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VB collagena clinic & Aloe professional
Професионална козметика

Стъпки за красива кожа

VB collagena clinic & Aloe professional

Професионална козметика
с Патентован Биологично Активен Комплекс
Патентованият комплекс
забавя процесите на стареене и бръчкообразуване,
регулира водния и маслен баланс,
нормализира рH на кожата;

съдържа основните градивни елементи на кожата, в усвоимо и
високоактивно биологично състояние – колаген, еластин, ДНК,
натурална розова вода.

VB collagena clinic &
Aloe professional
Козметичната серия VB collagena clinic & Aloe professional
е разработена, следвайки най-новите тенденции и в
съответствие с Регламента за производство и употреба
на козметични продукти в Европейския съюз.
Патентованият комплекс
съдържа основните градивни елементи на кожата, в
усвоимо и високоактивно биологично състояние –
колаген, еластин, ДНК, натурална розова вода.
В зависимост от типа кожа,
продуктите са обогатени и с алое, липа, лайка, масло
от гроздови семки, бадемово масло, прополис, чаено
дърво, масло от жасмин, масло от жожоба, витамини,
минерален комплекс.

Съдържание на презентацията

Определяне на типа кожа.
Схема на масажните линии.
Продукти за 4-те стъпки за красива кожа:
1. Почистване и тонизиране
2. Подхранване
3. Лифтинг
4. Финална фаза

Често задавани въпроси.
Съвети за постигане на по-добри резултати.

VB collagena clinic & Aloe professional
Стъпки за постигане на красива кожа

Последователността от действията
за постигане на красива кожа са следните:
o Определяне на типа кожа.
o Познаване на схемата на масажните линии.
o Избор на козметични продукти за 4-те стъпки за грижа за кожата:

1.Почистване и
тонизиране

2.Подхранване

3.Лифтинг

4.Финална фаза

Определяне на типа кожа
Кожата може най-общо да се раздели на два типа:

Мазна до комбиниран тип –
тя е по-плътна и значително поустойчива на външните влияния,
старее по-бавно.

Тип суха до нормална –
тя е по-тънка и по-уязвима
на външни влияния,
старее по-бързо.

Определяне на типа кожа
Типът кожа е заложен още от раждането.
Той не е придобито качество, а органически тип, който
различава всеки човек.

На интернет страницата на
www.green-master.eu в раздела Продукти/Козметика,
можете да направите лесен тест, за да
определите типа на своята кожа.
Препоръчваме Ви да правите теста периодично,
защото е възможно кожата Ви да се променя.

Схема на масажните линии
Винаги нанасяйте козметиката върху добре
почистена кожа и с чисти ръце.
Кремовете и геловете се нанасят с леки
масажиращи и потупващи движения по
линиите на най-малко разстягане на
кожата – масажните линии.
По лицето нагоре и навън чрез бавни и
нежни движения по очертанията на
мускулите се постигат желаните резултати.
Когато работите в областта около очите,
почнете под очите, следвайте очертанията
на мускула около окото нагоре до под
веждата.

VB collagena clinic & Aloe professional
Стъпки за постигане на красива кожа
За всеки тип кожа
1.Почистване и тонизиране
MAKE-UP REMOVER FLUID

Безводен флуид
за почистване
на всякакъв вид грим

Редовното почистването на
грима е изключително важно за
поддържането на красива и
сияйна кожа.

EXFOLIATING GEL

Хипоалергенен
ексфолиращ гел за
дълбочинно почистване

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

VB collagena clinic & Aloe professional
Стъпки за постигане на красива кожа
Суха до нормална кожа

1.Почистване и
тонизиране –
поч.флуид и
поч.лосион

2.Подхранване – околоочен
серум, депигментиращ серум,
Total effect gel или Bioaktiv gel
(при нужда)

3.Лифтинг
– лифт
серум

4.Финална фаза –
хиратиращ крем,
депигментиращ крем
(при нужда), крем
„Тайната на красотата“

Сухата кожа е по-тънка и уязвима. Необходимо е непрекъснато да се
хидратира и подхранва, за да запази еластичността си. Липсата на
естествено омазняване се компенсира с продукти, поддържащи
естествения й маслен баланс.

