wolnymi rodnikami oraz efektem fotostarzenia się skóry. 
Maska łagodząco-regenerująca (Rejuvi Herbal Mask) - Maska na bazie ziół i roślin. Zawiera aloe vera, żeń-szeń, summę, oczar wirginijski oraz ekstrakt z rumianku. Działa 
łagodząco,łagodząco, kojąco i regenerująco. Idealna do wszystkich rodzajów skóry. Można mieszać z innymi maskami Rejuvi. Stosowanie: pozostawić na skórze 15-20 minut następnie zmyć 
letnią wodą, stonizować i nałożyć regularny krem. Nakładać na twarz i szyję. Unikać kontaktu z oczami.
Maska intensywnie nawilżająca (Rejuvi Hydrang Mask) - Maska przywraca równowagę skórze przesuszonej i wrażliwej. Olej słonecznika, lecytyna oraz olejek z drzewa Shea
natłuszczająnatłuszczają skórę. Alantoina oraz żeń-szeń łagodzą podrażnienia. Witamina „E” chroni przed wolnymi rodnikami. Można mieszać z innymi maskami Rejuvi. Idealna na spierzchnięte 
dłonie. Stosowanie: pozostawić na skórze 15-20 min. następnie zmyć letnią wodą, stonizować i nałożyć regularny krem. Nakładać na twarz i szyję. Unikać kontaktu z oczami.
Maska oczyszczająca (Rejuvi Purifying Mask) - Zawiera wysoką koncentrację naturalnej glinki z olejowo ziołowymi esencjami, enzym papai oraz siarkę. Ma silne działanie
oczyszczająceoczyszczające i rozświetlające. Zwiększa cyrkulację, działa antyseptycznie, łagodząco oraz leczniczo. Lekko wybiela i odświeża skórę. Może być mieszana z innymi maskami Rejuvi. 
Stosowanie: pozostawić na skórze 15-20 minut następnie zmyć letnią wodą, stonizować i nałożyć regularny krem. Nakładać na twarz i szyję. Unikać kontaktu z oczami. 
Puder Perłowy (Rejuvi Lightening Treatment) - Poprawia kolor skóry, zapobiega lub minimalizuje niepożądaną pigmentację skóry. Połączony z innymi preparatami Rejuvi
ma działanie wybielające i przeciwzmarszczkowy.

PIELĘGNACJA CIAŁA
Synergiczna kuracja odmładzająca skórę szyi (Rejuvi Neck Rejuvenaon Set):
KremKrem stymulujący odnowę komórek skóry (Rejuvi Neck Revitalizing Cream) - Unikalna receptura wykorzystująca kompleks kwasów owocowych AHA połączony ze specjalnie 
dobraną kombinacją Renoidów /wit.„A”/. Hydrofilowe kwasy AHA /rozpuszczalne w wodzie/poddają specjalnej trosce szczeliny komórkowe o podobnych cechach hydrofilnych. 
Lipofilowy / rozpuszczalny w tłuszczach/ kompleks wit. „A” poddaje skutecznemu działaniu pare skóry szyi o charakterze lipofilnym. Połączenie tych dwóch technik zapewnia 
synergiczną oraz bardzo intensywną odnowę komórek  oraz pobudzenie do produkcji kolagenu w okolicach szyi, gdzie skóra wymaga wyjątkowej rewitalizacji. 
KremKrem silnie odżywczy z astaksantyną (Rejuvi Neck Intensive Nourishing Cream) - Drugim elementem synergicznej kuracji jest wyjątkowy krem wykorzystujący: skoncentrowane 
masło shea / wit.„F”/, olejek Emu / doskonała funkcja nawilżająca/ oraz lecytynę, w celu osiągnięcia intensywnego odżywienia skóry. Za wzmocnienie procesu nawilżenia 
odpowiedzialny jest Sód-PCA / naturalny składnik skóry odpowiedzialny za nawilżenie/. Sensacyjna Astaksantyna jako najsilnieszy antyoksydant na świecie oraz Beta-Glukan 
wzmacniają system immunologiczny skóry szyi. DMAE zwiększa napięcie mięśniowe redukując tzw. indyczą szyję.  
Stosowanie: aplikować na noc przemiennie. Chronić przed promieniami UV /Rejuvi Sun Block/ Stosowanie: aplikować na noc przemiennie. Chronić przed promieniami UV /Rejuvi Sun Block/ 
Regenerujący krem do stóp (Rejuvi Foot Repair Cream) - Stworzony do suchej i zrogowaciałej skóry stóp. Zawiera kwas glikolowy i cytrynowy zachowując przy tym umiarkowane 
pH. Skutecznie złuszcza martwy naskórek oraz odnawia komórki skóry. Witamina „E” i Palmitynian Renolu przywraca skórze stóp jędrność i sprężystość. Stosowanie: codziennie 
najlepiej po kąpieli aplikować na pięty, całe stopy oraz obszar między palcami. Efekty widoczne po 7-14 dniach stosowania.

