Τι είναι το BB GLOW ;
Σο BB Glow είναι μια επαναστατική θεραπεία
προσώπου, που προσφέρει λαμπερό δέρμα,
μείωση των έντονων ρυτίδων και
ομοιόμορφη όψη. Εφαρμόζεται στην
επιδερμίδα στο ανώτερο στρώμα του
δέρματος και μπορεί να διαρκέσει αρκετούς
μήνες. Άμεσα αποτελέσματα μπορούν να
δουν αμέσως μετά την πρώτη θεραπεία,
αλλά συνήθως συνιστώνται 3 εφαρμογές σε
διαστήματα 10-14 ημερών. Με τη χρήση της
τεχνολογίας micro-needling, συνδυασμένο
με μεσοθεραπεία , περνάμε επιφανειακά στο
δέρμα bb serum με ενεργά συστατικά και
ελαφρύ χρώμα ανάλογο της επιδερμίδας,
όπως αυτό που χρησιμοποιείτε στη bb
cream

Τι είναι η Μεσοθεραπεία προσώπου;
Η μεσοθεραπεία είναι μια θεραπεία
αντιγήρανσης η οποία στηρίζεται στην
τεχνική με την οποία βιταμίνες, πεπτίδια,
μέταλλα, ιχνοστοιχεία και φυσικά
εκχυλίσματα εγχέονται στο δέρμα με
μικροενέσεις. Είναι μία από τις μη
επεμβατικές διαδικασίες. Αντιμετωπίζει τις
πολύ λεπτές ρυτίδες και την
φωτογήρανση, τη χαλάρωση του
δέρματος και την αφυδάτωση

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ BB GLOW + MESOTHERAPY ΜΕ KIT
Οι τάσεις το τελευταίο διάστημα
θέλουν την επιδερμίδα λαμπερή και
το πρόσωπο πορσελάνινο.
Ακριβώς σαν να φορέσατε την BB
κρέμα σας σας και να βγήκατε έξω.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ:
• Προετοιμασία χώρου
• Εισαγωγή στη θεραπεία της BB Glow
Treatment
• Παρουσίαση των προϊόντων της BB Glow
• Επίδειξη της Διαδικασίας
• Σεχνικές για διαφορετικούς τύπους
δερμάτων
• Περιποίηση μετά τη θεραπεία
• Ενδείξεις – Αντενδείξεις
• Πρακτική Άσκηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ:
Διάρκεια : 1 ημέρας
ΚΙΤ BB GLOW-MESOTHERAPY
1 TMX Pen
10 ΣΜΦ BB GLOW 42p
1 TMX Derma Whitening
1 TMX Lift Solution
3 TMX BB Glow Serums
3 TMX BB Glow Pigment

360€
Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΑ 24%

Δικαίωμα συμμετοχής με
αγορά μόνο του ΚΙΤ
Γραπτές ημειώσεις του εμιναρίου
Δωρεάν χρήση υλικών στη διάρκεια
εμιναρίου
Βεβαίωση Παρακολούθησης
Δωρεάν Τποστήριξη μετά το εμινάριο

του

ΑΤΣΗΡΑ ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ
ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΕΥΡΙ 4 ΑΣΟΜΑ
**Απαιηείηαι η ύπαπξη ενόρ δικού
ζαρ μονηέλος. Λόγω ζηενήρ επαθήρ
καηά ηην διάπκεια ηος ζεμιναπίος
ππέπει να είναι οικείο ζαρ ππόζωπο.
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