Požití*:
Synergie 4 produktů – efektivní a bezpečný protokol

LEHKÉ OŠETŘENÍ – SUCHÁ A DEHYDRATOVANÉ KŮŽE
1) Vyhodnocení historie pacienta a kůže daného subjektu.
2) Připravte pokožku pomocí přípravku PH Balance 3+ tak, že dojde k jejímu vyrovnání, poté srovnejte
pH pokožky a optimálně ji přichystejte na ošetření. S použitím odličovače aplikujte přípravek PH
Balance 3+ na místa, která mají být ošetřena, od oblasti výstřihu, poté opláchněte.
3) Vezměte stříkačku s cca 1 ml přípravku TMC 3+ (pro ošetření obličeje, krku a dekoltu) a pomocí
zakřivené jehly (použité jen jako kapátka) rozdělte na oblast několik kapek (v průměru 3-5 kapek)
v následujícím pořadí: čelo, brada, krk, dekolt, tváře. Masíruje oblast, dokud není přípravek zcela
absorbován (pro silnější efekt nechte působit 2 až 5 minut, dokud nedojde k lehkému pálení).
4) Použijte přípravek Neutro Active 3+ k zastavení zbytkového působení látky TCA. Vmasírujte
produkt do ošetřených míst, dokud není zcela absorbován.
5) Pro dokončení lehkého ošetření aplikujte přípravek Leniprotex 3+ na všechny ošetřené části.
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STŘEDNÍ OŠETŘENÍ – NORMÁLNÍ / SMÍŠENÁ KŮŽE
1) Vyhodnocení historie pacienta a kůže daného subjektu.
2) Připravte pokožku pomocí přípravku PH Balance 3+ tak, že dojde k jejímu vyrovnání, poté srovnejte
pH pokožky a optimálně ji přichystejte na ošetření. S použitím odličovače aplikujte přípravek PH
Balance 3+ na místa, která mají být ošetřena, od oblasti výstřihu, poté opláchněte.
3) Vezměte stříkačku s cca 1,5 ml přípravku TMC 3+ (pro ošetření obličeje, krku a dekoltu) a pomocí
zakřivené jehly (použité jen jako kapátka) rozdělte na oblast několik kapek (v průměru 3-5 kapek)
v následujícím pořadí: čelo, brada, krk, dekolt, tváře. Masírujte oblast, dokud není přípravek zcela
absorbován.
4) Opakujte aplikaci 2 krát v oblasti čela, krku a dekoltu a 1 krát směrem z tváří ven (pro silnější efekt
nechte působit 2 až 5 minut, dokud nedojde k lehkému pálení).
5) Použijte přípravek Neutro Active 3+ k zastavení zbytkového působení látky TCA. Vmasírujte
produkt do ošetřených míst, dokud není zcela absorbován.
6) Pro dokončení ošetření aplikujte přípravek Leniprotex 3+ na všechny ošetřené části.

INTENZIVNÍ OŠETŘENÍ – MASTNÁ KŮŽE NÁCHYLNÁ NA AKNÉ
1) Vyhodnocení historie pacienta a kůže daného subjektu.
2) Připravte pokožku pomocí přípravku PH Balance 3+ tak, že dojde k jejímu vyrovnání, poté srovnejte
pH pokožky a optimálně ji přichystejte na ošetření. S použitím odličovače aplikujte přípravek PH
Balance 3+ na místa, která mají být ošetřena, od oblasti výstřihu, poté opláchněte.
3) Vezměte stříkačku s cca 2 ml přípravku TMC 3+ (pro ošetření obličeje, krku a dekoltu) a pomocí
zakřivené jehly (použité jen jako kapátka) rozdělte na oblast několik kapek (v průměru 3-5 kapek)
v následujícím pořadí: čelo, brada, krk, dekolt, tváře. Masírujte oblast, dokud není přípravek zcela
absorbován.
4) Opakujte aplikaci 3 krát v oblasti čela, krku a dekoltu a 2 krát směrem z tváří ven (pro silnější efekt
nechte působit 2 až 5 minut, dokud nedojde k lehkému pálení).
5) Použijte přípravek Neutro Active 3+ k zastavení zbytkového působení látky TCA. Vmasírujte
produkt do ošetřených míst, dokud není zcela absorbován.
6) Pro dokončení lehkého ošetření aplikujte přípravek Leniprotex 3+ na všechny ošetřené části.

Protokol:
Doporučený cyklus zahrnuje jedno ošetření týdně, celkem 4 ošetření.
Údržba: 1 ošetření za měsíc.
Pacient obvykle po ošetření trvajícím přibližně 20-30 minut může okamžitě pokračovat v běžných
činnostech.
Doporučujeme používat nitrilové rukavice
* Lékař může dle svých zkušeností protokol změnit
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