
Wspomaganie regeneracji skóry 
Odmładzanie  

i redukcja niedoskonałości skóry 

Salmon Range — plan postępowania 
SPN-5 

SPN-5 I Zawartość opakowania: 
Zestaw zawiera: 
• 5 fiolek x 3 ml roztworu SPN-5 

> Wspomaganie regeneracji skóry z efektem, który widać natychmiast 
Profesjonalny zestaw wspomagający regenerację skóry, działający odmładzająco, redukujący zmarszczki 
i niedoskonałości, przeznaczony do zabiegów na twarz, szyję i dekolt. 

WSKAZANIA I GŁÓWNE SKŁADNIKI: 

SPN-5 | Wspomaga regenerację skóry, działa odmładzająco, redukuje zmarszczki i niewielkie niedoskonałości skóry. 
Wskazany do stosowania na okolice twarzy, szyi i dekoltu. 
Główne składniki preparatu SPN-5: DNA/PDRN, acetylo-heksapeptyd-8, palmitoilo-pentapeptyd-4, glutation, 
kwas hialuronowy. 



Poprawa struktury i rozjaśnienie skóry 

Sposób stosowania: 
Użyć 5 ml SPN-5 na każdą okolicę poddawaną zabiegowi. 

> Zalecany cykl zabiegów: 5–7 sesji 

Faza leczenia 

1 sesja tygodniowo 
przez 3 tygodnie 

1 sesja co 2 tygodnie 
przez 1 miesiąc 

Faza utrzymania i optymalizacji 

Optymalnie: 1 sesja co 6 tygodni. 1 
sesja co 3–6 miesięcy. 

Powyższy plan postępowania stanowi ogólną wskazówkę. Specjalista wykonujący 
zabiegi jest zobowiązany do dokonania indywidualnej oceny właściwego sposobu 
postępowania w każdym przypadku. 

Niewielkie niedoskonałości skóry 

Sposób stosowania: 
Użyć 3 ml SPN-5 na każdą okolicę poddawaną zabiegowi. 

WSPOMAGANIE REGENERACJI SKÓRY 

Zalecany sposób stosowania | SPN-5 



> Wspomaganie regeneracji skóry z efektem, który widać natychmiast 
Profesjonalny zestaw skutecznie wspomagający regenerację skóry, działający przeciwstarzeniowo, 
redukujący zmarszczki i niedoskonałości, przeznaczony do zabiegów na twarz, szyję i ciało. 

WSKAZANIA I GŁÓWNE SKŁADNIKI: 

SPN-6 (SPN-5 + Collagen Booster) | Długotrwała regeneracja skóry z głębokimi zmarszczkami i poważnymi 
niedoskonałościami. Wskazany do stosowania na twarz, szyję i ciało. 
Główne składniki preparatu Collagen Booster: gliceryna, kwas hialuronowy, polikaprolakton. 

SPN-6 I Zawartość opakowania: 
Zestaw zawiera: 
•  1 fiolkę x 3 ml roztworu SPN-5 
•  1 fiolkę x 2 ml preparatu Collagen Booster 

Wspomaganie regeneracji skóry 
Odmładzanie  

i redukcja niedoskonałości skóry 

Salmon Range — plan postępowania 
SPN-6 



 

> Zalecany sposób stosowania | SPN-6 

WSPOMAGANIE REGENERACJI SKÓRY 

Poważne niedoskonałości skóry/głębokie zmarszczki 

Sposób stosowania: 
Użyć 3 ml SPN-5 i 2 ml preparatu Collagen 
Booster na każdą okolicę poddawaną 
zabiegowi 

Faza leczenia 

1 sesja tygodniowo 
przez 2 tygodnie 

1 sesja  
po 2 tygodniach 

Rozstępy białe 

Sposób stosowania: 
Użyć 4 ml (2 x 2 ml) preparatu Collagen Booster 
i 3 ml SPN-5 na każdą okolicę poddawaną 
zabiegowi. 

Faza leczenia 

1 sesja tygodniowo 
przez 2 tygodnie 

1 sesja  
po 2 tygodniach 

Rozstępy czerwone 

Sposób stosowania: 
Użyć 2 ml preparatu Collagen Booster 
i 3 ml SPN-5 na każdą okolicę poddawaną 
zabiegowi. 

Faza leczenia 

1 sesja tygodniowo 
przez 2 tygodnie 

1 sesja  
po 2 tygodniach 

Powyższy plan postępowania stanowi ogólną wskazówkę. Specjalista wykonujący 
zabiegi jest zobowiązany do dokonania indywidualnej oceny właściwego sposobu 
postępowania w każdym przypadku. 


