ΝΕΟ ΔΕΡΜΑ ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ
Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
GREEN-PEEL®
ΥΓΙΕΣ ΔΕΡΜΑ ΣΕ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΗ
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GREEN-PEEL® ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΝΕΑ
Απόκτησε ένα νέο δέρμα με το GREEN-PEEL®

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΕ ΑΡΜΟΝΙΑ
ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΒΡΑΒΕΙΟ BEAUTY FORUM 2009
AΠΟ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
GREEN-PEEL® ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Επαναφέρετε την νεανική σας ομορφιά
με την δύναμη της φύσης.
Δεν είναι μόνο οι επιστημονικές μελέτες και έρευνες
που αποδεικνύουν την επιτυχία της μεθόδου GREEN-PEEL®,
αλλά και ο κοσμετολογικός κλάδος επίσης τιμά την ιδιαίτερη
ποιότητα του GREEN-PEEL®. Το 2009 ήμασταν υπερήφανα
οι νικητές του BEAUTY FORUM Readers Choice Award.
Ένα βραβείο που απονέμεται από τους αναγνώστες
του περιοδικού BEAUTY FORUM. Τα δερμοκαλλυντικά
Dr. Med. Christine Schrammek πήραν το πρώτο βραβείο
στην κατηγορία ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
για την διαχρονικά αποτελεσματική θεραπεία GREEN-PEEL®.

Το όνειρο της αιώνιας νεότητας είναι τόσο παλιό όσο και η
ίδια η ανθρωπότητα- σε όλο τον κόσμο ανεξαρτήτως
κοινωνικής και οικονομικής θέσης, η καλή και περιποιημένη
εμφάνιση θεωρείται σημάδι υγείας και καλαισθησίας
παίζοντας σημαντικό ρόλο στην ζωή του ανθρώπου.
Αυτή η ανησυχία των ανθρώπων είναι μία πρόκληση
για την εταιρεία μας για πάνω από 50 χρόνια.
Κοσμετολογικά εμπνευσμένα και δερματολογικά
αποδεδειγμένα προιόντα είναι σε θέση να χαρίσουν ένα νέο
υγιές δέρμα.
Στο επίπεδο της Δερματολογικής αισθητικής τα θεραπευτικά
δερμοκαλλυντικά
Dr. Med. Chr. Schrammek κατω από την εποπτεία έρευνας
και πιστοποιήσης δερματολογικών εργαστηρίων προσφέρουν
την σιγουριά της ασφάλειας και των αποτελεσμάτων.

Με εκτίμηση

Dr.Med.Chr.Schrammek – Drusio
Δερματολόγος - Αλλεργιολόγος
Ειδικός αντιγήρανσης

GREEN-PEEL®
ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
ΝΕΟ ΔΕΡΜΑ ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΦΡΙΓΗΛΟ
ΣΕ 5 ΜΟΝΟΝ ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
Επαναφέρετε την νεανική σας ομορφιά
με την δύναμη της φύσης
Τι είναι το GREEN-PEEL® Dr. Med.Chr. Schrammek?
Είναι ένα μείγμα βοτάνων σε σκόνη που αποτελείται
από 11 διαφορετικά βότανα τα οποία εμπεριέχουν
φυτοκρυστάλλους στα κύτταρα τους.
Περιέχει επίσης βότανα, φύκια, ορυκτά, ένζυμα και βιταμίνες.
Είναι μια ανεπτυγμένη βάσει της δερματολογίας μέθοδος
η οποία χρησιμοποιείται παγκοσμίως από χιλιάδες
αισθητικούς για πάνω από 50 χρόνια σε 52 χώρες
Εφαρμόζετε για την απολέπιση του δέρματος
σε τρία επίπεδα απαλλάσοντας το από επίκτητες
και γεροντικές βλάβες δίνοντας πίσω την χαμένη του
ελαστικότητα και φρεσκάδα.

