„mądrość natury”

BIJO CLINIC™ to polskie specjalistyczne kosmetyki profesjonalne
o szybkim i wielokierunkowym działaniu terapeutycznym na skórę:
‣

zmarszczki

‣

rozszerzone pory

‣

trądzik różowaty

‣

przebarwienia

‣

rozstępy

‣

trądzik młodzieńczy

‣

rozszerzone naczynka

‣

blizny

‣

trądzik wieku dojrzałego

Głównymi składnikami naszych receptur są liofilizowany śluz oraz liofilizowana BIO ikra ślimaka HELIX ASPERSA, które pochodzą
z własnej EKOLOGICZNEJ hodowli (www.posada.bio). Proces liofilizacji surowców w naszym laboratorium daje 100% gwarancję
zachowania wszystkich składników biologicznie czynnych zawartych w śluzie i ikrze ślimaka nie powodując ich zmienności
chemicznej oraz farmaceutyczną czystość.

„mądrość natury”

Analiza chemiczna głównych składników BIJO CLINIC™

Śluz ślimaka:

Ikra ślimaka:

‣

kwas hialuronowy

‣

kwas hialuronowy

‣

kolagen i elastyna

‣

aminokwasy

‣

alantoina

‣

fosfolipidy

‣

wolne aminokwasy

‣

sole mineralne

‣

węglowodany

‣

witaminy A,D,E,B

‣

kwas glikolowy

‣

nienasycone kwasy tłuszczowe

‣

kwas mlekowy, mleczan sodu

‣

witaminy A,C,E

‣

kwas foliowy

‣

mocznik

„mądrość natury”

Demakijaż zabiegowy
PURESPECTRUM

Peeling enzymatyczny
ENZYMSPECTRUM

efektywne oczyszczenie
zawiera śluz ślimaka

biologiczne złuszczanie
zawiera śluz ślimaka

Działanie
‣ Dokładnie oczyszcza skórę z makijażu i powstałych zanieczyszczeń
‣ Chroni naturalną barierę skóry
‣ Nie pozostawia “filmu”
Wskazania
Demakijaż do każdego rodzaju skóry twarzy, szyi i dekoltu szczególnie przed zabiegami
z zakresu kosmetologii estetycznej oraz pielęgnacyjnej. Preparat nie zawiera mydła.
Zastosowanie
Preparat aplikujemy zwilżonymi dłońmi na oczyszczane obszary skóry, następnie
dokładnie zmywamy.
ŻEL NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH

Składniki aktywne:
Śluz ślimaka, enzymy proteolityczne,
betaina, biologicznie czynna wit. C, sok z BIO grapefruita.
Działanie
‣ Eliminacja martwej warstwy rogowej naskórka
‣ Neutralizacja wolnych rodników
‣ Zwiększona absorbcja składników aktywnych
‣ Nawilżenie skóry
‣ Wzmacnianie naczynek
‣ Regulacja pracy gruczołów łojowych
‣ Redukcja przebarwień, wyrównanie kolorytu
‣ Wygładzenie i rozświetlenie skóry
Wskazania
Każdy rodzaj skóry wymagający oczyszczenia i dotlenienia.
Sposób użycia:
Czas aplikacji w środowisku wodnym 3 - 5 minut w zależności od wrażliwości skóry,
wymaga obserwacji.
Po określonym czasie peeling zmywamy.
PEELING NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH

Składniki/Ingredients:
Aqua, Hamamelis Virginia Leaf Water, Maltooligosyl Glucoside/Hydrogenated Starch Hydrolysate, Glycerin, Salvia O
cinalis Extract, Snail Slime Lyophilized, Xanthan Gum, Carrageenan, Caprylyl/Capryl Glucoside, Sodium Cocoyl
Glutamate, Benzyl Alcohol, Polyglyceryl-5 Oleate, Glyceryl Caprylate, Dehydroacetic Acid, Citric Acid, Sodium Phytate.

Składniki/Ingredients:
Aqua, Sodium Ascorbyl Phosphate, Citrus Grandis Fruit Extract, Glycerin, Betaine, Lactic Acid, Xanthan Gum,
Phenoxyethanol, Papain, Sodium Polyacrylate Starch, Calcium Pantothenate, Caprylyl Glycol, Urea, Tetrasodium
Glutamate Diacetate, Ethylhexylglycerin, Snail Slime Lyophilized, Magnesium Lactate, Potassium Lactate, Serine, Alanine,
Proline, Magnesium Chloride, Sodium Citrate.