VB collagena clinic & Aloe professional
Стъпки за постигане на красива кожа
Мазна и комбиниран тип кожа

1.Почистване и
тонизиране –
поч.флуид и
поч.тоник

2.Подхранване – околоочен 3.Лифтинг
серум, депигментиращ серум,
– лифт
Total effect gel или Bioaktiv gel
серум
(при нужда)

4.Финална фаза –
себурегулиращ крем,
депигментиращ
крем (при нужда), крем
„Тайната на красотата“

Мазната кожа е по-плътна и по-устойчива. Нейният „лъщящ вид“ се
дължи на по-обилната секреция на себум от мастните жлези. Затова
тя изисква всекидневни грижи, включващи почистване и
хидратиране, тъй като себумът и замърсяванията могат да доведат
до появата на различни трайни кожни дефекти.

1.Почистване и тонизиране
IONTOPHORESIS CLEANSING FLUID
Почистващ флуид

Високоефективно,
анийон-активно почистване в
дълбочина, с грижа за всеки тип кожа и
подготовка за следващо въздействие.
Колагенът подхранва и защитава кожата.
Розовата вода действа успокояващо и
противовъзпалително, подпомага
процеса на дълбочинно почистване.

230 ml

Съдържа:
Колаген
Натурална розова
вода

1.Почистване и тонизиране
CLEANSING TONIC
Почистващ тоник за мазна до комбиниран тип кожа

Професионално почистване и подхранване!
Активно почистващ тоник,
отстраняващ остатъците от излишните
мазнини и други замърсявания.
Предотвратява възпаления и обриви.

230 ml
Съдържа:
Колаген
Алое вера
Натурална розова вода
Лайка

1.Почистване и тонизиране
CLEANSING LOTION
Почистващ лосион за суха до нормална кожа

Професионална грижа за лицето,
шията и деколтето!
Почиства, Хидратира, Подхранва
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
Съдържа:
Колаген,
Натурална розова вода
Алое Вера,
Липа

2. Подхранване
EYE CONTOUR SERUM
Серум за околоочния контур за всеки тип кожа

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

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
Съдържа:
Патентован Биологично
Активен Комплекс
(колаген, еластин, ДНК,
натурална розова вода);
Хиалуронова киселина;
Алое Вера.

2. Подхранване
ANTI-SPOT SERUM
Депигментиращ серум

За бърз и траен депигментиращ ефект с
подхранване кожата на лицето!
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
Съдържа:
Патентован Биологично
Активен Комплекс
(колаген, еластин, ДНК,
натурална розова вода);
Алое Вера;
Gatuline Whitening.

2. Подхранване
TOTAL EFFECT GEL
Тотал ефект гел

За подхранване и успокояване на възпалена и
проблемна кожа!
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
Съдържа:
Патентован биологичноактивен комплекс
(колаген, еластин, розова
вода и ДНК), Алое вера,
прополис, чаено дърво.

2. Подхранване
BIOAKTIVE GEL
Биоктивен гел
Успокоява предразположената към възпаления кожа и
регулира излишната мастна секреция
Не на акнето и комедоните!
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
Съдържа:
Патентован биологичноактивен комплекс (колаген,
еластин, розова вода и
ДНК), Алое вера, глицерин,
чаено дърво (на
микрокапсули), екстракт от
портокал с природни
витамини А, С, Е, В6.

3. Лифтинг
LIFT SERUM
Lift серум за всеки тип кожа

Бърза и професионална грижа с
моментален ефект!
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
Съдържа:
Патентован Биологично
Активен Комплекс
(колаген, еластин, ДНК,
натурална розова вода);
Алое Вера;
Гуарана.

4. Финална фаза
MOISTURIZING CREAM
Хидратиращ крем за суха до нормална кожа

Спрете времето!
Хидратира , стяга, регенерира и подхранва кожата и
забавя процесите на стареене. Подходящ като
крайна стъпка в терапията за суха и зряла кожа.
Патентованият биологично-активен комплекс
мощно и ефективно възстановява протеиновия
баланс на кожата, регенерира колагеновата
структура, възвръща еластичността,
свежия вид и тонус на кожата.
Начин на употреба:
С нежни поглаждащи движения кремът се втрива
в областта на лицето, шията и деколтето след
попиване на серума или гела.

75 ml
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.

4. Финална фаза
SEBUM REGULATING CREAM
Себурегулиращ крем за мазна и комбиниран тип кожа

За да не остарявате!

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
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.