Χωρίς κανένα χημικό πρόσθετο η συνθετικό συστατικό
αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο στα χέρια της αισθητικού για
να αντιμετωπίσει δύσκολα και εμμένοντα περιστατικά όπως:
ΧΛΟΑΣΜΑ
ΠΑΝΑΔΕΣ-ΔΥΣΧΡΩΜΙΕΣ
ΑΚΜΗ
ΕΝΤΟΝΗ ΣΜΗΓΜΑΤΟΡΟΙΑ-ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑ
ΦΩΤΟΓΗΡΑΝΣΗ
ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ
ΡΥΤΙΔΕΣ
ΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΑΚΜΗ
ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΒΑΛ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΣΩΜΑΤΟΣ
Διεσταλμένοι πόροι, λιπαρά ή ακνεϊκά δέρματα.
Δέρματα με ανάγκη για ανάπλαση, άτονα με κακή
κυκλοφορία λεμφου και αιμάτωσης, φωτογηρασμένα
δέρματα με κηλίδες η ουλές, με επιδερμική χαλάρωση.
Στο σώμα περιοχές με ραβδώσεις από αυξομείωση βάρους
η μετά από εγγυμοσύνη και για κάθε επίκτητη βλάβη το
GREEN-PEEL® είναι η ενδεδειγμένη και δοκιμασμένη αγωγή
50 χρόνια έρευνας,βιβλιογραφίας εφαρμογών
και πειραμάτων στο ανθρώπινο δέρμα μας δίνουν
την εγγύηση του αποτελέσματος.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2009
ΤΟ GREEN-PEEL®
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πώς δουλεύει το Green Peel
Η ιδιαιτερότητα του GREEN-PEEL® δεν συνίσταται μόνον
στην απόλυτη φυσικότητα του προϊόντος αλλά και
στις άμεσες θεραπευτικές του ικανότητες.
Έχοντας την δυνατότητα η θεραπεία βαθιάς απολέπισης
με βότανα να επαναληφθεί όσες φορές χρειάζεται χωρίς
καμία πιθανή παρενέργεια η δυσανεξία το καθιστούν
μοναδικό στο χώρο της κοσμετολογίας.
Καθαρά φυτικά συστατικά δουλεύουν σε συνεργασία
με το δέρμα σας, για την ανάπλαση του.
Το ειδικό μείγμα GREEN-PEEL® εφαρμόζετε με ειδική
μάλαξη στο δέρμα από έναν καλά εκπαιδευμένο επαγγελματία
αισθητικό. Χωρίς γάντια αποδεικνύοντας έτσι την ασφάλεια
του προϊόντος. H μορφή της μάλαξης και ο χρόνος τριβής
εξαρτάται από την κάθε θεραπεία και πόσο βαθιά πρέπει
να είναι η απολέπιση για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα
από την πρώτη κιόλας εφαρμογή. Εάν το μείγμα απλά
τοποθετηθεί στο δέρμα δεν έχουμε καμία απολύτως
απολέπιση αποδεικνύοντας την αυθεντικότητα
της μοναδικότητας και φυσικότητας του προϊόντος.
Η έμπειρη αισθητικός σας είναι αυτή που θα αποφασίσει
την διαπερατότητα του GREEN-PEEL®.

Χάρη στους φυτοκρυστάλλους που εμπεριέχονται
στα κύτταρα των βοτάνων αυξάνεται η απορροφητική
ικανότητα και η αναπλαστική ζώνη του δέρματος
ενεργοποιείται για την παραγωγή νέων κυττάρων.
Ωθούμενο από έναν έντονα δραστηριοποιημένο πλέον
μεταβολισμό η γρήγορη αναπαραγωγή νέων κυττάρων
ξεκινάει.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μία ικανοποιητική απολέπιση
της επιφανειακής στοιβάδας της επιδερμίδας
Η αντίδραση του δέρματος μετά τη θεραπεία εξαρτάται
από την ατομική αναπλαστική ιδιότητα του. Σε κάθε
περίπτωση η εξωτερική στοιβάδα του δέρματος
θα απολεπιστεί με έναν απόλυτα φυσικό τρόπο.
Το φρέσκο, νέο δέρμα ζητάει ειδική περιποίηση
και προστασία για τις επόμενες ημέρες.
Ειδικά δημιουργημένα προϊόντα βελτιώνουν επιπλέον
και στηρίζουν τα αποτελέσματα της θεραπείας.
Και ως εκ του θαύματος ένα ολοκαίνουργιο, υγιές
και λαμπερό δέρμα φωτίζει το πρόσωπο σας.
Η μικροκυκλοφορία του δέρματος αυξάνεται σταδιακά,
ενώ ο μεταβολισμός και η παροχή οξυγόνου και
θρεπτικών συστατικών βελτιώνονται γρήγορα.
Ανάλογα με την προσωπική θεραπεία και τον τύπο
του δέρματος, το δέρμα ξεκινά να ξεφλουδίζεται μετά από
3 ημέρες από τη θεραπεία, η όψη της απολέπισης μπορεί να
ποικίλλει από ελαφριά αποφλοίωση έως ορατό ξεφλούδισμα.

