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Professional

Процедурата е заснета в Центъра за естетична медиЦина Skin SyStemS, софия, бул. джеймс баучер 95, 
тел.: 962 43 64, 0887 958 506.

Beauty

bergman 
Експресна грижа за младост и красота

текст Поли МАНолоВА

Все по-забързаният ритъм на жиВот неминуемо остаВя сВоите отпечатъци по кожата 
на лицето ни. преумората, стресът, недоспиВането и още куп Вредни фактори Водят до 
пояВата на признаци на преждеВременно стареене. предлагаме Ви Високорезултатната 
експресна терапия с продукти на BERGMAN – елитна холандска козметика, обединяВаща 
дългогодишния опит на естетични хирурзи и дерматолози и осигуряВаща ексклузиВна 
козметична грижа, с помощта на която ще съхраните сВежото си младежко излъчВане.

Почистване 
10 минути
терапията започва с почистване 
на грима от очите с Clean Eyes 
– двуфазна формула без парфюм, 
която се активира при разклаща-
не, почиства мигновено кожата и 
я овлажнява. Clean Eyes съдържа 
комбинация от антиоксидантни 
съставки – екстракт от личи, 
който предпазва от оксидиращия 
стрес, и бета-глюкан със стягащо, 
заздравяващо и защитно действие. 
Продуктът предпазва от появата 
на нови фини линии и бръчки. следва 
почистване на лицето със Sparkling 
Clean (освежаващ гел) или Clean 
Comfort (нежно мляко).
Освежаващият гел може да се 

прилага за всеки тип кожа, но 
особено е подходящ за мазна кожа, 
както и при тийнейджъри и мъже 
благодарение на свежата си и лека 
текстура. Гелът премахва всички 
замърсявания и излишъка от себум-
на секреция. Може да се използва и 
като продукт за бръснене. Изключи-
телно нежното почистващо мляко 
лесно отстранява замърсяванията 
и грима, подобрява еластичността 
на кожата, запазва влажността и 
естествената й защита. 
следва нанасяне на Crystal Clean 
– регулиращ влажността лосион, 
който освежава кожата, докато 
премахва последните остатъци от 
замърсяванията по лицето. Лоси-
онът неутрализира рН нивото на 
кожата и има леко стягащ ефект.
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Пилинг 
10 минути
Пуска се вапозонът (пароозона-
тор за козметични процедури) за 
около 5 минути. Парата спомага 
за отваряне на порите и почист-
ването им в дълбочина. Нанася се 
Reborn Scrub (ултралек пилинг-мас-
ка) или Microdermabrasion Cream + 
Microdermabrasion Serum (смес от 
микродермабразио крем и серум) 
и с леки кръгообразни движения се 
отстранява повърхностният слой 
мъртви клетки от кожата. Reborn 
Scrub съдържа костилки от жожоба, 
богати на витамин F, и оптимално 
предпазва и овлажнява кожата по 
време на пилинг. Подходящ е за все-
ки тип кожа, включително чувстви-
телна. В Microdermabrasion Cream са 
включени кристали алуминиев оксид, 

които нежно ексфолират, без да 
нараняват или раздразнят кожата, 
изглаждат бръчиците и възвръщат 
жизнеността й. серумът съдържа 
мощната съставка Sorbaine (ензи-
мен комплекс от папая и екстракт 
от лимон) и има превантивно 
действие срещу стареенето. 
сместа от микродермабразио 
крем и серум видимо омекотява ко-
жата и спомага за по-доброто про-
никване на активните съставки от 
останалите продукти BERGMAN 
Beauty Care. след отстраняване на 
пилинга кожата на лицето се тони-
зира с Crystal Clean.

Маска и Масаж 
20 минути
В зависимост от състоянието на 
кожата терапевтът избира каква 
маска да приложи за всеки конкре-
тен случай. При мазна или смесен 
тип кожа, както и при акне, на 
плътен слой се нанася Purification 
Mask (дълбоко почистваща и 
регулираща маска), като се избяг-
ва околоочният контур. Маската 
съдържа китайска глина, олио от 
чаено дърво, бета-глюкан, витами-
ни и други съставки, отстранява 
замърсяванията и излишъка от 
себум, възстановява естестве-
ния хидробаланс на кожата. За 
суха или зряла кожа е подходяща 
Metamorphose Mask (стимулираща и 
възстановяваща маска), богата на 
бета-глюкан, екстракт от арника, 
витамините F, A и E, пантенол и 
алантоин, които активират кле-

тъчната регенерация, интензивно 
хидратират, подхранват, успокоя-
ват и ревитализират кожата. след 
използване на тази маска кожата 
претърпява пълна метаморфоза и 
възвръща свежия си и сияен тен. 
Докато трае действието на съот-
ветната маска, се прилага масаж 
на раменете и врата със смес 
от Relaxing Body Essence (олио за 
тяло, богато на ароматни масла) и 
Sensitivity (SOS балсам с мощно успо-
кояващо действие). Масажът има 
невероятно релаксиращо действие 
и ще ви помогне да се освободите 
от натрупаното напрежение. след 
20 минути маската се отстранява 
с хладка вода и лицето се тонизира 
с Crystal Clean.

креМ-база 
5 минути
ако е необходимо, се нанасят про-
дукти за специфична грижа, като 
Scar Retreat Cream/ Serum (крем/ 
серум за лечение на белези, зачер-
вявания, раздразнения и възпаления) 
или Injectables@home (серум против 
бръчки), който се нанася локално 
върху бръчките.
терапията завършва с нанасяне 
на подходящ крем-база, като в 
зависимост от конкретния случай 
може да се приложи: 24-Hour Guard 
(дневен и нощен регулиращ крем 
с превантивно действие срещу 

преждевременното стареене на 
кожата, но също така идеален за 
млада дехидратирана кожа), Time 
Stop („забавящ времето” крем за 
по-възрастна кожа и/или суха кожа), 
Finishing Touch
(луксозен дневен и нощен крем с 
лифтинг действие), Skin Supplies 
Day SPF 15 (стягащ дневен крем, 
който стимулира синтеза на кола-
ген и възстановява еластичността 
на кожата) или Supreme Cream (дне-
вен и нощен крем с мощен anti-age 
ефект).
На околоочния контур се нанася 
Smooth Look (крем против бръчки) 
или Comfort Look (дрениращ гел про-
тив тъмни кръгове и подпухване).

ПроДъЛжИтеЛНостта 
На тераПИята е саМо 
45 МИНутИ, а реЗуЛтатът 
е НаЛИце ВеДНаГа – 
кожата е Мека, ГЛаДка 
И тоНИЗИраНа, теНът е 
сВеж И сИяеН, ЛИцето 
ВъЗВръща МЛаДежкото 
сИ ИЗЛъчВаНе.

Продукти за домашна грижаПрофесионална линия


