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ARTYKUŁ O „CEREMONII ZŁOTO I PERŁY” 

„Ceremonia Złoto i Perły” to ekskluzywny zabieg kosmetyczny, który regeneruje i 

odmładza skórę twarzy, dając zachwycające rezultaty w dążeniu do zachowania młodego 

wyglądu. Złota maska zawiera w swoim składzie 24 karatowe złoto, które ma działanie 

przeciwzapalne oraz lecznicze, pobudza wydzielanie kolagenu i elastyny, a także poprawia 

koloryt skóry. W zależności od rodzaju skóry do zabiegu stosuje się odpowiednie saszetki 

przeciwzmarszczkowe i nawilżające, które w swoim składzie zawierają głęboko nawilżające 

serum Gamma PGA, ułatwiające przenikanie złota w jej głąb. 

Głównym wskazaniem do wykonania zabiegu jest sucha, podrażniona i pozbawiana 

blasku skóra, z widocznymi oznakami starzenia oraz przebarwieniami. Jest on 

rekomendowany dla osób w każdym wieku i nie wymaga wcześniejszych przygotowań. Należy 

jednak pamiętać, by przed zabiegiem nie opalać się nadmiernie, a także nie korzystać 

z solarium. 

Zabieg rozpoczyna się od dokładnego mechanicznego peelingu kawitacyjnego, tj. 

oczyszczenia skóry twarzy indywidualnie dobranego do jej rodzaju, którego celem jest 

przygotowanie skóry na przyjęcie składników aktywnych. Peeling ten polega na naniesieniu na 

twarz specjalnego aktywatora i użyciu urządzenia do peelingu mechanicznego, wyposażonego 

w specjalną głowicę. Pod wpływem drgań wytwarzanych przez głowicę, nałożony na twarz 

aktywator wytwarza pęcherzyki. Wytworzone pęcherzyki wnikają w warstwę rogową skóry, 

powodując jej oczyszczenie. 

Kolejnym etapem zabiegu jest nałożenie na twarz odpowiednio dobranego serum 

gamma PGA, które pod wpływem światła czerwonego wydobywającego się ze specjalnego 

urządzenia regeneruje skórę i pobudza jej ukrwienie. 

Trzecim etapem zabiegu „Złoto i Perły” jest masaż limfatyczno – drenujący, który 

wykonuje się dość mocnymi, okrężnymi ruchami, przy pomocy kremu z serum i lotionu. Masaż 

ten pobudza krążenie krwi i ułatwia wnikanie składników odżywczych stosowanych 

w kolejnych etapach zabiegu. 

Na tak przygotowaną skórę twarzy kosmetolog nakłada maskę z 24 karatowego złota, 

a po jej nałożeniu kieruje na twarz nano mgiełkę, która wraz ze światłem niebieskim 

wydobywa się ze specjalnego urządzenia. Nano mgiełka przenika w głąb skóry, sprawiając, że 

substancje odżywcze i nawilżające zawarte w masce wchłaniają się lepiej. Po nano mgiełce 

jeszcze raz nakłada się na twarz serum gamma PGA i wmasowuje resztki złotej maski. Na 

zakończenie zabiegu na twarz nakładany jest krem wykańczający, który także zawiera 

mikrocząsteczki złota.  

Efektem zabiegu jest gładka, odmłodzona, ujędrniona i rozświetlona cera, widoczna od 

razu po jego wykonaniu. Magia złota i pereł z pewnością zaspokoi oczekiwania wszystkich osób 

poszukujących wyjątkowego i luksusowego zabiegu pielęgnacyjnego. Jest to zabieg 

bezinwazyjny, bezpieczny, przyjemny i całkowicie relaksujący skórę twarzy, szyi, jak również 

dekoltu, który zapewni ci poczucie odprężenia oraz komfortu. 
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