Η ΤΡΙΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ
GREEN PEEL® FRESH UP, ENERGY ΚΑΙ CLASSIC
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Θεραπείες που προσαρμόζονται στο ιδιαίτερο πρόβλημα
του κάθε δέρματος –μπορούν να δώσουν ένα ανώδυνο,
ασφαλές, γρήγορο– θεαματικό αποτέλεσμα.
Φυτικές συστάσεις χωρίς καμία παρενέργεια ή δυσανεξία
Επιτυχία που μπορεί να είναι ορατή και να παρατηρηθεί
σε μόλις 5 ημέρες.
Μακρόχρονη εμπειρία –πάνω από 50 χρόνια εμπειρία
χρήσης του GREEN PEEL®
Δημιουργημένο από μία δερματολόγο –το GREEN-PEEL®
συνδυάζει τα καλύτερα της φύσης και
των επιστημονικών ερευνών.

ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ
ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
ΦΡΕΣΚΑΔΑ

Μπορείτε να κάνετε όσες θεραπείες
GREEN PEEL® χρειάζεται.
Μόνο εξειδικευμένοι και καλά εκπαιδευμένοι αισθητικοί
παίρνουν την έγκριση από την Dr. Med. Christine SchrammekDrusio για την χρήση του GREEN PEEL®.
Το GREEN PEEL® είναι για όλους τους τύπους δέρματος
και για όλες τις ηλικίες.
Ενδείκνυται για κάθε επίκτητη βλάβη του δέρματος, ανεξαρτήτου ηλικίας.
Αντιπροσωπεύεται παγκόσμια. Σίγουρα θα υπάρχει
μία εξειδικευμένη αισθητικός κοντά σας.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΓΩΓΕΣ

Η Τ Ρ Ι Λ Ο Γ Ι Α Τ Η Σ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ GREEN PEEL®

Ο Μ Ο Ρ Φ Ι Α Σ

Η Dr. Med Christine Schrammek μας δίνει 3 είδη
GREEN-PEEL® για να γίνει η αρτιότερη επιλογή:

GREEN-PEEL® FRESH UP
ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΛΑΜΨΕΙ
Το GREEN-PEEL® FRESH UP είναι η κλασσική γρήγορη
ρύθμιση του δέρματος σας όταν θέλετε μία φωτεινή,
σφριγηλή υφή. To GREEN-PEEL® FRESH UP είναι επίσης
το ιδανικό προληπτικό μέτρο για να καταπολεμήσετε
την πρόωρη γήρανση, την απώλεια της ελαστικότητας
του δέρματος, όταν αυτό δεν έχει γίνει ακόμη ορατό.
Εντατική ανάπλαση του δέρματος χωρίς ξεφλούδισμα.
GREEN-PEEL® ENERGY
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΟΥ
Είναι μία θεραπεία που τηρεί τις υποσχέσεις της
–δίνει στο δέρμα ένα βοήθημα ενέργειας που είναι άμεσα
ορατό. Είναι μία πολύ καλά δημιουργημένη εντατική θεραπεία
για δέρματα που χρειάζονται ανάπλαση και ανανέωση.
Ιδανική να χαρίζει τη φυσική ενέργεια που χρειάζεται
το δέρμα να αναπλάσει τα κύτταρα. Η θεραπεία αυτή
μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές το χρόνο.
Το GREEN-PEEL® ENERGY προσφέρει ήπια απολέπιση
GREEN-PEEL® CLASSIC
ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΟΥ
ΝΕΟ ΔΕΡΜΑ ΣΕ ΜΟΛΙΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ,
Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
Πολλοί άνθρωποι με ορατά προβλήματα δέρματος εύχονται
για ένα δέρμα ανανεωμένο, αλλά χωρίς να έρθουν σε επαφή
με επιβλαβή χημικά και αισθητικές εγχειρήσεις. Δεν ζητάνε
κάτι δύσκολο. Η επιτυχία του αυθεντικού GREEN-PEEL®
CLASSIC από την Dr. Med. Christine Schrammek-Drusio μας
δίνει αυτή την ασφάλεια εδώ και πολλά χρόνια.
Το δέρμα απολεπίζεται πολύ έντονα.

ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ GREEN-PEEL®
GREEN-PEEL® CLASSIC, ENERGY & FRESH UP
Έρευνες απέδειξαν τα επιτυχημένα αποτελέσματα
των θεραπειών GREEN-PEEL®.
Η θεραπεία GREEN-PEEL® συνιστάται σε κάθε δέρμα
και σε κάθε ηλικία.

GREEN PEEL CLASSIC®

Η

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΗΛΙΝΓΚ ΤΩΝ 5 ΗΜΕΡΩΝ

ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΙΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
ΤΙΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ
GREEN-PEEL® CLASSIC, ENERGY

Το GREEN PEEL® είναι μία μίξη 11 βοτάνων.
Το βότανα αυτά τρίβονται πάνω στην περιοχή που
παρουσιάζει ατέλειες. Η εφαρμογή γίνεται από
την εξιδεικευμένη και εκπαιδευμένη αισθητικό-κοσμετολόγο.
Η ύπαρξη των 3 διαφορετικών επιπέδων GREEN PEEL®
της δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει την κατάλληλη αγωγή
σύμφωνα με το δέρμα και το πρόβλημα του πελάτη.
Η εφαρμογή γίνεται άνετα, και χωρίς τη χρήση προστατευτικών για
τα μάτια του πελάτη ή τα χέρια της αισθητικού καθώς
το μίγμα είναι 100% φυσικό και δεν περιέχει καμία τοξική
ή χημική ουσία.
Η τριβή αυτή επιτρέπει στα βότανα να διεισδύσουν στο βάθος
της επιδερμίδας και θρέφουν εντατικά το δέρμα για 3 ημέρες.
Τα βότανα αυτά είναι πλούσια σε βιταμίνες, ολιγοστοιχεία,
αμινοξέα και όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το
δέρμα. Αυτό το στάδιο εντατικής θρέψης των ιστών επιτρέπει
και την καλύτερη αιμάτωση και οξυγόνωσή τους καθώς και
την εξιγείανση των εκκρίσεών του.
Μετά από 3 ημέρες τα βότανα εξέρχονται από το δέρμα
συμπαρασύροντας την επιφανειακή στοιβάδα του δέρματος.
Αυτό προκαλεί αποφλοίωση και απομάκρυνση των νεκρών
και κατεστραμμένων ιστών του δέρματος. Το επίπεδο
της αποφλοίωσης εξαρτάται άμεσα από την επιλογή
της αισθητικού σύμφωνα πάντα με το δέρμα και το πρόβλημα
του πελάτη.
Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε μία εξατομικευμένη
θεραπεία σύμφωνα με την ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου.

Τ Ρ Ι Λ Ο Γ Ι Α
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Αποφύγετε να ρίξετε νερό στην περιοχή γιατί μειώνει
την διεισδυτικότητα και το ποσοστό ενέργειας
των φυτοκρυστάλλων.
Πίνετε αρκετό νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ και μην καπνίζετε υπερβολικά.
Να αποφύγετε τη σάουνα και την υπερβολική εφίδρωση.
Να μην εφαρμόσετε κανενός είδους άλλο πήλινγκ η χρήση
άλλων καλλυντικών ή μέικ απ. Τα προϊόντα τα οποία θα χρησιμοποιήτε θα είναι μόνο τα ειδικά προϊόντα του GREEN-PEEL®
της Dr. Med. Chr. Schrammek. Μην απομακρύνετε βιαια το
δέρμα που αποκολλάται κατά την διάρκεια της απολέπισης
Όταν το δέρμα σας θα είναι έτοιμο θα αποβάλλει από μόνο του
την στοιβάδα που είναι ήδη έτοιμη να αποκολληθεί η οποια θα
μενει επανω στο βαμβάκι όταν το καθαρίζετε με την λοσιόν
Αποφύγετε το solarium και την απευθείας έκθεση στον ήλιο
Μην κάνετε ηλιοθεραπεία.
Οι άνδρες πρέπει να αποφεύγουν αυτές τις 5 ημέρες το ξύρισμα.
Το δέρμα του προσώπου ολοκληρώνει την απολέπισή του
σε 5 ημέρες συνήθως ενώ του σώματος σε 7.
Χαλαρώστε λοιπόν και περιμένετε το νέο δέρμα να εμφανιστεί.