500 ml
150 ml

„mądrość natury”

Żel BASESPECTRUM

ŚLUZ ŚLIMAKA
LIFT1

aktywator zabiegowy
zawiera śluz ślimaka

Ampułka
wysoko dozowany śluz ślimaka

Substancje aktywne
Śluz ślimaka, glikozaminoglikany (GAG), kwas hialuronowy, l-arginina.
Działanie
‣ Intensywna stymulacja fizjologicznych procesów autoregeneracji skóry
‣ Skuteczna ochrona skóry przed utratą wody podczas zabiegów wydzielających ciepło
Wskazania
Każdy rodzaj skóry z widocznymi oznakami osłabienia o różnej etiologii.
Maska dopełniająca specjalistyczne zabiegi kosmetyczne wymagające podłoża żelowego
(FR, elektrostymulacja, ultradźwięki i inne) oraz jako niezależny preparat do masażu
manualnego.
Zastosowanie/Sposób użycia
Aktywator aplikujemy na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Zaleca się zakończyć zabieg
maską BIJO IMMUNOSPECTRUM. Preparat nie wymaga zmywania!
ŻEL NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH
Składniki/Ingredients:
Aqua, Glycerin, L-Arginine, Snail Slime Lyophilized, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, Hydrolyzed
Glycosaminoglycans, Ethylhexylglycerin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tetrasodium Glutamate
Diacetate.

200 ml

Składniki aktywne
Wysoko dozowany śluz ślimaka, glikozaminoglikany (GAG), kwas hialuronowy.
Działanie
‣ Przywrócenie i zatrzymanie nawilżenia skóry
‣ Optymalizacja prawidłowych procesów gojących i regenerujących skórę
‣ Hamowanie procesów hiperpigmentacyjnych
‣ Silne działanie przeciwzmarszczkowe
‣ Widoczna poprawa napięcia i wygładzenia skóry
Wskazania
Każdy rodzaj skóry szczególnie w trakcie i po zabiegach z zakresu kosmetologii estetycznej
wymagających procesów gojenia oraz jako niezależny preparat wysoce podnoszący ogólną
kondycję skóry.
Zastosowanie/Sposób użycia
Ampułkę aplikujemy na skórę twarzy i szyi. Zaleca się zakończyć zabieg maską BIJO
IMMUNOSPECTRUM. Preparat nie wymaga zmywania!
Preparat nie jest przeznaczony do iniekcji.
AMPUŁKA NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH
Składniki/Ingredients:
Aqua, Glycerin, L-Arginine, Snail Slime Lyophilized, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, Hydrolyzed
Glycosaminoglycans, Ethylhexylglycerin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tetrasodium Glutamate Diacetate.

10 ml
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Maska multiliftingująca
OVUMSPECTRUM

Maska IMMUNOSPECTRUM
skoncentrowany opatrunek
zawiera wysoko dozowany śluz ślimaka

stymulacja napięcia
BIO ikra ślimaka

Substancje aktywne:
100% liofilizowana, BIO ikra ślimaka HELIX ASPERSA.
Działanie
‣ Zabezpiecza skórę w proteiny i aminokwasy
‣ Uzupełnia mikroelementy
‣ Wzmacnia elastyczność skóry
‣ Głęboko relaksuje mimikę twarzy
‣ Poprawia mikrokrążenie
‣ Odpręża mięśnie twarzy
‣ Rozświetla i wygładza skórę
Wskazania
Każdy rodzaj skóry z OZNAKAMI UTRATY JĘDRNOŚCI wymagający stymulacji i szybkiej
poprawy napięcia oraz jako skuteczna profilaktyka przeciwstarzeniowa.
Zastosowanie/Sposób użycia
Maska w formie proszku wymaga aktywacji:
1. Maska OVUMSPECTRUM + Żel BASESPECTRUM
2. Maska OVUMSPECTRUM + Ampułka LIFT 1
Przygotowaną maskę aplikujemy pędzelkiem na skórę twarzy i szyi , nie omijając okolic
oczu.
Maska nie wymaga zmywania, po upływie określonego czasu aplikujemy kolejny preparat
BIJO CLINIC według wybranej procedury zabiegowej.
Składniki/Ingredients
BIO Snail Egg Lyophilized

