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Skóra zanieczyszczona – bez pryszczy, grudek i krostek

1. Niewielką ilość żelu skinicer® Repair Cleanser (max. 2 naciśnięcia) nanieść na dłonie. Następnie 

wmasować w skórę twarzy do pełnego spienienia. Spłukać letnią wodą a pozostałości spienionego żelu 

usunąć za pomocą wilgotnego kompresu, ściereczki bądź ręcznika. Żel skinicer® Repair Cleanser 

posiada lekko kwaśny odczyn pH 5,2 - dzięki czemu tonizowanie skóry jest zabiegiem zbędnym!

2. Na tak umytą, osuszoną i odtłuszczoną skórę można zaaplikować peeling (również parowy) odpowiedni 

do rodzaju skóry i typu cery.

3. Po dokładnej / gruntownej dezynfekcji, należy ręcznie oczyścić skórę. Zaleca się również ponowną 

dezynfekcję skóry po zabiegu oczyszczania. 



Skóra zanieczyszczona – bez pryszczy, grudek i krostek

4. Na tak przygotowaną skórę, nałożyć (np. szpatułką) cienką warstwę (wielkości orzecha laskowego) 

maseczki skinicer® Repair Mask. Delikatnie masując, równomiernie rozprowadzić kosmetyk na skórze 

poddanej zabiegowi. Unikać okolic oczu. Kosmetyk pozostawić na 10-15 min. 

5. Za pomocą lekko wilgotnej ściereczki lub kompresu usunąć pozostałości maseczki ze skóry. 

6. Ostatnim etapem zabiegu jest nałożenie na skórę odpowiedniego dla typu skóry kosmetyku. Krem 

skinicer® Repair Creme dedykowany jest cerze suchej i mieszanej. Natomiast skinicer® Repair Serum 

przeznaczone jest dla cery tłustej. Zabieg zakończyć lekkim masażem tkanki łącznej. Masaż wykonywać 

do chwili całkowitego wchłonięcia się kosmetyku. Unikać okolic oczu.



Skóra zanieczyszczona – uzupełniające zabiegi kosmetyczne

 Klasyczny zabieg masażu może zostać wykonany po uprzednim oczyszczeniu skóry. Ważne, by 

przed nałożeniem skinicer® Repair Mask usunąć pozostałości kremu do masażu.

 W przypadku pielęgnacji skóry suchej, na końcowym etapie zabiegu można dołączyć ampułkę 

nawilżającą.

 Przed zabiegiem oczyszczania, maseczkę skinicer® Repair Mask można pozostawić na 5 min. w 

trakcie peelingu parowego. Dzięki temu, zaskórniki i wągry są łatwiejsze do usunięcia a zabieg 

złuszczania nie jest już konieczny.

 Beztłuszczowy makijaż można aplikować jak zwykle. 

 Zabiegowi można poddawać skórę twarzy, szyi, dekoltu, pleców czy ramion. 



Skóra zanieczyszczona – z zapalnymi grudkami i krostkami

 Ze względu na wzmacniające działanie mikrokrążenia przez kosmetyki, w 

przypadku mocnych stanów zapalnych, należy zrezygnować z peelingu

mechanicznego, parowego i masażu klasycznego. Zamiast tego można 

wykonać masaż tkanki łącznej lub drenaż limfatyczny.

 W innym przypadku, należy postępować tak, jak opisano w części powyżej 

(patrz: skóra zanieczyszczona bez pryszczy, grudek i krostek).

 Serum skinicer® Repair Serum nadaje się również do doraźnej pielęgnacji. 

Wielokrotne, regularne stosowanie w miejscach objętych stanem zapalnym 

wspomaga proces gojenia.

 W przypadku większej ilości (więcej niż 10) grudek i krost zapalnych na 

połowie twarzy, przed zabiegiem należy skonsultować się ze specjalistą.



skinicer® Repair Care – zastosowanie: trądzik różowaty i 

skóra naczyniowa

1. Oczyszczanie skóry przebiega jak w przypadku oczyszczania skóry trądzikowej.

2. Kolejny krok stanowi dezynfekcja, oczyszczanie i ponowna dezynfekcja.

3. Następnie należy nałożyć maseczkę skinicer® Repair Mask na 10 - 15 min. 

4. Wykonać masaż tkanki łącznej, drenaż limfatyczny lub ultradźwięki z ampułką nawilżającą.

5. Na koniec nanieść skinicer® Repair Creme lub skinicer® Repair Serum.

6. Po 20 min. od zakończenia zabiegu, można nałożyć krem przeciwsłoneczny i / lub beztłuszczowy 

makijaż.

 W przypadku dużych zmian skórnych spowodowanych trądzikiem różowatym lub pękającymi 

naczynkami przed zabiegiem należy skonsultować się ze specjalistą.



Skóra sucha – uzupełniające zabiegi kosmetyczne

 Produkty skinicer® Repair Care, tj. skinicer® Repair Mask, skinicer® Repair Serum, skinicer® 

Repair Creme powinny być pozostawione na skórze max. do 20 minut! Nie należy przekraczać 

tego czasu, zwłaszcza przed nałożeniem innych produktów (krem, makijaż). Z kolei, podczas 

wieczornej pielęgnacji, nie powinno się aplikować już żadnego innego produktu pielęgnacyjnego na 

skórę, po uprzednim zastosowaniu kosmetyków skinicer® Repair Care.


