
Kezelés

A kezelés az aromaterápiára épül, a termékek 
természetesek, előállításukhoz illóolajokat és 100%-
os növényi koncentrátumokat használnak fel. (Minden 
termék parabénmentes.) A fejlesztések további 
eredménye, hogy nem használnak fel génkezelt 
organizmusokat és kémiai fényvédőt, így biztosítják a 
tökéletes természetességet. 

A gyártó felismerte azt a tényt, hogy kizárólag 
természetes, azaz natúr hatóanyagokkal nem tud 
hatásosan küzdeni az öregedés ellen. Így segítségül 
hívta a biotechnológiát, és hatékonyan sikerült 
ötvöznie a természetes anyagok és a biotechnológia 
alkalmazásának előnyeit. 

A CatioVital Lift géppel teljes körű kozmetikai 
kezelést végezhetünk minden korosztály és bőrtípus 
számára. A gép galván- és stimulációs áramot 
használ, így kétféle kezelési metódust tudunk 
alkalmazni, ionizációt és stimulációt. Megfelelően 
kombinálva összesen hétféle kezelést végezhetünk a 
felmerülő igények szerint. 

A gépnek három fő funkciója van:
1. Thermo-funkció: 
Ehhez hőmaszkot, és a bőrtípusnak megfelelő mélytisztító 
folyadékot használunk. Mivel a hőmaszk szabályozható 
hőmérsékletű, így a legérzékenyebb bőrt is hatásosan 
kezelhetjük. A thermo-maszk biztosítja a szövetek jobb oxigén-
ellátottságát, hatására könnyebben bejutnak a kezelés során a 
további hatóanyagok, illetve távoznak a toxikus anyagok. Akik 
a hagyományos kezelést részesítik előnyben, azok számára itt 
lehetőség nyílik manuális arctisztításra, mivel a hőmaszk szauna 
hatása révén a bőr tökéletesen felpuhul. A mélytisztító folyadék 
hatására a faggyú elfolyósodik, így szinte fájdalommentesen 
végezhető az arctisztítás.

2. Ionizáció (catiovital): 
Ezt a funkciót két területen is alkalmazhatjuk: alkalmas arc, 
illetve a szemkörnyék vitalizáló kezelésére is. Egyedülálló 
módszer, mivel a gömb-elektródával az érzékeny szem körüli 
területet is látványosan és hatékonyan tudjuk kezelni. Az 
ionizációt alacsony intenzitású galvánárammal végezzük. Két 
aktív elektródával pozitív póluson dolgozunk, az arc két oldalán 
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szimmetrikusan. A készülék további különlegessége, hogy 
dupla hidratációt biztosít a bőr számára, ugyanis az ionizációhoz 
használatos szérum-gélekben nedvességmegtartó nátrium-
laktát található. Nagyon fontos, hogy a legérzékenyebb bőrt is 
hatásosan tudjuk kezelni. A pozitív póluson történő kezelés alatt 
az irritált sejt visszanyeri eredeti, normális polaritását, így már 
az első alkalommal látványosan tűnnek el az érzékeny bőr olyan 
nemkívánatos tünetei, mint például a bőrpír. 
Minden bőrtípushoz találunk megfelelő szérum-gélt, így akár 
célzottan is alkalmazhatjuk a különböző géleket.

3. Stimuláció (catiolift):
Ez a kezelés feszesítő, fi atalító hatású, amelyhez alacsony 
frekvenciájú bipoláris mikroáramot használunk. A stimulációt 
arcon és szemkörnyéken egyaránt alkalmazhatjuk. A gépi kezelés 
két részből áll: az első részben a nyirok tisztítását végezzük 
el, melynek hatására a salakanyagok gyorsabban kiürülnek a 
szövetekből, és az izmok oxigén-ellátottsága megnövekszik. 
A második fázisban az izmok stimulációját végezzük, melynek 
hatására az arc izmai feszesebbé, tonizáltabbá válnak. 

Eredmény: 
Az arckontúrok átformálódnak, az orr-ajak barázda feltöltődik, 
a homlok kisimul, eltűnnek a mély ráncok, a szemkontúrok 
fi atalosabbak lesznek. Már az első kezelés után látványosan javul 
a bőr állapota.

Gyakoriság: 
Intenzív kezelés: heti két alkalommal / Emlékeztető kezelés: havi 
egy alkalommal.

A kezelés hangulatjavító, lélekgyógyító hatása az illóolajoknak 
köszönhető, amely nem csak a vendégnek, de a kozmetikusnak 
is élményt jelent.
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