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SKY FACE GALVANIC SPA+
VB collagena clinic & Aloe professional

Стъпки за красива кожа
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Доказано е, че когато използваме галваничната система 
за грижа за кожата Sky Face Galvanic Spa+, 60-70 % от 
активните козметични компоненти могат да бъдат 

напълно усвоени!

SKY FACE GALVANIC SPA+



SKY FACE GALVANIC SPA+
описание, действие, подаръчен пакет.

Основни операции със SKY FACE GALVANIC SPA+
последователност и козметични продукти за всяка.

Често задавани въпроси.

Съвети за постигане на по-добри резултати.

Съдържание на презентацията



Действието на уреда се основава на комбинирано 
въздействие на галваничен ток (отрицателен и 
положителен поляритет), инфрачервени лъчи, 

вибрации и микро-масаж.

SKY FACE GALVANIC SPA+

През 1791 година италианският учен Луиджи Галвани открива 
електропроводимостта на тялото. 

Галваничният ток е най-нежният, но най-ефективен импулсен ток. 
Той е прав ел.ток и, за да протича, се нуждае от затворена верига. 

Ефекти на галваничния ток:
• Премахване на бръчките и освежаване на тена.

• Хидратиране.
• Йонната процедура поддържа нивото на влага в клетките в 

продължение на 24 часа.



SKY FACE GALVANIC SPA+

Ефект на инфрачервените лъчи:

• Неутрализират вредното действие от UV-лъчите.
• Премахват спуканите капиляри, оставяйки кожата 

равномерно тонизирана и сияйна.
• Активизират кръвообръщението и 

междуклетъчната обмяна.

Основни оперативни програми:

Почистване (cleaning) – въздействие с положителни йони, 
инфрачервена светлина и микро-вибрация.

Микро-масаж (massage) – въздействие с отрицателни и 
положителни йони, инфрачервена светлина и микро-вибрация.

Подхранване (nutrient) – въздействие с отрицателни йони, 
инфрачервена светлина и микро-вибрация.

Лифтинг ефект (lifting) - въздействие с отрицателни и
положителни йони, инфрачервена светлина.



Sky Face Galvanic Spa+ е високо-технологичен уред 
за цялостна грижа и лечение на кожата в домашни 

условия, а ергономичният му дизайн, гладко и 
нежно следва контурите на лицето.

Основни операции:

Включване – натиснете и задръжте 2-3 сек. 
бутона в центъра.

Избор на възрастов диапазон – бутона в 
центъра: 25, 35, 45, 60.

Избор на интензивност – бутони горе-долу. 
L- ниска, M - средна,  H - висока.

Избор на оперативна програма – бутони 
ляво-дясно.

SKY FACE GALVANIC SPA+



Как да движите SKY FACE GALVANIC SPA+

По лицето нагоре и навън чрез бавни и 
нежни движения по очертанията на 

мускулите се постигат желаните резултати.

Прилагайте натиск, но не толкова, че да 
опъвате кожата.

Когато работите в областта около очите, 
почнете под очите, следвайте очертанията 
на мускула около окото нагоре и задръжте 

точно под веждата за няколко секунди.

Някои предпочитат да масажират с 
циклични движения от носа към ушите, 

докато други предпочитат да движат 
апарата нагоре и навън.



За всеки закупен уред получавате специален набор от 
професионална висша козметика

VB collagena clinic & Aloe professional.

SKY FACE GALVANIC SPA+

Използва се със специално създадените продукти от серията 
VB collagena clinic & Aloe professional.

Те съдържат колагенов хидролизат, 
който, освен полезен за кожата, е и добър електролит, 

подпомагащ силата на сигнала.



За всеки закупен уред получавате специален набор от 
професионална висша козметика

VB collagena clinic & Aloe professional:

SKY FACE GALVANIC SPA+

Почистващ 
флуид

Почистващ
тоник или лосион

Серум за
околоочния

контур

Lift серум



Почистване на кожата преди работа с уреда:

Подготвителен етап

MAKE-UP REMOVER FLUID

Безводен флуид 
за почистване

на всякакъв вид грим

EXFOLIATING GEL

Хипоалергенен 
ексфолиращ гел за 
дълбочинно почистване

Редовното почистването на 
грима е изключително важно за 

поддържането на красива и 
сияйна кожа. 

