
Cześć! W tym roku przygotowaliśmy kalendarz adwentowy, który zawiera 26 wskazówek, 

dzięki którym podczas wigilijnej kolacji olśnisz wszystkich nieskazitelną cerą i naturalnym, 

pięknym wyglądem. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem wyzwania zrobić sobie zdjęcie 

twarzy oraz ciała - będziesz mogła wtedy ocenić efekty swojej metamorfozy. Zaczynajmy!

http://www.laserdelux.pl
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Na czym to polega? Każdego 
wieczoru zaczynasz od demakijażu, 
czyli używasz produkt z bazą ole-
jową z emulgatorem (po kontakcie 
z wodą musi zamienić się w pianę) 
a następnie zmywasz resztki oleju 
i zanieczyszczeń łagodnym żelem 
lub pianką. 

Poświęć go na pielęgnację skóry 
pod oczami. Idealnie sprawdzi się 
serum z kofeiną, ale jeśli go nie 
masz przetnij wacik kosmetyczny 
na pół, namocz go w naparze  
z kawy i włóż do lodówki na kilka 
godzin. Przyłóż zimny kompres 
pod oczy na ok. 10 - 15 minut.  
To prawdziwy relaks dla skóry pod 
oczami, który zniweluje cienie!

Jeśli nie jesteś pewna, który produkt 
jest dla Ciebie odpowiedni, wejdź  
na profil @ato.beauty na Instagramie. 
Patrycja, nasz kosmetolog,  
na pewno pomoże Ci wybrać! 
Pamiętaj, że słońce powoduje prze-
barwienia, przyspiesza powstawanie 
zmarszczek, a opalenizna wyklucza 
wiele zabiegów.

Wykonaj domową laminację włosów. 
 Połącz żelatynę z odżywką, nałóż 
mieszankę na umyte włosy, obwiąż je 
folią i nałóż ciepłą czapkę. Po 40 min. 
dokładnie zmyj mieszankę szamponem 
i voila! jeśli zmagasz się z trwałymi 
problemami z włosów, umów się na 
bezpłatne badanie trychologiczne  
w salonach Laser DeLux!

Odpowiedz sobie na pytania:  
kiedy ostatnio prałaś i prasowałaś 
swoją maseczkę? Czy przechowu-
jesz je w sterylnym miejscu? Czy 
zmieniasz maseczkę co ok. 2 h? 
Brudna i zużyta maseczka Cię nie 
chroni, tylko powoduje trądzik, 
zmiany zapalne i problemy z cerą!

Jeśli zaczniesz teraz to na święta 
Twoja skóra będzie jędrniejsza a 
cellulit znacznie się zmniejszy.  
Na początek kup szczotkę z natu-
ralnego, miękkiego włosia i szczo- 
tkuj ciało codziennie do lekkiego 
zaczerwienienia min. 5 min. przed 
każdą kąpielą.

To bardzo ważne, jakich produktów 
i w jaki sposób używasz.  
My polecamy książki o koreańskiej 
pielęgnacji - dowiesz się z nich 
m.in. dlaczego koreanki nakładają 
na twarz tyle produktów!  
Jeśli szukasz inspiracji - napisz do 
nas na @laserdeluxpolska.  

https://www.instagram.com/ato.beauty/
https://www.instagram.com/laserdeluxpolska/
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Nasz przepis na ulubioną maseczkę 
do twarzy to: 
- łyżka naparu z zielonej herbaty
- łyżka zmielonych płatków owsianych
- łyżka jogurtu naturalnego 

Wszystko dokładnie wymieszaj  
i nałóż na 15 minut. Nawilżenie  
i rozświetlenie gwarantowane!

Są to te składniki, które “zapychają” 
naszą skórę. Jest to szczególnie 
ważne, kiedy zmagasz się ze 
skórą trądzikową i zaskórnikową! 
Najpopularniejszymi substancjami 
komedogennymi są: masło shea 
oraz talk. Zrób przegląd swoich 
kosmetyków i jeśli zobaczysz ten 
składnik, koniecznie się go pozbądź 
a twoja skóra się odwdzięczy.

