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DEEP2 - IŠSKIRTINĖ KELIŲ TECHNOLOGIJŲ VEIDO ODOS SISTEMA, KURI KARTU SU 
SPECIALIZUOTA KOSMECEUTIKOS LINIJA MET2MORPH SIŪLO UNIVERSALIĄ IR ĮVAIRIAPUSĘ 

PROCEDŪRŲ KONCEPCIJĄ, KURI VALO, SUBALANSUOJA IR MAITINA ODĄ.

UNIVERSALU+PELNINGA+EFEKTYVU

INDIKACIJOS
Gilus valymas ir higiena
Pagerinta odos tekstūrą
Odos netobulumų mažinimas
Sebumo balansavimas
Tonų išlyginimas
Gilus maitinimas ir drėkinimas
Odos atnaujinimas
Elastingumo ir stangrumo atkūrimas



HIDRODERMABRAZIJA Siurbimo-infuzijos technologija leidžia naudoti met2morph 
kosmetikos kompleksus kartu su šveitimo nuosėdų pašalinimu, 
todėl oda lieka švari, švytinti ir paruošta tolesniems deep2 
procedūros etapams.

Privalumai
Nuvalo ir pašalina nešvarumus nuo odos
Palengvina veikliųjų medžiagų patekimą
Sumažina porų matomumą
Subalansuoja sebumo gamybą
Suvienodina toną
Stimuliuoja kolageno ir elastino sintezę

Aktyvių medžiagų įvedimas GLIT HP aplikatoriumi.
Įvedamos met2morph kosmeceutikos kompleksai į odą šveitimo 
metu.

Deimantiniai antgaliukai
Skirtingų storių deimantiniai antgaliukai leidžia pritaikyti 
eksfoliacijos lygį pagal procedūros poreikį.
Kadangi jie yra vienkartiniai, garantuoja higienišką ir saugią 
procedūrą.

Valymas
Pašalina nešvarumus ir negyvas ląsteles, išvalo poras ir sumažina jų 
matomumą

Maitina ir balansuoja
Skatina kosmeceutikos medžiagų patekimą, kurios maitina, 
subalansuoja ir aktyvina odos medžiagų apykaitą.

Šalina skysčius
Stimuliuoja susikaupusių skysčių šalinimą, išlaisvina odą nuo 
toksinų ir nepageidaujamų medžiagų apykaitos atliekų.

Apsaugo
Atkuria elastingą, švytinčią odą, apsaugotą antioksidantų, maistinių 
medžiagų, peptidų ir mikroelementų, kurie atkuria barjerinę 
funkciją.



VAKUUMAS
Privalumai
Detoksikuojantis poveikis odos audiniams
Pašalina senėjimo požymius aplink akis
Stimuliuoja kolageno ir elastino sintezę
Sumažina skysčio kaupimosi požymius
Pagerina aktyvių ingredientų met2morph įvedimą

Naudojimo režimai:
Tęstinis: remodeliavimui
Pulsuojantis: drenažui ir mikrocirkuliacijai užtikrinti.

Tai siurbimo-įvedimo sistema su slėgio ir vakuumo parametrų 
valdymu, leidžianti patogiai ir švariai atlikti procedūrą.

CALIX detoksikuoja, stimuliuoja, įveda veikliąsias medžiagas.
Dėl savo subtilaus dizaino CALYX aplikatorius leidžia atlikti 
atpalaiduojantį, vakuuminį masažą, kuris formuoja, drenuoja, šalina 
skysčius pagal specifinius poreikius



BIOSTIMULIACINĖ CHROMOTERAPIJA
Privalumai
Raminantis poveikis
Reguliuoja mikrobiotą
Subalansuoja sebumą
Suaktyvina atsinaujinimo procesus
Stimuliuoja dermos matricos sintezę

LUX stimuliacija
Du vienu metu naudojami biostimuliuojančios LED terapijos aplikatoriai, 
kurie, naudojami kartu su CRYSALID kauke, suteikia raminamąjį poveikį 
deep2 procedūros pabaigoje. LUX chromoterapija su raudonos, žalios ir 
mėlynos šviesos režimais suaktyvina pagrindinius odos atstatymo procesus.

Bangos ilgis 468 nm
Šis šviesos spektras stabdo bakterijų dauginimąsi ir gerina odos, linkusios į 
bėrimus ar rožinę, mikroaplinką.*

Bangos ilgis 630 nm
Stimuliuoja kolageno ir elastino gamybą, gerina odos drėkinimą. Skatina 
riebalinių liaukų pusiausvyrą, mažina porų matomumą ir padeda nuraminti į 
paraudimą linkusią odą

Bangos ilgis 523 nm
Raminantis spektras, suvienodina tonusą, skaistina odą.
Stimuliuoja odos tarpląstelinės matricos sintezę, padeda sumažinti 
pirmuosius senėjimo požymius, suteikia daugiau putlumo brandžiai odai.

*Deep2 neatlieka medicininio gydymo, todėl negali konkrečiai gydyti spuogų ar rožinės.



TOBULA TECHNOLOGIJOS IR KOSMECEUTIKOS SIMBIOZĖ
SUKURIA SPECIALIZUOTĄ IR UNIKALIĄ PROCEDŪROS PATIRTĮ

MOKSLU PAGRĮSTOS PROCEDŪROS
DIDELIS PRITAIKYMAS
Kombinuojami ir universalūs protokolai

SINERGIJA
Technologija, suteikianti pagrindines 
veikliąsias medžiagas

UNIVERSALUS
Tinka visų tipų odai

BE RIBOJIMŲ
Tinka naudoti Ištisus metus

Atstato barjerines funkcijas
Balansuoja melanino gamybą
Valo ir pašalina nešvarumus
Giliai maitina
Aprūpina vitaminais, peptidais ir mineralais
Drėkina odą
Skatina ląstelių atsinaujinimą
Stimuliuoja kolageno, elastino ir hialurono sintezę. Palaiko odos struktūrą.

Daugiau nei 75 kosmetinės veikliosios medžiagos yra skirtos odos
valymo, maitinimo, balansavimo ir atstatymo procedūroms.

Gaukite išskirtinį pasiūlymą, tel. 370 610 27691