PRODUKTY SPECJALNE
RegenerującyRegenerujący żel na blizny (Rejuvi Scarcare Gel) - Zawiera specjalny kompleks jodku potasu i lukrecji. Skutecznie wygładza blizny oraz zmniejsza keloid. Stosowanie: dwa razy 
dziennie, pozostawiając na 6 godzin.
Preparat do usuwania włókniaka (Rejuvi Spotaway) - Preparat do usuwania włókniaka. Produkt wyłącznie dla osób przeszkolonych.
Preparat do usuwania tatuażu (Rejuvi Taoo Remover) - Profesjonalny preparat do usuwania tatuażu stałego oraz korekty makijażu permanentnego. Produkt wyłącznie dla osób 
przeszkolonych.

ZNIECZULENIA
ZnieczulenieZnieczulenie powierzchniowe w żelu (Comfy Gel) - Znieczulenie powierzchniowe o zawartości 10 % lidocainy o konsystencji wodnego żelu. Znieczula skórę przed oraz w trakcie 
zabiegu. Ma zastosowanie w zabiegach z użyciem lasera, mezoterapii igłowej oraz mikroigłowej. W makijażu permanentnym używany jako znieczulenie do tzw. „pierwszej kreski”. 
Stosowanie: zaaplikować cienką warstwę żelu na skórę. Zakryć folią spożywczą na 5-10 minut.
Znieczulenie powierzchniowe (Rejuvi Pre-Peel Soluon) - Działa na powierzchni skóry. W makijażu permanentnym używany jako znieczulenie do tzw. „pierwszej kreski”. 
WW kosmetyce profesjonalnej ma zastosowanie w zabiegach z użyciem lasera, głębokiego złuszczania, mezoterapii igłowej lub mikroigłowej oraz bezbolesnej regulacji brwi. 
Stosowanie: nałożyć pędzlem na zdrową skórę. Znieczulenie działa po całkowitym wyschnięciu preparatu na skórze (2-3 minuty). W celu osiągnięcia silniejszego efektu czynność 
powtórzyć. Może wystąpić odrętwienie okolicy ust.
Znieczulenie miejscowe w kremie (Painaway Cream) - Profesjonalny preparat do znieczuleń miejscowych. Zawiera 40% stężenie lidocainy oraz tetracainy. Konsystencja 
kremowakremowa dedykowana na okolice ust. Zmniejszając przestrzenie międzykomórkowe preparat zapobiega powstawaniu opuchlizny ust po zabiegu. Stosowanie: przed nakłuciem 
zaplikować cienką warstwę kremu na skórę. Zakryć folią spożywczą na 5-10 minut. W razie konieczności dołożyć preparat w trakcie zabiegu.
Znieczulenie miejscowe w żelu (Painaway Gel) - Profesjonalny preparat do znieczuleń miejscowych. Zawiera 40% stężenie lidocainy oraz tetracainy. Konsystencja żelowa 
dedykowana na okolice oczu. Stosowanie: znieczulenie działa wyłącznie po przerwaniu tkanki łącznej. Stosowanie go jako znieczulenia powierzchniowego nie daje oczekiwanego 
efektu. 
ZnieczulenieZnieczulenie miejscowe w płynie (Painaway Soluon) - Profesjonalny preparat do znieczuleń miejscowych. Zawiera 40% stężenie lidocainy oraz tetracainy. Płynna konsystencja 
ma zastosowanie ogólne. Przy aplikacji w okolicach oczu należy zachować szczególną ostrożność. Stosowanie: znieczulenie działa wyłącznie po przerwaniu tkanki łącznej. 
Stosowanie go jako znieczulenia powierzchniowego nie daje oczekiwanego efektu. 
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ODŻYWKA/REWITALIZER DO RZĘS (3,5 ml)
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OFICJALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE
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