To prawdziwy skarb w domowej 
pielęgnacji. Użyj go do masowania  
skóry twarzy - pamiętaj, aby wyko- 
nywać ruchy “do góry”! Roller  
idealnie sprawdzi się, jeśli masz  
w planach maseczkę w płachcie, 
pięknie wyrówna maskę na twarzy 
i pozwala na głębsze wchłonięcie 
substancji nawilżających.

powinno się raz w tygodniu wykonać 
peeling skóry głowy?  
Idealnie do tego sprawdzi się... cukier! 
Zmieszaj łyżkę z ulubioną odżywką 
do włosów i po prostu wykonaj 
masaż skóry głowy. Pamiętaj, aby po 
zabiegu dokładnie spłukać mieszankę 
z włosów, jeśli tego nie zrobisz to 
zabieg będzie miał odwrotny skutek  
a włosy nie będą wyglądały zdrowo.

Jeśli nigdy nie próbowałaś takich 
zajęć, to dziś jest na to idealny 
wieczór! Takie ćwiczenia pomogą 
Ci odprężyć nie tylko ciało i umysł. 
Podczas medytacji uczysz się 
rozluźniać mięśnie twarzy (a to 
nie jest wcale takie proste!) które 
napięły się podczas całego dnia. 
PAMIĘTAJ: Im bardziej rozluźniona 
twarz, tym mniej zmarszczek! 

To złuszczanie naskórka, które 
sprawia, że skóra jest świeża i do- 
kładnie oczyszczona. Zaopatrz się  
w tonik kwasowy i maskę glinkową. 
Na oczyszczoną skórę nanieś tonik. 
Po 15 minutach nałóż maskę 
glinkową. Po kolejnych 15 minutach 
dokładnie zmyj maskę. Tak przy-
gotowana skóra lepiej przyjmuje 
składniki zawarte w kremach.
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Najczęściej kojarzy się z walką  
z przeziębieniem i grypą, ale ma 
więcej zalet! Rozjaśnia przebarwie-
nia i cudownie wzmacnia działanie 
filtru przeciwsłonecznego. Poszukaj 
idealnego serum z tym składniki-
em i używaj go każdego dnia pod 
krem SPF50. Czy wypracowałaś 
już nawyk codziennego nakładania 
kremu z filtrem pod makijaż? 

To także prawidłowa higiena.  
Pamiętaj o tym, aby raz w tygodniu 
zmienić poszewkę i umyć wszystkie 
swoje pędzle. Jak to zrobić? 
Wykorzystaj do tego łagodny żel 
pod prysznic i zrób swoim pędzlom 
kąpiel. Nakładanie makijażu brudny- 
mi pędzlami może skończyć  
się niechcianymi wypryskami!

Pamiętasz, jak pierwszego dnia 
poprosiliśmy Cię, abyś zrobiła  
zdjęcie swojej twarzy i ciała?  
Zrób dziś dokładnie to samo, 
postaraj się aby mieć takie samo 
światło oraz pozycję jak na począt-
ku, wtedy idealnie porównasz dwa 
zdjęcia. Pochwal się swoimi efekta-
mi, oznacz hashtagiem:  
#wyzwaniezlaserdelux

Dziś mamy dla Ciebie przepis na 
maseczkę poprawiającą kondycję 
dłoni: 2 łyżki siemienia lnianego 
zalej zimną wodą i gotuj przez 5 min.  
W ostudzonym wywarze mocz 
dłonie przez 15–20 min., a potem 
posmaruj ulubionym kremem. 
Siemię lniane regeneruje skórę! 
Teraz, kiedy często dezynfekujemy  
dłonie, regeneracja to podstawa!

Jednak czujesz, że to cały czas 
za mało, skóra nie jest w idealnej 
kondycji? To czas, aby Twoją cerę 
zbadał kosmetolog! Nigdy nie jest za 
późno, aby umówić się na bezpłatną 
dermokonsultację z naszym kosme-
tologiem! Może to czas, aby raz na 
zawsze rozwiązać problemy skórne?