SASZETKA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
20x0,5 g

Składniki aktywne
Wysoko dozowany śluz ślimaka, coraline, camellia japonica, wit. E, alantoina, pantenol.
Działanie
Odbudowa płaszcza hydrolipidowego skóry, komórkowa regulacja nawilżenia, zmniejszenie
przeznaskórkowej utraty wody, intensyfikacja biologicznej aktywności komórek, aktywacja
produkcji kolagenu, redukcja rumienia, zwiększenie gęstości skóry, ochrona komórek przed
stresem oksydacyjnym, uzupełnienie biopierwiastków K, Mg, Zn, Mn, Ca, zabezpieczenie
skóry przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych.
Wskazania
Każdy rodzaj skóry wymagającej szczególnej opieki, maska dopełniająca
po intensywnych kuracjach z zakresu kosmetologii estetycznej oraz kosmetologii
pielęgnacyjnej jako niezależna maska ,,bankiet efekt”.
Zastosowanie/Sposób użycia
Maskę aplikujemy na osuszoną skórę twarzy i szyi, pozostawiamy do wchłonięcia, ze
względu na intensywne działanie regenerujące i ochronne maski nie zmywamy!
KREM NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH
Składniki/Ingredients:
Aqua, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Isopropyl Palmitate,
Diisostearoyl Polyglyceryl-3 Dimer Dilinoleate, Squalane, Camellia Japonica Seed Oil, Isostearyl Isostearate, Magnesium
Sulfate, Butylene Glycol, Beeswax, Corallina Offi cinalis Extract, Lyophilised Snail Slime, Hydrogenated Castor Oil,
Panthenol, Phenoxyethanol, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunfl ower) Seed Oil, Allantoin, Lecithin, Ethylhexylglycerin,
Rosmarinus Offi cinalis Leaf Extract, Sodium Phytate.

10x5 ml

W opakowaniu 20 x 0,5g
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150 ml

Żel pozabiegowy
RUBORSPECTRUM

Krem ACNESPECTRUM
przeciw trądzikowi
zawiera śluz ślimaka

maska kojąco-chłodząca
zawiera śluz ślimaka

Substancje aktywne:
Śluz ślimaka, pantenol, kwas hialuronowy.
Działanie
‣ Stymulacja fizjologicznych procesów hamujących stany zapalne skóry
‣ Redukcja rumienia o różnej etiologii
‣ Wzmacnianie skóry
Wskazania
Każdy rodzaj skóry z oznakami stanu zapalnego, szczególnie po zabiegach z zakresu
kosmetologii estetycznej i pielęgnacyjnej, a także jako niezależna maska z szybkim
efektem kojąco-łagodzącym oraz kuracja domowa wspomagająca proces gojenia skóry
UWRAŻLIWIONEJ.
Zastosowanie/Sposób użycia
Żel aplikujemy na oczyszczone obszary skóry poddane zabiegowi, dotyczy całego ciała.
Preparatu nie zmywamy, po wchłonięciu zaleca się użyć odpowiedniego do rodzaju skóry
kremu BIJO.

Składniki aktywne:
Śluz ślimaka, zielona glinka, kompleks ziół przeciwtrądzikowych.
Działanie
‣ Utrzymuje prawidłowe nawilżenie
‣ Redukuje trądzikowe wykwity skóry
‣ Regeneruje i wzmacnia skórę
‣ Balansuje pracę gruczołów łojowych
‣ Chroni przed wolnymi rodnikami
‣ Hamuje rozwój bakterii
‣ Przywraca prawidłową pracę skóry
‣ Chroni skórę przed bakteriami
‣ Nie powoduje "błyszczenia"
‣ Ogranicza stany zapalne
‣ Nie działa komatogennie
‣ Przyspiesza proces gojenia skóry
‣ Likwiduje rumień
Wskazania
Pielęgnacja skóry z oznakami trądziku o różnej etiologii szczególnie po kuracjach
medycznych (m.in. antybiotykowych), peelingach chemicznych oraz skóry z bliznami, skóry
mieszanej, tłustej a także zanieczyszczonej wymagającej detoxu.
Zastosowanie/Sposób użycia:
Na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy nałożyć krem następnie delikatnie go wklepać.
Krem stosować także na inne obszary skóry objęte trądzikiem.

ŻEL NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH
SASZETKA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

KREM NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH

Składniki/Ingredients:
Aqua, Panthenol, L-Arginine, Snail Slime Lyophilized, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, Glycerin, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Ethylhexylglycerin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium
Glutamate Diacetate.

Składniki/Ingredients:
Aqua, Hamamelis Virginiana Leaf Water, Crambe Abyssinica Seed Oil, Glycerin, Propanediol, Cetearyl Alcohol, Glyceryl
Stearate, Isostearyl Isostearate, Solum Fullonum, Trehalose, Cetearyl Glucoside, Myristyl Myristate, Stearic Acid, Arctium
Majus Root Extract, Aloe Barbadensis Extract, Stachys O cinalis Flower/Leaf/Stem Extract, Hamamelis Virginiana Bark/
Twig Extract, Centella Asiatica Root Extract, Snail Slime Lyophilized, Benzyl Alcohol, Tocopherol, Bisabolol, Dehydroacetic
Acid, Helianthus Annuus (Sun ower) Seed Oil, Sodium Phytate.

