
 
 

PROFESSIONAL Silk cocoons treatment 
 
Ενάντια στο stress, τους ερεθισμούς, τις φλεγμονές και τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις.   Στοχευμένη θεραπεία για την αναγέννηση και επαναδομή του 

υδρολιπιδικού φιλμ 

Απαιτούμενα προϊόντα: 

CLEANSING MILK                                                                                                               
REFRESHING TONIC                                                                                                                      

PAPAJA PEEL OFF MASK                                                                                   
HYALURONIC TOTAL REPAIR SERUM                                                                       
SOIR D’ HIVER MASK                                                                                             
MISSION DEFENSE CREAM                                                                                               
EYE CONTOUR GEL                                                                                                         
SILK COCOONS 

Αντενδείξεις: 

Έγκαυμα, ουλές. 
 

Ενεργά συστατικά: 

MG Relax: Συνδυασμός του Mg PCA με εκχύλισμα ανθέων μπλε και άσπρων λωτών. 
PCA = L- Pyrollidone Carboxyl Acid and magnesium. 
Lotus extract: φλαβονοειδή και Anthocyane. 

Neutrazen: Λιποπεπτίδια (νευροπεπτίδια) για άμεση μείωση των φλεγμονών 
και σταθεροποίηση των αγγείων. 

Biofolia: Herbal Glucan για αποτροπή εμφάνισης παθογόνου χλωρίδας του δέρματος. 

Bodyfensine: Συνθετικό πεπτίδιο διεγερτικό του ανοσοποιητικού συστήματος. 

Kudzu: Εκχύλισμα Pueria Lobata, με έξοχη αντισταμινική δράση (TNF, IL) 

Τα προϊόντα της σειράς είναι: 

• EO/PEG ελεύθερα γαλακτωματοποιητών και EDTA 
• Χωρίς σιλικόνη, ορυκτέλαια και ακρυλικές ενώσεις 
• Πλούσια σε επιλεγμένα έλαια βοτάνων 

 Τι να περιμένω από την αγωγή; 

Αποτοξίνωση, αναζωογόνηση, καθαρό δέρμα, διέγερση της μικροκυκλοφορίας 

και της αναπλαστικής ικανότητας του δερματικού ιστού ως και άμεση απάλειψη 

των ερεθισμών στο πολύ ευαίσθητο δέρμα. 

Προτείνουμε μία αγωγή την εβδομάδα για 4 - 6 εβδομάδες. 

Ακολούθως η θεραπεία συντήρησης είναι μια φορά τον μήνα. 



ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 

 

 
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ 

 
Καθαρίζουμε το δέρμα με CLEANSING MILK 
(με ισχυρούς γαλακτωματοποιητές και φοινικέλαιο) 
και στην συνέχεια αφαιρούμε με νερό. 

 

ΛΟΣΙΟΝ 

 
Τονώνουμε με ΤONIC REFRESHING (χωρίς αλκοόλη 
πλούσια σε φυτικά έλαια), κατάλληλη για κάθε τύπο δέρματος. 

 
 
 
 
 

ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ 

 
Νοτίζουμε ένα κομμάτι γάζα με λοσιόν και την τοποθετούμε 
σε όλη την περιοχή. Σε ένα μικρό shaker βάζουμε το 1/5 
(μία κουταλιά του γλυκού) της ποσότητας ενός φακέλου 
PAPAJA PEEL OFF MASK και 25ml νερό. Ανακινούμε πολύ 
καλά       και απλώνουμε με πινέλο πάνω από την γάζα. 
Αφήνουμε 15’ λεπτά. Στο διάστημα αυτό η μάσκα λειτουργεί σαν πήλιγκ. 
Αφαιρούμε την γάζα και τα υπολείμματα με κρύο νερό. 