Η
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ
ΜΕ ΤΟ GREEN PEEL® CLASSIC
Η ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
Μόλις κάνατε τη θεραπεία GREEN PEEL® CLASSIC.
Η αναπλαστική διαδικασία έχει ενεργοποιηθεί από το μασάζ με το
φυτικό μίγμα. Το πρόσωπο θα είναι ελαφρώς ερυθρό και θα έχετε μία
ελαφριά αίσθηση θερμότητας, όπως όταν πρωτοβγαίνετε στον ήλιο.
Η εκπαιδευμένη αισθητικός σας θα σας ετοιμάσει το προσωπικό
σας πρόγραμμα περιποίησης για το σπίτι. Ενώ στις θεραπείες
GREEN PEEL® FRESH UP και GREEN PEEL® ENERGY θα ήταν
καλό να ακολουθείται αυτήν την αγωγή για την βελτίωση και
σταθεροποίηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας, στο GREEN
PEEL® CLASSIC είναι απαραίτητο το δέρμα να φροντίζεται με
συγκεκριμένο τρόπο για να βοηθήσουμε τη διαδικασία της
αποφλοίωσης και την τελική επιτυχία της θεραπείας.
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
Πλέον η ερυθρότητα έχει φύγει από το δέρμα σας.
Τώρα πρέπει να το φροντίσετε με τα ειδικά δημιουργημένα
προϊόντα που δίνονται μετά τη θεραπεία GREEN PEEL® CLASSIC ή
GREEN PEEL® ENERGY. Τα προϊόντα αυτά είναι η HERBAL CARE
LOTION 2, ή SPECIAL CARE CREAM 2 ή η SPECIAL REGULATING CREAM 2 και η BLEMISH BALM. Αυτά τα προϊόντα έχουν
μελετηθεί από την ίδια την Dr. Med. Christine Schrammek-Drusio.
Περιέχουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την ενίσχυση των
αποτελεσμάτων της θεραπείας, για την προστασία του δέρματος από
την απώλεια υγρασίας και από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Έως και την πέμπτη ημέρα θα καθαρίζετε το πρόσωπό σας ταμποναριστά με την HERBAL CARE LOTION 2. Δεν θα τρίβετε ή ξύνετε
το πρόσωπό σας. Δεν θα χρησιμοποιείτε άλλο καθαριστικό.
Στη συνέχεια θα αναμιγνύετε την BLEMISH BALM με τη SPECIAL
CARE CREAM 2 ή τη SPECIAL REGULATING CREAM 2 και
θα την τοποθετείτε σε όλο το πρόσωπο. Θα ακολουθείτε αυτή
τη διαδικασία πρωί βράδυ και προαιρετικά όσες φορές θέλετε.
Αποφύγετε να ξεπλύνετε το πρόσωπο με νερό γιατί μειώνει
το αποτέλεσμα της θεραπείας.
Η αισθητικός σας, θα σας συμβουλέψει αναλυτικά.
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Η ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
Θα δείτε τώρα κάποια μικρή υποψία αποφλοίωσης.
Αυτό μπορεί να ποικίλλει από την αναπλαστική ικανότητα
του κάθε δέρματος –μπορεί να είναι ήπια ή πιο έντονη. Συνήθως
ξεκινάει γύρω από το στόμα, λόγω των έντονων συσπάσεων.
Μην προσπαθήσετε να απομακρύνετε το επιπλέον δέρμα με
τα χέρια σας, αφήστε το να πέσει όταν αυτό θα είναι έτοιμο.
Θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα σας κανονικά.
Θα σας προσφέρουν σε αυτή τη φάση την ελαστικότητα και
τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το δέρμα σας.
Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
Η απολεπιστική διαδικασία του δέρματος είναι πλέον ορατή.
Εάν αυτό είναι εφικτό φροντίστε να περάστε μία πιο ήρεμη μέρα,
δώστε τη δυνατότητα στο σώμα σας να ξεκουραστεί για να
αναπλάσει γρηγορότερα το δέρμα. Συνεχίσετε να φροντίζετε