Продукт с колаген, Алое вера и 
витамин Е за всеки тип кожа и с 
тройно действие: почиства, хидратира 
и подхранва кожата.



Представлява дълбоко почистване на порите. 
Чрез специфично въздействие се убиват стафилококови и 

други вредни бактерии и се повишава устойчивостта и 
резистентността на клетките.

Премахват се замърсяванията и мъртвите клетки, 
в резултат на което се подобрява възможността на порите 

”да дишат”. Омекотява се и се почиства себумът, което 
прави процедурата идеално приложима за намаляване на 

омазняването при мазна и комбинирана кожа.

Почистване (cleaning) 

Почистващ
флуид

Използва се с:



1. Oтстранете грима. Измийте лицето.

2. Нанесете обилно Почистващ флуид (достатъчното 
количество гел намалява евентуалния дискомфорт от 

процедурата).

3. Включете SKY FACE GALVANIC SPA + и настройте дисплея 
на програма “cleaning”.

4. Изберете интензивност и подходящ възрастов диапазон.

5. Осигурете непрекъснат контакт на ръката Ви със 
страничните сензори от двете страни на устройството и 

направете масаж на лицето, започвайки отвътре навън, като 
използвате бавни кръгови движения.

6. Устройството ще спре след 4 минути.

7. Измийте лицето си с топла вода.

Почистване (cleaning) 

Почистващ
флуид

Използва се с:



Почистване (Cleaning)
IONTOPHORESIS CLEANSING FLUID

Почистващ флуид

Съдържа:
Колаген

Натурална розова 
вода

Колагенът подхранва и защитава кожата.
Розовата вода действа успокояващо и 

противовъзпалително, подпомага
процеса на дълбочинно почистване.

230 ml

Високоефективно, 
анийон-активно почистване в

дълбочина, с грижа за всеки тип кожа и
подготовка за следващо въздействие.



Функция за лимфо-дренаж и премахване на 
токсините от кожата.  Микро-масажът 

подобрява еластичността на кожата, което я 
прави по-тонизирана и млада.

Вибрациите стимулират тъканите в 
дълбочина, ускоряват метаболизма, 

пропускливостта на клетъчните мембрани и 
съживяват клетките. Тази функция може да 

бъде изключително полезна за пушачи. 
Подготвя кожата за третия етап.

Микро-масаж (massage)

Почистващ
лосион (за 
суха кожа)

Използва се с:

Почистващ 
тоник (за 
мазна кожа)

или



1. Нанесете обилно на лицето и шията почистващ гел VB.

2. Включете на “Massage”. Това е програма за лимфен 
дренаж и стъпка за премахване на токсините от кожата.

3. Хванете за страничните сензори и направете движения 
отдолу - нагоре. Целта е с галваничния ток с положителен 
(+) и отрицателен (-) поляритет кожата на шията и лицето 

да се подготви за третия етап.

4. Уредът ще спре след 4 минути.

5. Измийте лицето с топла вода.

Микро-масаж (massage)

Използва се с:

Почистващ 
тоник (за 
мазна кожа)

или
Почистващ

лосион (за 
суха кожа)



Микро-масаж (Massage)
CLEANSING TONIC

Почистващ тоник за мазна до комбиниран тип кожа

Съдържа:
Колаген

Алое вера
Натурална розова вода

Лайка

Активно почистващ тоник, 
отстраняващ остатъците от излишните

мазнини и други замърсявания.
Предотвратява възпаления и обриви.

230 ml

Професионално почистване и подхранване!



Микро-масаж (Massage)
CLEANSING LOTION

Почистващ лосион за суха до нормална кожа

Съдържа:
Колаген,

Натурална розова вода
Алое Вера,

Липа

Активните съставки допринасят за дълбока 
хидратация на кожата и задържането в нея,

активират процесите на регенерация и 
обновяване на клетките, изглаждат 

повърхността на кожата. 

Екстрактът от липа и натуралната розова 
вода имат дезинфекциращо, успокояващо и 

освежаващо действие.

230 ml

Професионална грижа за лицето,
шията и деколтето!

Почиства, Хидратира, Подхранва



Ефективният галваничен ток спомага за по-
пълноценното абсорбиране на полезните и подхранващи 

вещества до най-дълбоките слоеве на кожата. 