10x5 ml
50 ml

„mądrość natury”

Krem HYDROSPECTRUM

Krem LIPIDOSPECTRUM

optymalne nawilżenie
zawiera śluz ślimaka

intensywna naprawa
zawiera śluz ślimaka

Substancje aktywne
Śluz ślimaka, luminescine, jojoba, wit. E, camellia japonica.
Działanie
Odbudowa naturalnego czynnika nawilżającego, hamowanie procesów starzenia się
skóry, spłycenie zmarszczek, poprawa napięcia skóry, antyoksydacja, inicjacja procesów
rewitalizacji skóry po ekspozycji na UVA oraz UVB, wyrównanie kolorytu, rozświetlenie
skóry, skuteczna ochrona przeciwsłoneczna.
Wskazania
Każdy rodzaj skóry z oznakami powierzchownego i głębokiego przesuszenia
oraz skóra z przebarwieniami o różnej etiologii.
Zastosowanie/Sposób użycia
Krem dzień/noc
Na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy i szyi nałożyć krem, następnie delikatnie go
wklepać. Idealny pod makijaż.

Składniki aktywne
Śluz ślimaka, coralline, wit. E, camellia japonica, olej migdałowy.
Działanie
Optymalne uzupełnienie lipidów, poprawa fizjologicznej bariery ochronnej skóry, widoczna
redukcja zmarszczek, zwiększenie jędrności i witalności skóry, ochrona przeciwstarzeniowa
komórek, regulacja nawilżenia w naskórku, wyrównanie kolorytu.
Wskazania
Skóra sucha, zniszczona i wrażliwa, wymagająca odnowy oraz intensywnej naprawy
komórkowej.
Zastosowanie/Sposób użycia
Krem dzień/noc
Na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy i szyi nałożyć krem następnie delikatnie go
wklepać.
KREM NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH

KREM NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH
Składniki/Ingredients:
Aqua, Decyl Cocoate, Propanediol, Isoamyl Cocoate, Glyceryl Stearate, Glycerin, Camellia Japonica Seed Oil, Simmondsia
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Maltooligosyl Glucoside/Hydrogenated Starch Hydrolysate, Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol,
Stearic Acid, Hydrolyzed Verbascum Thapsus Flower, Lyophilised Snail Slime, Benzyl Alcohol, Sodium Lauroyl Glutamate,
Panthenol, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunfl ower) Seed Oil, Allantoin, Tetrasodium Glutamate Diacetate,
Dehydroacetic Acid.

Składniki/Ingredients:
Aqua, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Isopropyl Palmitate,
Diisostearoyl Polyglyceryl-3 Dimer Dilinoleate, Squalane, Camellia Japonica Seed Oil, Isostearyl Isostearate, Magnesium
Sulfate, Beeswax, Corallina Offi cinalis Extract, Lyophilised Snail Slime, Hydrogenated Castor Oil, Panthenol, Tocopherol,
Helianthus Annuus (Sunfl ower) Seed Oil, Phenoxyethanol, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Rosmarinus Offi cinalis Leaf
Extract, Sodium Phytate.

50 ml
50 ml

150 ml
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150 ml

Serum pod oczy
CITOSPECTRUM

Serum do twarzy
MEZOSPECTRUM

komórkowa rewitalizacja
zawiera wysoko dozowaną BIO ikrę ślimaka

kuracja S.O.S.
zawiera wysoko dozowany śluz i BIO ikrę ślimaka

Substancje aktywne
Wysoko dozowana BIO ikra ślimaka, jojoba, olej z avokado, camelia japonica, olej
z kiełków pszenicy, kompleks drenujący.
Działanie
‣ Uzupełnia mikroelementy
‣ Hamuje proces powstawania zmarszczek
‣ Zabezpiecza skórę w proteiny i aminokwasy
‣ Intensywnie wygładza skórę
‣ Uszczelnia cement międzykomórkowy
‣ Znacząco wzmacnia elastyczność skóry
‣ Głęboko nawilża skórę
‣ Poprawia mikrokrążenie
‣ Chroni skórę przed utratą wody
‣ Likwiduje oznaki "zmęczonego oka"
‣ Redukuje cienie
Wskazania
Pielęgnacja delikatnych okolic oczu i ust wymagających natychmiastowego usunięcia
oznak starzenia oraz jako skuteczna profilaktyka przeciwstarzeniowa skóry.
Zastosowanie/Sposób użycia
Serum aplikujemy na oczyszczoną i osuszoną skórę okolic oczu i ust delikatnie je
wklepując oraz każdorazowo w ciągu dnia jeżeli wymaga tego skóra.
SERUM NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH
Składniki/Ingredients:
Aqua, Centaura Cyanus Water, Persea Gratissima (Avocado) Seed Oil, C12-15 Alcohols, C10-18 Triglycerides, Glycerin,
Camellia Japonica Seed Oil,Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Palmitic Acid, Benzyl Alcohol, Hydrolyzed Jojoba Esters, Glyceryl Stearate Citrate, Bio Snail Eggs Lyophilized, Xanthan Gum, Sclerorium Gum,
Hydrogen- ated Lecithin, Lysolecithin, Pullulan, Ca eine, Tocopherol, Dehydroacetic Acid, Helianthus Annuus (Sun ower)
Seed Oil, Sodium Phytate.