 
 
 
 
 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ & 
ΜΑΣΑΖ 

 
Παίρνουμε ικανή ποσότητα HYALURONIC TOTAL REPAIR SERUM 

(κρεμώδης ορός με υψηλή περιεκτικότητα σε υαλουρονικό οξύ, 
ενθυλακωμένη ρεσβερατρόλη, λεκιθίνη, φυσικά έλαια από σπόρους                  
ρυζιού  και καρπούς του δέντρου Ximenia) και το απλώνουμε σε όλη 
την περιοχή με τα δάχτυλα. Συνεχίζουμε την διείσδυση με χειρομασάζ 
ή με υπέρηχο ή για ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα με τα ειδικά 
SILK COCOONS. Όταν θα έχει απορροφηθεί όλο το υλικό 

τόσο ώστε να είναι στεγνό το δέρμα, απλώνουμε ικανή ποσότητα 
MISSION DEFENSE CREAM (δραστική κρέμα επισκευής κυτταρικών 

δομών          του δέρματος και της μείωσης των φλεγμονών, χάρη στο  
μοναδικό Ceraparts®, κύρια δομημένη από Ceramides και κύτταρα 

ροδιού) και συνεχίζουμε το μασάζ μέχρι να απορροφηθεί τελείως. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΜΑΣΚΑ 

 
Παίρνουμε ένα αντίστοιχο κομμάτι γάζας και την εφαρμόζουμε 
όπως και παραπάνω. Απλώνουμε προσεκτικά την κρέμα – μάσκα 
SOIR D’ HIVER MASK (χάρη στην πλούσια σύνθεση του προϊόντος       
σε πολυφενόλες, μπλοκάρονται οι ελεύθερες ρίζες, σταθεροποιούνται      
οι δομές και αυξάνεται  ορατά η μικροκυκλοφορία) πάνω από την γάζα   
σε όλη την περιοχή και τα χείλη. Στην συνέχεια αφού η πελάτης έχει 
κλειστά τα μάτια, ψεκάζουμε REFRESHING TONIC από απόσταση                    
5cm περίπου. Αφήνουμε 20 - 25 λεπτά να επενεργήσει και αφαιρούμε                 
με προσοχή. 

 
Κλείνουμε την αγωγή με MISSION DEFENSE CREAM                                  
(θύλακες  μαγνησίου που φορτίζουν τις βιολογικές διεργασίες 
των κυττάρων και οι οποίοι προάγουν ταυτόχρονα την προβιοτική 
βήτα-γλυκάνη η οποία με την σειρά της ενδυναμώνει τους αμυντικούς 
μηχανισμούς του δέρματος ενάντια σε παθογένειες της χλωρίδας του) 



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΑΕΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
 

Πρωί και βράδυ Σχολαστικό καθαρισμό με CLEANSING MILK 
(ήπιο κρεμώδες καθαριστικό που καθαρίζει βαθιά το δέρμα 
χωρίς να επηρεάζει την φυσική προστασία του). 

 
Πρωινή φροντίδα Σε καθαρό δέρμα 2 πατήματα TOTAL REPAIR SERUM  

(αντιοξειδωτική δράση με ενεργό οξυγόνο για αποφυγή καταστροφής                      
των πρωτεϊνών, των λιπιδίων και του DNA) , 
Από πάνω MISSION DEFENSE CREAM (τα ενθυλακωμένα κύτταρα από ρόδι 
στην αλυσίδα βιο-μεταφοράς Ceraparts®, δυναμώνουν την κυτταρική δομή        

του δέρματος και αυξάνουν αισθητά την ικανότητά να συγκρατεί υγρασία). 
 

Βραδινή φροντίδα Σε καθαρό δέρμα απλώνουμε EYE CONTOUR GEL 
(αναδόμηση της κατεστραμμένης και διαταραγμένης δερματικής χλωρίδας). 

 
Μια με δύο φορές την εβδομάδα συνιστούμε Απολέπιση με FACIAL PEELING GEL 

(απαλό πήλινγκ με λειαντικές, καθαριστικές, αναζωογονητικές και απαλυντικές 
ιδιότητες) και αμέσως μετά SOIR D’ HIVER MASK (εξασφαλίζει ένα απόλυτα υγιές 

δέρμα με αυξημένες δυνατότητες των αμυντικών μηχανισμών του). 
Την αφήνουμε για 20 λεπτά και αφαιρούμε με νερό. 

 
Εναλλακτικά μπορούμε να την αφήσουμε σε πολύ λεπτό στρώμα όλη νύχτα. 


