
 

 

 

 

STRONG MODELLING terminė veido kaukė 
 
20462                            430g (3-5 procedūros) 
 

Odos charakteristikos 

 

      Ideali kaip papildoma procedūra arba alternatyva Q10 Nutri 

Lift serijos procedūroms, bet gali būti naudojama ir kitiems odos 

tipams, išskyrus odą su raudoniu arba aktyvia Acne. 

Naudojimas 

     Užtepkite Special Care odos patempimo ampulės turinį ir Q10 Nutri Lift stangrinančią kaukę 

storai, uždenkite plaukų zonas. Uždenkite akis su medvilnės tamponais. Uždenkite viską 

hidrofiline marle. Sumaišykite modeliavimo kakę su drungnu vandeniu ir užtepkite storu 

sluoksniu su lanksčia mentele. Uždėkite greitai, nes kaukė greitai tvirtėja. Palikite 20 -25 

minutes. Liepkite klientui pakeisti veido mimiką, kad kaukė ‘atsipalaiduotų’ ir vienu kartu 

pašalinkite kaukę. Pašalinkite likučius su drungnu kompresu. Atšviežinkite odą su Pre Care 

Oxigen Rich losjonu. 

Rezultatai 

- Oda stipriai modeliuojama 

- Odos struktūra gerėja 

- Oda atpalaiduojama, atrodo šviežia ir sveika 

- Jungiamasis audinys sutvirtėja 

- Poros išsivalo 

- Odoje pagerėja kraujo cirkuliacija 

Ingredientai 

Kalcio sulfato, Kalio sulfatas, Cinko oksidas, Talkas 

Aktyvūs ingredientai 

Kadangi  visiškai padengta oda atšildoma, todėl gerai modeliuojama. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stipraus modeliavimo veido procedūra 

a) Nusivalykite rankas su Pre Care valomosiomis putomis.  01 min. 

b) Nuvalykite akis ir lūpas su Pre Care makiažo valikliu. 02 min. 

c) Užtepkite Pre Care Oxigen Rich prisotintą valomą pienelį ant veido, kaklo , kaklo zonos 

ir švelniai masažuokite. Nuvalykite viską su tamponu ar šiltu kompresu. 04 min. 

d) Užtepkite Pre care Oxygen Rich losjoną ant medvilninio tampono ir pašalinkite makiažo 

bei valomojo pienelio likučius. 01 min. 

e)    Gausiai užtepkite Pre care veido šveitiklį ir palikite 5-7 min., kad epidermis suskiltų. 8 

min. 

            f)    Pašalinkite Pre Care šveitiklį su kaukės tamponu ar šiltu kompresu. Atstatykite odos Ph 

su Pre care deguonies losjonu. 02 min. 

            g)     Pašalinkite nešvarumus. 05 min. 

            h)    Užtepkite Special care Hyaluron  serumą ant veido/kaklo/dekolte linijos ir švelniai 

masažuokite. Užtepkite taip pat ant odos aplink akis. 03 min. 

            i)     Užtepkite Q10 Nutri Lift stangrinančio akių kremo aplink akis. Užtepkite Q10 Nutri 

Lift stangrinančio dienos kremo veido/kaklo/dekolte linijos.  masažuokite. 18 min. 

j)     Užtepkite Q10 Nutri Lift stangrinančio akių kremo aplink akis. Užtepkite Q10 Nutri 

Lift stangrinančią kaukę ant veido/kaklo/dekolte linijos. Uždenkite akis medvilnės 

tamponais. Uždėkite hidrofilinę marlę ant odos. 03 min. 

k)    Sumaišykite modeliavimo kaukę su drungnu vandeniu iki homogeniškos masės. 02 

min. 

             l)     Užtepkite kaukę lanksčia mentele ir palikite 20 minučių. 25 min. 

 

m)   Paprašykite paciento pajudinti veido raumenis, kad atlaisvinti kaukę ir ją pašalinti. 

n)    Pašalinkite kaukės likučius Pre Care Oxigen Rich losjonu. 



o)   Užtepkite Q10 Nutri Lift stangrinantį akių kremą apie akis. Užtepkite Q10 Nutri Lift 

stangrinantį dienos kremą ir švelniai masažuokite. 

 

 

Procedūros trukmė +/- 82min 

Naudojami produktai 

Pre Care valomosios putos, Pre Care makiažo valiklis, Pre Care Oxygen Rich valomasis 

pienelis, Pre Care Oxigen Rich losjonas, Pre Care veido šveitiklis, Special Care Hyaluron 

serumas, Q10 Nutri  Lift stangrinantis akių kremas, Q10 Nutri  Lift stangrinantis dienos 

kremas, Q10 Nutri  Lift stangrinanti kaukė, stipri modeliuojanti kaukė. 

 

Stipraus modeliavimo veido procedūra - procedūra su įranga 

Įrangos naudojimas 

Garintuvas: Garinti 10 minučių po gilaus valymo su veido šveitikliu ar veido pilingo. 

Šepetėlis: Naudoti keletą minučių su valymo pieneliu ar gilaus valymo veido šveitikliu ar veido 

pilingu. 

Vakuumas/purkštuvas: Naudokite vakuuminę dalį pašalinti nešvarumams po garinimo, galima 

naudoti taip pat masažui ir raukšlių korekcijai. Purkštuvas naudojamas atšviežinti odai su losjonu 

arba fiksacijai. 

Jonizatorius: Jonizacija naudojama ampulių turinio absorbcijai gerinti. 

Aukšto dažnio įrenginys: Naudojamas tik odai, kuri turi žemą deguonies lygį bei riebiai odai. Po 

vakuumo etapo. 

Infraraudonųjų spindulių lempa: Naudojama su visomis kremo kaukėmis ir veido pilingu 

siekiant sutrumpinti procedūros trukmę. 

Procedūros trukmė: +/- 100 min. 

Rekomenduojama kaina su Laneche produktais 

Kaina manualinei terapijai +15 proc. 