Składniki aktywne
Wysoko dozowany śluz ślimaka, wysoko dozowana BIO ikra ślimaka, jojoba, olej abisyński,
camelia japonica, wit. E.
Działanie
‣ Redukuje zmarszczki
‣ Zabezpiecza skórę w proteiny i aminokwasy
‣ Stymuluje syntezę kolagenu i elastyny
‣ Uzupełnia mikroelementy: wapń, krzem,
‣ Zwiększa zdolność wchłaniania wody
Cynk, dostarcza skórze witaminy A, D, E
i substancji aktywnych przez skórę
oraz B - aktywuje prawidłowy
‣ Głęboko nawilża skórę
metabolizm w skórze
‣ Bariera dla wolnych rodników
‣ Intensywnie rozświetla
‣ Wzmacnia i zwiększa spoistość skóry
‣ Poprawia napięcie i elastyczność skóry
‣ Uszczelnia cement międzykomórkowy
‣ Profilaktyka przeciwstarzeniowa
Wskazania
Pielęgnacja skóry z oznakami starzenia o różnej etiologii, wiotkiej, atroficznej, głęboko
odwodnionej wymagającej szybkiego efektu odnowy oraz dla skóry poddanej intensywnym
zabiegom z zakresu kosmetologii estetycznej jako "kuracja S.O.S."
Zastosowanie/Sposób użycia
Na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy, szyi i dekoltu nałożyć serum, następnie
delikatnie je wklepać. Idealne pod odpowiedni do skóry krem BIJO lub jako niezależny
preparat.
SERUM NIE ZAWIERA ŻADNYCH
SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH
30 ml

15 ml

„mądrość natury”

Składniki/Ingredients:
Aqua, Crambe Abyssinica Seed Oil, Glycerin, Cetyl Alcohol, Polyglyceryl-6
Distearate, Camellia Japonica Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba)
Seed Oil, Glyceryl Stearate, Microcrystallien Cellulose, Benzyl Alcohol,
Cellulose Gum, Jojoba Esters, Snail Slime Lyophilized, BIO Snail Eggs
Lyophilized, Xanthan Gum, Polyglyceryl –3 Beeswax, Tocopherol,
Dehydroacetic Acid,Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Sodium
Phytate.

Autorskie procedury zabiegowe BIJO CLINIC™.
Skuteczność procedur zabiegowych potwierdzona badaniami.
Procedury są własnością BIJO CLINIC™.

KOSMETYKA
BIAŁA

KOSMETYKA
FIZJOTERAPEUTYCZNA

‣ Zabieg nawilżająco-rozświetlający

‣

Zabieg 7-fazowy

‣

Masaże manualne

‣ Zabieg liftingująco - modelujący
‣ Zabieg forte - liftingujący

1. Limfatyczny

‣ Zabieg lift bankietowy

2. Liftingujący

‣ Zabieg oczyszczająco - detoksykujący

3. Wyciszający

‣ Zabieg wyciszająco - kojący

4. Aktywujący

‣ Zabieg na strefy specjalne

5. Specjalny

„mądrość natury”

KOSMETYKA
FIZYKOTERAPEUTYCZNA
‣

Rodzaje oddziaływań

KOSMETOLOGIA
‣

Zabiegi inwazyjne

1. Kosmetyka biała
2. Kosmetyka fizjoterapeutyczna
3. Kosmetyka fizykoterapeutyczna
4. Kosmetologia
5. Tabela zabiegowa

„mądrość natury”

KOSMETYKA BIAŁA

Zabieg nawilżająco – rozświetlający
Terapeutyczny zabieg nawilżająco-rozświetlający przeznaczony dla każdego rodzaju cery ze wskazaniem dla cer przesuszonych,
przebarwionych, odwodnionych i osłabionych. Redukuje stany zapalne, niweluje towarzyszące temu zaczerwienienia i uczucie dyskomfortu.
Zabieg o działaniu wzmacniającym, przywracający równy koloryt skóry.
‣

Czas zabiegu 40 minut

Etapy zabiegu
1. Demakijaż zabiegowy PURESPECTRUM (3 ml)
(masaż aktywujący)

2. Peeling enzymatyczny ENZYMSPECTRUM (3ml)
3. Żel BASESPECTRUM (5 ml)
(masaż wyciszający)

4. Serum CITOSPECTRUM (1ml)
5. Krem HYDROSPECTRUM (2 ml)

„mądrość natury”