το δέρμα σας με τα κατάλληλα προϊόντα.
Η ΠΕΜΠΤΗ ΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
Το δέρμα σας πλέον έχει απολεπιστεί ομοιόμορφα.
Αυτή την ημέρα έχετε ραντεβού με την αισθητικό σας για
να κάνετε την αποθεραπεία με τα κατάλληλα θρεπτικά προϊόντα.
Απολαύστε την περιποίηση της αισθητικού σας σε μια αγωγή
χαλάρωσης, ομορφιάς και ευεξίας. Κατά την διάρκεια της
αποθεραπείας θα αποκολληθεί το υπόλοιπο δέρμα που τυχόν έχει
μείνει και θα έρθει στην επιφάνεια το νέο δερμα. Πλέον το νέο σας
δέρμα, το οποίο έχει άριστη απορροφητικότητα, θα δουλευτεί
με πολύτιμα ενεργά συστατικά και θα αποκτήσει μία νεανική
φρέσκια όψη. Τα καταφέρατε, το δέρμα σας δείχνει σαν να έχει
ξαναγεννηθεί, λαμπερό και όμορφο. Ακολουθήστε τις συμβουλές
της αισθητικού σας για την περιποίησή του με
τα κατάλληλα προϊόντα κατά την διάρκεια του επόμενου μήνα.
Αυτό θα συμβάλλει στη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΣΑΣ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ ΔΕΡΜΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Τα ποικίλα τμήματα της σειράς Dr. Med. Christine Schrammek
derma.cosmetics είναι κατασκευασμένα για να προάγουν και
να μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα των υπολοίπων.
Τα ενεργά συστατικά συνδυάζονται σε υψηλές συγκεντρώσεις
για να επιτύχουν αποδεδειγμένα αποτελέσματα, κάτι από
το οποίο μπορείτε να επωφεληθείτε!
Τα σκευάσματα αυτά είναι μελετημένα από την ίδια
την Dr. Med. Christine Schrammek.
Για τις πρώτες 5 ημέρες περιποιηθήτε το δέρμα σας
με τον ακόλουθο τρόπο:
V Πρωί και βράδυ, τοποθετήτε την HERBAL CARE LOTION II
σε ένα βαμβάκι και ταμπονάρετε το δέρμα. Αυτός είναι
ο τρόπος με τον οποίο θα καθαρίζετε το πρόσωπο.
V Εάν σας ευχαριστεί επαναλάβατε αυτή τη διαδικασία
όσες φορές την ημέρα θέλετε.
V Πρωί και βράδυ, αναμίξτε τη BLEMISH BALM
με την SPECIAL REGULATING CREAM II
(στα λιπαρά δέρματα) ή την SPECIAL CARE CREAM II
(στα κανονικά, ξηρά δέρματα ή σε περιοχές του σώματος).
Εάν σας ευχαριστεί επαναλάβατε αυτή
τη διαδικασία όσες φορές την ημέρα θέλετε.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΣΑΣ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ
ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ ΔΕΡΜΑ
Μετά την αποθεραπεία περιποιηθήτε το δέρμα σας
με τον ακόλουθο τρόπο:
Λιπαρά δέρματα:
V Χρησιμοποιείτε την SPECIAL REGULATING CREAM II
πρωί και βράδυ την OPTIMUM PROTECTION SPF 30 για
αντηλιακή κάλυψη και τη BLEMISH BALM τοπικά ή σε όλο
το πρόσωπο σαν κάλυψη. Χρησιμοποιήστε τις αμπούλες
HERBAL ACTIVE PURITY όπως θα σας καθοδηγήσει
η αισθητικός σας.
Για κανονικά, ξηρά δέρματα:
V Χρησιμοποιήστε την SPECIAL CARE CREAM II το πρωί
και το SKIN ELIXIER σαν κρέμα νυκτός. Η OPTIMUM
PROTECTION SPF 30 θα είναι η αντηλιακή σας για
τον επόμενο μήνα.
V Χρησιμοποιήστε τις αμπούλες HERBAL ACTIVE VITALITY
όπως θα σας καθοδηγήσει η αισθητικός σας.
Για περιοχές του σώματος:
V Χρησιμοποιήστε το SKIN ELIXIER πρωί και βράδυ
για τον υπόλοιπο μήνα
Χρησιμοποιήστε τις αμπούλες
HERBAL ACTIVE VITALITY BODY