Подхранване (nutrient) 

Използва се със :

Серум за
околоочния
контур

Тези ключови съставки възстановяват от стреса, увеличават клетъчната 
енергия, възобновяват клетъчните функции, помагат за съживяването 
и укрепването на вашата кожа. Намаляват тъмните петна и луничките, 

изсветляват и изравняват тена; подобряват пигментацията и 
чувствителността, причинени от дехидратация и премахват фините 

линии и бръчки. Ободряват и подмладяват излъчването.

Тотал 
ефект гел

Биоактивен 
гел

Депигментиращ
серум



1. Нанесете обилно на лицето и шията
подходящите подхранващи продукти VB. 

2. Превключете на “nutrient“. Това е функция за йонно подхранване, 
в която хранителни вещества започват да проникнат дълбоко в 

кожата.

3. Хванете за страничните сензори и повторете кръговите движения.

4. За постигане на по-добри резултати желателно е да повторите 
тази програма два пъти.

5. Уредът ще спре след 4 минути и няма нужда да си миете лицето.

Подхранване (nutrient) 

Използва се със :

Серум за
околоочния
контур

Тотал 
ефект гел

Биоактивен 
гел

Депигментиращ
серум



Подхранване (nutrient) 
EYE CONTOUR SERUM

Серум за околоочния контур за всеки тип кожа

Съдържа:
Патентован Биологично 

Активен Комплекс
(колаген, еластин, ДНК, 
натурална розова вода);
Хиалуронова киселина;

Алое Вера.

Патентованият биологично активен комплекс 
оказва специално въздействие върху

най-фината структура на кожата – тази около 
очите, като нежно заглажда бръчките,

премахва тъмните петна и следите от умора.

35 ml

Професионална грижа за кожата около очите.
Прилага се в областта на Т-зоната 

и оклоочния контур.



Подхранване (nutrient) 
ANTI-SPOT SERUM

Депигментиращ серум

Съдържа:
Патентован Биологично 

Активен Комплекс
(колаген, еластин, ДНК, 
натурална розова вода);

Алое Вера;
Gatuline Whitening.

Препоръчва се за интензивно премахване на 
хиперпигментации, регулиране на синтеза

на меланин и дълготрайно изравняване на тена. 
Наред с това продуктът има мощно действие за 

активиране на регенеративните процеси в кожата, 
обновява протеиновите структури, забавя 

стареенето, съхранява кожата свежа и млада.

35 ml

За бърз и траен депигментиращ ефект с
подхранване кожата на лицето!



Подхранване (nutrient) 
TOTAL EFFECT GEL

Тотал ефект гел

Съдържа:
Патентован биологично-

активен комплекс 
(колаген, еластин, розова 

вода и ДНК), Алое вера, 
прополис, чаено дърво.

Гел с патентована формула и уникално 
действие. Комбинацията от прополис, чаено 

дърво и биологично-активен комплекс, богат 
на естествени протеини, натурална розова 

вода и Алое вера, идеално подхранва и 
регенерира кожата, а също така я възстановява 

при наличие на възпалителни процеси.

75 ml

За подхранване и успокояване на възпалена и 
проблемна кожа!



Подхранване (nutrient) 
BIOAKTIVE GEL

Биоктивен гел

Съдържа:
Патентован биологично-

активен комплекс (колаген, 
еластин, розова вода и 

ДНК), Алое вера, глицерин, 
чаено дърво (на 

микрокапсули), екстракт от 
портокал с природни 
витамини А, С, Е, В6.

Висоефективен гел с патентована формула. 
Наред с основния си ефект за премахване на 

възпаления и успокояване на кожата, които се 
дължат на чаеното дърво и алое вера, гелът 

съдържа богат комплекс естествени протеини, 
които регенерират кожата, забавят процесите 

на стареене и образуване на фини бръчки при 
младата кожа. 

Природните витамини добавят мощен 
биологичен ефект с великолепно освежаващо и 

активиращо регенеративните способности на 
кожата действие.

75 ml

Успокоява предразположената към възпаления кожа и
регулира излишната мастна секреция

Не на акнето и комедоните!



Бръчките са причинени от загуба и промяна в структурата 
на колагена и атрофия на еластичните влакна. На 

принципа на клетъчния резонанс, това “устройство за 
красота“ ще стимулира дермата за генериране на колаген. 