KOSMETYKA BIAŁA

Zabieg liftingująco – modelujący
Zabieg intensywnie napinający i modelujący kontur twarzy, przeznaczony dla każdego typu cery, szczególnie wrażliwej na szkodliwe
działanie wolnych rodników tlenowych oraz potrzebującej poprawy napięcia, wyrównania kolorytu i korekty niedoskonałości.
‣

Czas zabiegu 60 minut

Etapy zabiegu
1. Demakijaż zabiegowy PURESPECTRUM (3 ml)
(masaż aktywujący)

2. Peeling enzymatyczny ENZYMSPECTRUM (3 ml)
3. Żel BASESPECTRUM (3 ml)
(masaż liftingujący)

4. Maska OVUMSPECTRUM
(OVUMSPECTRUM 0,5g + BASESPECTRUM 2,5 ml)

5. Serum CITOSPECTRUM (1ml)
(masaż stref specjalnych)

6. Serum MEZOSPECTRUM (2 ml)
7. Krem LIPIDOSPECTRUM* (2 ml)
* Lub wg wskazań

„mądrość natury”

KOSMETYKA BIAŁA

Zabieg forte - liftingujący
Intensywny zabieg z efektem natychmiastowego liftingu, stymulujący głęboką rewitalizację komórkową. Zabieg przeznaczony jest dla skór
wymagających wzmocnienia konturu oraz szybkiej i trwałej redukcji zmarszczek. Bogactwo składników bioaktywnych zawartych w ikrze
i śluzie ze ślimaka odżywia skórę, stabilizuję nawilżenie, poprawia mikrokrążenie oraz przywraca jej naturalną barierę ochronną.
‣

Czas zabiegu 60 minut

Etapy zabiegu
1. Demakijaż zabiegowy PURESPECTRUM (3 ml)
(masaż aktywujący)

2. Peeling enzymatyczny ENZYMSPECTRUM (3 ml)
3. Żel BASESPECTRUM (3 ml)
(masaż liftingujący)

4. Maska OVUMSPECTRUM
(Ampułka LIFT1 śluz ślimaka 2ml + OVUMSPECTRUM 0,5g)

5. Serum CITOSPECTRUM (1ml)
(masaż stref specjalnych)

6. Serum MEZOSPECTRUM (2 ml)
7. Krem HYDROSPECTRUM* (2 ml)
* Lub wg wskazań

„mądrość natury”

KOSMETYKA BIAŁA

Zabieg lift bankietowy
Bogaty zabieg bankietowy z efektem natychmiastowego liftingu. Wysoko skoncentrowana ampułka LIFT 1 śluz ślimaka, zawierająca śluz
ślimaka i kwas hialuronowy widocznie spłyca zmarszczki, poprawia gęstość skóry oraz rozświetla jej koloryt.
‣

Czas zabiegu 40 minut

Etapy zabiegu
1. Demakijaż zabiegowy PURESPECTRUM (3 ml)
(masaż aktywujący)

2. Peeling enzymatyczny ENZYMSPECTRUM (3 ml)
3. Żel BASESPECTRUM (3 ml)
(masaż liftingujący)

4. Ampułka LIFT 1 śluz ślimaka (2 ml)
5. Serum CITOSPECTRUM (1ml)
(masaż stref specjalnych)

6. Serum MEZOSPECTRUM (2 ml)
7. Maska IMMUNOSPECTRUM skoncentrowany opatrunek (2 ml)*
* Lub wg wskazań

„mądrość natury”

KOSMETYKA BIAŁA

Zabieg oczyszczająco - detoksykujący
Ekspresowy zabieg oczyszczający przeznaczony dla każdego rodzaju cery ze szczególnym wskazaniem cer problematycznych z trądzikiem
młodzieńczym oraz wieku dojrzałego. Redukuje stany zapalne, matowi, przyspiesza regenerację komórkową. Zabieg o działaniu wzmacniającym
oraz regulującym prawidłową pracę skóry.
‣

Czas zabiegu 40 minut

Etapy zabiegu
1. Demakijaż zabiegowy PURESPECTRUM (3 ml)
(masaż aktywujący)

2. Peeling enzymatyczny ENZYMSPECTRUM (3 ml)
3. Żel pozabiegowy RUBORSPECTRUM (5 ml)
4. Krem ACNESPECTRUM* (2 ml)
* Lub wg wskazań

„mądrość natury”

KOSMETYKA BIAŁA

Zabieg wyciszająco – kojący
Specjalny zabieg kojąco – chłodzący przeznaczony do cer z problemem naczyniowym, zestresowanych oraz nad reaktywnych ze
wskazaniem trądzika różowatego. Chłodzi, wzmacnia naczynka krwionośne, przynosi uczucie komfortu.
‣