Ostre drobinki z fusów pięknie 
usuwają martwy naskórek,  
usprawniają krążenie przez co 
skóra jest gładsza i jędrniejsza  
a walka z cellulitem jest łatwiejsza. 
Podczas wieczornego prysznica 
użyj fusów połączonych z ulubio-
nym olejkiem do peelingu poślad-
ków i ud. Po 4 tygodniach regu-
larnego peelingowania na pewno 
zobaczysz różnicę!

Większość kobiet używa wacików 
do demakijażu twarzy. Niestety,  
wacik może powodować na twarzy 
mikrouszkodzenia, które na dłuższą 
metę mogą mieć zły wpływ na kon-
dycję skóry. Zdrowiej będzie, jeśli do 
aplikacji produktów użyjesz swoich 
dłoni! Ograniczysz tym samym 
codzienne osuszanie cery wacikiem 
kosmetycznym.
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Jeśli go nie znasz, to koniecznie się z nim zapoznaj! 
Niacynamid występuje w wielu kosmetykach, 
pięknie łagodzi podrażnienia skóry i dosłownie “gasi” 
stany zapalne. Jeśli zmagasz się ze skórą trądzikową 
lub naczyniową, to produkty z tym składnikiem 
zdecydowanie powinny królować w Twojej kosme-
tyczce! Jeśli nie wiesz, jak dbać o skórę trądzikową 
to koniecznie obejrzyj nasz film na YouTubie 
poświęcony temu problemowi.  

to dziś jest ostatni dzień, kiedy możesz wykonać 
taki zabieg przed świętami. Dlaczego? Odpowiednio 
wykonany peeling usuwa martwy naskórek i do-
prowadza do złuszczenia skóry. Skóra osiąga idealny 
stan dopiero po 3-4 dniach od zabiegu, dlatego jeśli 
zrobisz peeling  dzień przed Wigilią, Twoja twarz 
może być po prostu przesuszona. Jeśli potrzebujesz 
porady odnośnie doboru odpowiedniego produktu, 
napisz do nas na Instagramie!

dokładnego oczyszczenia skóry, ochrony przeciw- 
słonecznej i odpowiedniego nawilżenia. Krem działa 
tylko na warstwę powierzchniową skóry, dlatego 
zachęcamy Cię do zakupu esencji. Jest to wodnisty 
produkt, który dostarcza witaminy i probiotyki  
do głębokich warstw skóry właściwej. Aplikujesz go 
po dwuetapowym oczyszczaniu (na wilgotną skórę), 
przed serum i kremem. Pamiętaj, że działanie  
produktu możesz ocenić dopiero po 3 miesiącach.
Jedna aplikacja nic nie zmieni w stanie Twojej skóry!

A czy wiesz, jak bardzo ważny jest w tym wypadku 
dobór oleju? Włosy dzielą się na nisko-, średnio-  
i wysokoporowate (im gładsze tym mniej porowate). 
Każdy z typu włosów ma dedykowane oleje i źle  
dobrany produkt może doprowadzić włosy do klęski!
A WIĘC, JAKI OLEJ DO JAKICH WŁOSÓW? 

NISKOPOROWATE: kokosowy, palmowy, masło shea
ŚREDNIOPOROWATE: oliwa z oliwek, arganowy, rycynowy
WYSOKOPOROWATE: z orzechów włoskich, słonecznikowy  
oraz sojowy



Karta podarunkowa Laser DeLux to moment wytchnienia, chwila  
dla siebie, w której Twoi najbliżsi poczują się wyjątkowo. 

A to wszystko zapakowane w elegancką torbę, która robi wrażenie!

Teraz przy zakupie naszej nowej, odświeżonej 
karty podarunkowej otrzymasz:

20% 
JEJ WARTOŚCI W PREZENCIE!
*Promocja trwa 1 - 24.12.2020 r. Minimalna wartość karty to 199 zł.
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http://www.laserdelux.pl
https://www.youtube.com/channel/UCHcXAsc09ACdpAmMHhcKA0Q
https://www.instagram.com/laserdeluxpolska/
https://www.facebook.com/laserdelux/
http://www.laserdelux.pl