όπως θα σας καθοδηγήσει
η αισθητικός σας.

Ant-Aging treatment
Για ώριμες, απαιτητικές, αφυδατωμένες επιδερμίδες με ρυτίδες.

Η Dr Med Christine Schrammek πέρα από τη μελέτη και την
εμπειρία των θεραπειών με βότανα έχει διερευνήσει και
δημιουργήσει κλασσικές πολύ δραστικές αγωγές με
συστατικά νέας τεχνολογίας για όλες τις δερματικές
βλάβες πού μπορούν να προκληθούν από την
χρονογήρανση την φωτογήρανση και τους
επίκτητους παράγοντες πού συμβάλουν στη
μη καλή λειτουργία του προκαλώντας
προβλήματα όπως ακμή, σμηγματοροιία λεκέδες.
Είναι ειδικές αγωγές πού μπορούν να εφαρμοστούν
αυτόνομα χωρίς τις θεραπείες με βότανα η να
συνδιαστούν με τα Green-Peel για την μεγιστοποίησή τους
και ένα πιο καθοριστικό αποτέλεσμα
διαχρονικό στα προβλήματα των επίκτητων βλαβών.
Η αισθητικός θα σας συμβούλεψει και θα σας
προτείνει την ενδεδειγμένη γία το δέρμα σάς αγωγή.
Οι εξειδικευμένες αγωγές είναι:
Time control lifting treatment
Πρωτοποριακή Συσφικτική αντιρυτιδική αγωγή
με boto-like δράση και ειδικά βιοπεπτίδια.
Επουλώνει και αποτρέπει τη γήρανση των
κυττάρων και τη δράση των σακχάρων
στις ίνες κολλαγόνου και ελαστίνης.
Ηerbal beauty treatments
Θεραπείες υψηλής δραστικότητας με επιλεγμένο
συνδυασμό βοτάνων για την ευεξία και τη φροντίδα
του δέρματος. Τρεις διαφορετικές λύσεις ανάλογα
με τον τύπο δέρματος: PURE, RELAX, VITAL.

Sensitive censiderm treatment
Εντατική θεραπεία για ευαίσθητα δέρματα με κοκκινίλες
που χρειάζονται επειγόντως βοήθεια για να ηρεμήσουν.
Antistress treatment
Για ευαίσθητα δέρματα με ευρυαγγείες.
Συμβάλλει στην ηρεμία και ευεξία του δέρματος
αποσυμφορώντας το.
Active clearing treatment
Για την ρύθμιση της σμηγματόρροιας, την ακμή,
την υπερκεράτωση, γενικά για λιπαρά, μεικτά
και ακνεικά δέρματα.
The power neck treatment
Εξειδικευμένη θεραπεία για τον λαιμό. Συσφικτική,
αντιγηραντική και για τον επαναπροσδιορισμό
του διπλοσάγονου.
The mela white treatment
Λευκαντική θεραπεία βασισμένη στις νέες
έρευνες για την κινητικότητα και την δράση
των μελανινοκυττάρων, τα οποία ευθύνονται
για το χλόασμα, τις πανάδες και τις σκουρόχρωμες κηλίδες.
Hydro-vital treatment
Για ενυδάτωση και όχι μόνο. Ολοκληρωμένη αγωγή που
φροντίζει η επιδερμίδα να έχει ελαστικότητα, υγρασία,
ζωντάνια για να αντισταθεί στην ξηρότητα και τις λεπτές
γραμμές και ρυτίδες.
Special eye care treatment
Σύγχρονη θεραπεία για το ευάλωτο δέρμα
γύρω από τα μάτια. Μειώνει τις ρυτίδες,
τις σακούλες και τους μαύρους κύκλους
χαρίζοντας ζωντανό και νεανικό βλέμμα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

Στηρίζει και φροντίζει την επιχείρηση σας
www.schrammek.de
www.beaute-marine.com