Czas zabiegu 40 minut

Etapy zabiegu
1. Demakijaż zabiegowy PURESPECTRUM (3 ml)
(masaż aktywujący)*

2. Peeling enzymatyczny ENZYMSPECTRUM (3 ml)
3. Żel pozabiegowy RUBORSPECTRUM (5 ml)
(masaż wyciszający)*

4. Serum CITOSPECTRUM (1 ml)
(masaż stref specjalnych)

5. Maska IMMUNOSPECTRUM skoncentrowany opatrunek (2 ml)
* Lub wg wskazań

„mądrość natury”

KOSMETYKA BIAŁA

Zabieg na strefy specjalne
Specjalny zabieg dla delikatnych stref oczu i ust. Działa wygładzająco i nawilżająco. Spłyca zmarszczki mimiczne, likwiduje oznaki
„zmęczonego oka” oraz redukuje cienie pod oczami. Chroni delikatną skórę wokół oka przed podrażnieniami i utratą wody.
‣

Czas zabiegu 40 minut

Etapy zabiegu
1. Demakijaż zabiegowy PURESPECTRUM (3 ml)
(masaż aktywujący)

2. Peeling enzymatyczny ENZYMSPECTRUM (3 ml)
3. Żel BASESPECTRUM (2 ml)
(masaż limfatyczny)

4. Serum CITOSPECTRUM (2 ml)
(masaż stref specjalnych)

„mądrość natury”

KOSMETYKA FIZJOTERAPEUTYCZNA

Zabieg 7 fazowy
Zabieg z zakresu kosmetyki fizjoterapeutycznej oparty na ruchach masażu klasycznego jest efektywną i naturalną metodą odnowy biologicznej
skóry oraz tkanek głębiej położonych. Procedura 7 fazowego masażu zapewnia odpowiednie działanie oraz formulację określonego preparatu
BIJO CLINIC™ do ruchów masażu kolejno następujących po sobie. Zabieg odbudowuje płaszcz hydro - lipidowy skóry, intensywnie rozświetla
oraz poprawia jędrność tkanek.

Etapy zabiegu
1. Demakijaż zabiegowy PURESPECTRUM
(głaskanie)

2. Peeling enzymatyczny ENZYMSPECTRUM
(rozcieranie)

3. Żel BASESPECTRUM
(ugniatanie)

4. Serum CITOSPECTRUM
(masaż stref specjalnych)

5. Serum MEZOSPECTRUM
(oklepywanie)

6. Krem HYDROSPECTRUM
(wibracja)

7. Maska IMMUNOSPECTRUM
(głaskanie, modelowanie)

„mądrość natury”

KOSMETYKA FIZYKOTERAPEUTYCZNA

Rodzaje oddziaływania: ultradźwięki, RF, elektrostymulacje, dermabrazje
Specjalistyczne zabiegi z zakresu fizykoterapii kosmetycznej, działanie i cel zabiegu według wybranego urządzenia. Skoncentrowane preparaty
BIJO CLINIC™ skutecznie chronią komórki skóry przed przegrzaniem jednocześnie intensywnie nawilżają zapobiegając przed przez naskórkową
utratą wody (TEWL), dzięki temu zabieg staje się wysoce skuteczny oraz przedłuża się jego działanie i uzyskane efekty w czasie.

Etapy zabiegu
1. Demakijaż zabiegowy PURESPECTRUM (3 ml)
(masaż aktywujący)

2. Ampułka LIFT1 śluz ślimaka (2ml)
(aplikacja)

3. Żel BASESPECTRUM (5 ml)
(wybrany rodzaj oddziaływania czas i parametry według urządzenia)

4. Żel pozabiegowy RUBORSPECTRUM (5ml)
(masaż wyciszający lub aplikacja według wskazań urządzenia)

5. Krem LIPIDOSPECTRUM (2ml)

„mądrość natury”

KOSMETOLOGIA

Technika zabiegu: mezoterapia, derma roller, dermapen, karboksyterapia
Zabiegi terapeutyczne z zakresu kosmetologii z wyłączeniem techniki iniekcyjnej, ukierunkowane na intensywne odmłodzenie i rewitalizację oraz
długo utrzymujący się widoczny efekt poprawy kondycji skóry. Wielopoziomowe działanie preparatów BIJO CLINIC™ mobilizuje i wspomaga skórę
do głębokiej autonaprawy, przyspiesza proces gojenia, utrzymuje jej optymalne nawilżenie oraz skutecznie ogranicza wystąpienie możliwych
powikłań związanych z techniką zabiegu. Chroni skórę przed tak zwanym ”regresem” pozabiegowym.