Непрекъснатата тренировка на еластичните влакна ще
спомогне за премахване бръчките. В същото време се 

разлагат ненужните мастни клетки (резултатът е - слабо 
лице и съвършен овал). 

Леките вибрации по ключовите зони на лицето, засегнати 
от застаряването и появата на бръчки, помагат и за 

свиването на разширените пори, за стягането на кожата, 
подобряването на нейната текстура и еластичност и 
мигновен лифтинг-ефект. Възвръща се блясъкът и 

младостта на кожата.

Лифтинг ефект (lifting)

Използва се с: Lift серум



Лифтинг ефект (lifting)
LIFT SERUM

Lift серум за всеки тип кожа

Съдържа:
Патентован Биологично 

Активен Комплекс
(колаген, еластин, ДНК, 
натурална розова вода);

Алое Вера;
Гуарана.

Препоръчва се за терапии, третиращи 
уморена кожа, при които се търси 

моментален ефект и блясък. Предизвиква 
незабавно стягане и повдигане на 

отпуснатата и уморена кожа и дълготрайно 
заздравяване на поддържащите тъкани.

75 ml

Бърза и професионална грижа с 
моментален ефект!

http://www.greenmaster.me


Тази оперативна програма може да се прилага и с 
още два продукта: 

Лифтинг ефект (lifting)

Тотал 
ефект гел

Биоактивен 
гел



Първи месец:

При нормална, суха и зряла кожа:
Препоръчително е да го използвате ежедневно.

При чувствителна и мазна кожа:
През 3-4 дни. 

При ултра-чувствителна кожа:
Използвайте веднъж седмично.

След първия месец:

Използвайте 1-3 пъти седмично за поддържане на 
резултатите.

Професионалната козметика 
VB collagena clinic & Aloe professional

се използва всеки ден сутрин и вечер по време на 
използването на уреда, а и след това. След лифтинг е 

подходящо да се нанесе някой от кремовете – за подхранване 
и предпазване от вредното въздействие на околната среда.

Колко често се използва
SKY FACE GALVANIC SPA+



Финална фаза
MOISTURIZING CREAM

Хидратиращ крем за суха до нормална кожа

Съдържа:
Патентован Биологично 

Активен Комплекс 
(колаген, еластин, ДНК, 
натурална розова вода);

Екстракт от портокал (Vit 
C+A,E,B1, B2, B6, H, PP);

Алое Вера; Бадемово масло.

Начин на употреба:

С нежни поглаждащи движения кремът се втрива 
в областта на лицето, шията и деколтето след 

попиване на серума или гела. 

Патентованият биологично- активен комплекс 
мощно и ефективно възстановява протеиновия 

баланс на кожата, регенерира колагеновата 
структура, възвръща еластичността, 

свежия вид и тонус на кожата.
75 ml

Спрете времето! 
Хидратира , стяга, регенерира и подхранва кожата и 

забавя процесите на стареене. Подходящ като 
крайна стъпка в терапията за суха и зряла кожа.



Финална фаза
SEBUM REGULATING CREAM

Себурегулиращ крем за мазна и комбиниран тип кожа

Съдържа:
Патентован Биологично 

Активен Комплекс (колаген, 
еластин, ДНК, натурална 
розова вода); Екстракт от 

портокал (Vit C+A, E, B1, B2, 
B6, H, PP); Алое Вера; Масло 

от гроздови семки.

Действа стягащо, успокояващо и 
себурегулиращо. Мощен антиоксидант и 
средство за борба с бръчките. Стимулира 

способността на кожата да се възстановява и
значително забавя процесите на стареене и 

бръчкообразуване.

75 ml

За да не остарявате!



Финална фаза
ANTI-SPOT CREAM

Депигментиращ крем за всеки тип кожа

Съдържа:
Патентован Биологично 

Активен Комплекс
(колаген, еластин, ДНК, 
натурална розова вода);

Алое Вера;
Масло от гроздови семки;

Gatuline Whitening.

Подходящ продукт като крайна стъпка в 
избелващата (изравняваща тена) терапия. 

Успокоява, облекчава кожата и отстранява 
дълготрайно пигментациите, блокира 

механизма на повторното им образуване. 
Регенерира и хидратира кожата.

75 ml

Депигментиращ ефект и грижа за 
кожата на лицето!