4. Финална фаза
ANTI-SPOT CREAM
Депигментиращ крем за всеки тип кожа

Депигментиращ ефект и грижа за
кожата на лицето!
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
Съдържа:
Патентован Биологично
Активен Комплекс
(колаген, еластин, ДНК,
натурална розова вода);
Алое Вера;
Масло от гроздови семки;
Gatuline Whitening.

4. Финална фаза
BEAUTY SECRET CREAM
Активен крем „тайната на красотата“ за всеки тип кожа

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.

75 ml
Съдържа:
Патентован биологичноактивен комплекс
(колаген, еластин, розова
вода и ДНК), масло от
жасмин, масло от
жожоба, витамини и
минерален комплекс.

Често задавани въпроси:

1. След колко време се получават видими резултати?
Още след първите няколко сеанса се усеща
резултата върху кожата.
2. Може ли да се пропусне някоя от стъпките?
Минималният брой продукти, които е препоръчително да се
използват, за да има дълготраен ефект и да се застъпят
основните стъпки за грижа за кожата са: флуид за почистване
на грим, почистващ флуид, околоочен серум и лифт серум.
Препоръчително е да се използва и някой от кремовете за
финалната фаза, тъй като се получава по-добър ефект и подобра защита на кожата от околната среда.

Често задавани въпроси:

3. Каква е разликата между серум и крем?

Серумът е гел, който навлиза много дълбоко в кожата.
Той е на водна основа и не съдържа масла. Има много
интензивно действие и по-висока концентрация на
биологично активни съставки.
Кремът е емулсия, която има съдържание на масло.
Защитава кожата от околната среда.

Често задавани въпроси:

4. Как се нанася депигментиращия серум?
На цялото лице и шия, за да се получи изравняващ тена
ефект. Най-добре е да се комбинира с депигментиращия
крем след това, който предпазва от нова пигментация.

5. След колко време се вижда ефекта от
депигментиращата терапия?
Средно тенът се изравнява за около 2 месеца. Но е от
изключително значение да се правят редовно и четирите
стъпки и да се намали употребата на пудра и фон дьо тен.
6. Може ли да се използват депигментиращите
продукти при младежи?
Може да се използва и при младежи над 13-14 години, тъй
като няма съставки, които да дразнят нежната кожа.

Често задавани въпроси:

7. Може ли да се използва VB collagena clinic & Aloe
professional преди нанасяне на декоративна козметика ?
Да, козметиката може да се използва преди грим, като
най-подходящ преди нанасянето му е активният крем
«Тайната на красотата».
8. Кой продукт може да се използва за стягане на бюст?
Лифт серум.

9. Кой продукт може
да се използва при целулит?
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. Водете здравословен живот и спете достатъчно.

Съвети за постигане на още по-добри
резултати:
6. Препоръчваме Ви да комбинирате козметичните процедури с
прием на биологично активни добавки, които подпомагат кожата
за образуването на колаген и подобряват еластичността й:

Колаген
Голд екстра

Колаген +
Коластра

Капсули за красота

Бирена мая +
Витамини

Съвети за постигане на още по-добри
резултати:
6. Препоръчваме Ви да комбинирате козметичните процедури с
прием на биологично активни добавки, които подпомагат кожата
за образуването на колаген и подобряват еластичността й:

Нони
чист сок

Алое
чист сок

Алое вера
+ витамини

Чисто масло от
черен кимион

Масло от черен кимион
+ витамини и мастни
киселини

Съвети за постигане на още по-добри
резултати:
6. Препоръчваме Ви да комбинирате козметичните процедури с
прием на биологично активни добавки, които подпомагат кожата
за образуването на колаген и подобряват еластичността й:

Омега 3
рибено масло

Omega 3 Perilla oil

Амино - комплекс
Flax ОilОмега –3 -6-9
ленено масло

Съвети за постигане на още по-добри
резултати:
6. Препоръчваме Ви да комбинирате козметичните процедури с
прием на биологично активни добавки, които подпомагат кожата
за образуването на колаген и подобряват еластичността й:

Селен
+ А, С, Е

Витамин С + Цинк
с удължено
освобождаване

Витамин С
с удължено
освобождаване

Калций
+ D3

Каротин
плюс

Супер калций от
червени коралови
водорасли

Сила за
нервната
система

3
представя

VB collagena clinic & Aloe professional
Професионална козметика

Стъпки за красива кожа