Etapy zabiegu
1. Demakijaż zabiegowy PURESPECTRUM (3 ml)
2. Preparat znieczulający
(jeżeli wymaga technika zabiegu)

3. Dezynfekcja
4. Ampułka LIFT 1 śluz ślimaka (2ml)
(aplikacja według techniki)
* preparat nie jest przeznaczony do iniekcji

5. Faza hamującą proces gojenia skóry
6. Żel pozabiegowy RUBORSPECTRUM (5ml)
(aplikacja)

7. Maska IMMUNOSPECTRUM* skoncentrowany opatrunek (5ml)
*użyć maskę w saszetkach
*maska pełni funkcje opatrunku, nie zmywać

„mądrość natury”

TABELA ZABIEGOWA BIJO CLINIC™
Preparat

Demakijaż zabiegowy
PURESPECTRUM

Peeling enzymatyczny
ENZYMSPECTRUM
biologiczne złuszczanie

Żel BASESPECTRUM
aktywator zabiegowy

Ampułka Lift1 śluz ślimaka
*preparat nie jest przeznaczony do
iniekcji

Maska multiliftingująca
OVUMSPECTRUM
stymulacja napięcia

Maska IMMUNOSPECTRUM
skoncentrowany opatrunek

Pojemność

500ml

150ml

200ml

Wskazania zabiegowe/możliwości
zastosowania

Objętość aplikacji

Ilość
zabiegów

każdy rodzaj

- aplikacja otwierająca zabieg
- masaż aktywujący

3ml

166

każdy rodzaj

- aplikacja wspomagająca przenikanie
składników aktywnych

3ml

50

każdy rodzaj

- aplikacja nawilżająca
- masaż manualny
- aktywator dla masek/kremów BIJO CLINIC™
- ultradźwięki
- sonoforeza
- RF
- elektrostymulacje,
- aktywator do maski OVUMSPECTRUM

5 - 10ml

30-60

2,5ml

80

- aplikacja intensyfikująca zabiegi jako serum,
- mezoterapia igłowa z wyłączeniem iniekcji,
- mezoterapia mikroigłowa,
- mezoterapia bezigłowa
- aktywator do maski OVUMSPECTRUM

2ml

5

- aplikacja liftingująco-naprawcza

0,5g

20

5ml i 5ml

30-10

Skóra

10ml

dojrzała
odwodniona
przebarwiona
wymagająca szybkiej naprawy

20x0,5g

każdy rodzaj z obniżoną
integralnością skóry

150ml
Saszetki - 10x5ml

Dojrzała odwodniona
atroficzna
menopauzalna

- masaż manualny
- pielęgnacja domowa
- aplikacja zamykająca jako maska “opatrunek”

„mądrość natury”

TABELA ZABIEGOWA BIJO CLINIC™
Preparat

Pojemność

Żel pozabiegowy RUBORSPECTRUM
Saszetki - 10x5ml
maska kojąco - chłodząca

Krem intensywna naprawa
LIPIDOSPECTRUM
dzień/ noc

Krem optymalne nawilżenie
HYDROSPECTRUM
dzień/ noc

Krem przeciw trądzikowi
ACNESPECTRUM
dzień / noc

Serum pod oczy komórkowa
rewitalizacja CITOSPECTRUM

Serum do twarzy kuracja S.O.S.
MEZOSPECTRUM

150ml
50ml

150ml
50ml

50ml

Wskazania zabiegowe/możliwości
zastosowania

Objętość aplikacji

Ilość
zabiegów

5ml

10

- masaż manualny
- aplikacja zamykająca zabieg
- pielęgnacja domowa

2 - 10ml

15-75

odwodniona
- masaż manualny
przebarwiona
- aplikacja zamykająca zabieg
wymagająca ochrony przed UVA i UVB - pielęgnacja domowa

2 - 10ml

15-75

2 - 5ml

10-25

0,5 - 2ml

7,5-30

1 - 3ml

10-30

Skóra

każdy rodzaj z rumieniem o różnej
etiologii
trądzik różowaty
nad reaktywna
zestresowana

przesuszona
wymagająca ochrony
zestresowana
nadreaktywna

trądzikowa o różnej etiologii
zanieczyszczona
mieszana
tłusta

15ml

każdy rodzaj

30ml

dojrzała
zwiotczała
atroficzna
przebarwiona
menopauzalna

- aplikacja po inwazyjnych zabiegach
mogących wywołać rumień
- po depilacji
- po epilacji
- aplikacja jako maska kojąco – chłodząca
- pielęgnacja domowa

- aplikacja jako maska
detoksykująco-regulująca
- aplikacja zamykająca zabieg
- pielęgnacja domowa
- masaż stref specjalnych
- pielęgnacja domowa

- masaż manualny wymagający
ograniczonego poślizgu
- pielęgnacja domowa

„mądrość natury”

GSM: +48 601 880 380
pro@bijo.pl

Specjalista d/s Kosmetyki Profesjonalnej
GSM: +48 601 807 821

www.bijo.pl
www.bijo.sklep.pl