Финална фаза
BEAUTY SECRET CREAM

Активен крем „тайната на красотата“ за всеки тип кожа

Съдържа:
Патентован биологично-

активен комплекс 
(колаген, еластин, розова 

вода и ДНК), масло от 
жасмин, масло от 

жожоба, витамини и 
минерален комплекс.

75 ml

Сензационна пълна промяна на външния 
вид - бръчици, пори, грапавини, петна 

изчезват моментално!

Активен крем „Тайната на 
красотата“ с подмладяващ ефект и 

естествена UVA-UVB защита.

Осигурява дълготраен ефект 
на изравняване на тена.



Често задавани въпроси:

1. След колко време се получават видими резултати?
Още след първите няколко сеанса се усещат резултатите, а 

най-видимо е след месец, месец и половина употреба.

2. Гелът много бързо попива? 
При първите сеанси е нормално, тъй като кожата 

обикновено е дехидратирана. Нанасяйте гел върху всеки 
участък непосредствено преди третирането му с уреда. 

Може да се добавя гел и по време на самата процедура – не 
трябва кожата да е суха, за да не се разтегля се при натиск.

3. Може ли двата уреда 
да се използват непосредствено един след друг?

Да, даже ефектът е по-добър.

4. Може ли да се повтарят процедури?
Да. Подхранване и лифтинг може по два пъти.



Често задавани въпроси:

5. Трябва ли да се нанася крем
след процедурите с някой от уредите?

Препоръчително е - това е финалната фаза за по-добър 
ефект и по-добро подхранване на кожата.

6. Преди гримиране може ли да се използва?
Да, козметиката може да се използва преди гримиране, а 

уредите е препоръчително да се използват след сваляне на 
грима, но при необходимост може и преди. 

7. Може ли да се третират ръцете 
със  SKY FACE GALVANIC SPA+ и как?

Да. Горната част на дланите – подхранване и лифтинг със 
съответната козметика. На трицепса – лифтинг с лифт 

серум и антицелулитен гел.



Съвети за постигане на още по-добри 
резултати:

1. Пийте достатъчно вода всеки ден – по 30 мл на 
килограм телесно тегло. 

2. Винаги нанасяйте козметиката върху добре почистена 
кожа и с чисти ръце. 

3. Изполвайте качествена декоративна козметика и я 
сменяйте на всеки 6 месеца.

4. Не смесвайте козметични продукти от различни 
производители върху една и съща кожа през един и същ 

период.

5. След употреба почиствайте добре уредите (най-добре с 
леко навлажнена кърпа от микрофибър – за премахване 

на евентуални бактерии; особено ако повече хора ползват 
един и същ уред).



6. Препоръчваме Ви да комбинирате козметичните процедури с 
прием на биологично активни добавки, които подпомагат кожата 

за образуването на колаген и подобряват еластичността й:

Съвети за постигане на още по-добри 
резултати:

Колаген 
Голд екстра

Капсули за красота
Бирена мая +
Витамини

Колаген +

Коластра



6. Препоръчваме Ви да комбинирате козметичните процедури с 
прием на биологично активни добавки, които подпомагат кожата 

за образуването на колаген и подобряват еластичността й:

Съвети за постигане на още по-добри 
резултати:

Алое
чист сок

Алое вера
+ витамини

Масло от черен кимион
+ витамини и мастни 

киселини

Чисто масло от 
черен кимион 

Нони
чист сок



6. Препоръчваме Ви да комбинирате козметичните процедури с 
прием на биологично активни добавки, които подпомагат кожата 

за образуването на колаген и подобряват еластичността й:

Съвети за постигане на още по-добри 
резултати:

Амино - комплекс

Flax Оil-
Омега –3 -6-9
ленено масло

Омега 3 
рибено масло

Omega 3 Perilla oil

http://www.greenmaster.me


6. Препоръчваме Ви да комбинирате козметичните процедури с 
прием на биологично активни добавки, които подпомагат кожата 

за образуването на колаген и подобряват еластичността й:

Съвети за постигане на още по-добри 
резултати:

Витамин С 
с удължено 

освобождаване
Селен 

+ А, С, Е

Сила за 
нервната 

система 

Каротин 
плюс

Витамин С + Цинк
с удължено 
освобождаване

Калций 
+ D3

Супер калций от 
червени коралови 

водорасли



представя

SKY FACE GALVANIC SPA+
VB collagena clinic & Aloe professional

Стъпки за красива кожа
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