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ADO Přírodní Bylinný Peeling je profesionální peelingová kosmetická péče založená na sladkovodních houbách, přírodních 
extraktech a řasách (Laminaria). Laminaria - Čepelatka je rod hnědých mořských řas v řádu Laminariales.

Přírodní bylinný peeling ADO obsahuje přírodní bylinný peelingový prášek ADO (směs ze sladkovodních hub a řas  
Laminaria) a speciální přírodní bylinné peelingové pleťové tonikum ADO (ovocné kyseliny, gel z Aloe Vera, extrakt  
z Papáje, extrakt z Kopřivy dvoudomé, Eukalyptový esenciální olej, organický silanol s Vitamínem C a Alantoinem).
Před aplikací se prášek a pleťové tonikum smíchají, dokud se nevytvoří homogenní pasta. Pasta se nanáší na obličej jako maska 
a poté se jemně bez tlaku masíruje 1 až 3 minuty (podle tolerance klientky). Po aplikaci se zbytky opláchnou vodou.

ADO nelze použít více než jednou měsíčně a více než 4krát ročně.

Po každé aplikaci je pleť hloubkově vyčištěna, nadměrná tvorba kožního mazu je minimalizována a odumřelé kožní buňky 
jsou odstraněny, a tím se odhalí nová spodní vrstva pokožky. Pravidelné používání pomáhá vyhlazovat jemné linky,  
nedokonalosti, zabarvení, poskytuje pleti celkovou revitalizaci a zlepšuje texturu pleti. Pokožka je omlazená a hladší se 
zvýšenou elasticitou, hedvábným pocitem a zdravým leskem.
Přírodní bylinný peeling ADO je určen pro péči o obličej i tělo. Vhodné pro mastnou pleť, unavenou pleť, pleť s drobnými 
jizvičkami, nedokonalostmi, zabarvením atd.

Přírodní bylinný peeling ADO NEPOUŽÍVEJTE na:
• Tenkou a citlivou pokožku
• Podrážděnou pokožku
• Kůži s rozšířenými krevními cévami
• Kůži s infekcí nebo jakýmkoliv kožním onemocněním
• Na velmi suché, dehydratované typy pleti, stejně jako na krk, musí být přírodní bylinný peeling ADO aplikován opatrně 
   a vždy velmi jemnými pohyby.
• Přírodní bylinný peeling ADO nepoužívejte po depilaci a na místech pokožky s nadměrným růstem chloupků.

UPOZORNĚNÍ
• Nepoužívejte na oblasti okolo očí, rty, nosní dírky, znaménka a oblast štítné žlázy. Při aplikaci přípravku 
  Přírodní bylinný peeling ADO chraňte tato místa vrstvou vazelíny nebo vhodným mastným krémem Yellow Rose.
• Před aplikací musí být provedena zkouška snášenlivosti přípravku na malé ploše pokožky.
• Při ošetření v denní době vždy naneste ochranný krém proti slunci s vysokým ochranným faktorem 
  (Yellow Rose Cellular Sun Care Cream SPF 50+ nebo Yellow Rose Sun Care Cream SPF 30) v průběhu celého dne.
• V létě se ošetření nedoporučuje. Vyhněte se použití i v měsících s bohatým slunečním zářením.

NÁVOD K POUŽITÍ – VÝHRADNĚ PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
2-3 dny před aplikací Přírodního bylinného peelingu ADO se doporučuje hloubkové nebo jemné čištění pleti (podle 
stavu pokožky).
• Vyčistěte místa, kde má být přípravek aplikován, čisticím gelem YELLOW ROSE FACE WASH a stahujícím tonikem YELLOW 
ROSE Lotion Astringente A. 
• Zakryjte všechna místa, na která přípravek nesmí být aplikován, vazelínou nebo vhodným mastným krémem YELLOW ROSE.
• Smíchejte přiměřené množství prášku ADO NATURAL HERBAL PEELING POWDER  pomocí přiložené odměrky (množství 
prášku vždy v závislosti na oblasti aplikace: obličej nebo tělo) a poté nalijte do misky dostatečné množství pleťového tonika 
ADO NATURAL HERBAL PEELING LOTION. Míchejte rychle, dokud se nevytvoří homogenní pasta. Pro normální, běžné 
použití (péče o obličej) je potřebné množství 2,5 odměrky prášku smíchané se 6 odměrkami pleťového tonika. Pro zvýšení 
účinnosti je možno směs mírně zahřát ve vodní lázni.
• Po 1-2 minutách rovnoměrně naneste pastu na pokožku. Proces je stejný jako u aplikace pleťové masky. Nechte masku 
ADO NATURAL HERBAL PEELING působit 2-3 minuty. Nalijte do misky pleťové tonikum ADO NATURAL HERBAL  
PEELING LOTION a nasaďte si ochranné rukavice. Namočte špičky prstů do misky s pleťovým tonikem a začněte provádět 
masáž jemnými krouživými pohyby směrem nahoru po dobu 1-3 minut (bez použití tlaku). 
Masáž provádějte rovnoměrně.
Nemasírujte déle na stejném místě, abyste předešli nežádoucímu následnému podráždění.
Vždy se zeptejte klientky, zda může aplikaci tolerovat a přizpůsobte citlivosti klientky. 
Nemasírujte déle než 3 minuty.
Vždy udržujte konečky prstů navlhčené ADO pleťovým tonikem. Tím se zabrání vysychání produktu.
Běžné používání produktu ADO (masáž - tření) vyvolává hyperémii, zvýšené prokrvení a kontrolované podráždění. Kontro-
lované podráždění závisí na typu pokožky a intenzitě a délce tření. Tato reakce určí dobu trvání masáže (obvykle maximálně 
1 až 3 minuty). Vždy se zeptejte klientky, zda může aplikaci tolerovat a přizpůsobte citlivosti klientky.  Nemasírujte 
déle než 3 minuty.
• Odstraňte ADO NATURAL HERBAL PEELING vodou a naneste zklidňující masku s azulenem Yellow Rose Masque de 
Beauté Azulene. Nechte masku působit 20 minut, omyjte ji vodou a ochraňte pokožku krémem proti slunci Yellow Rose 
Cellular Sun Care Cream SPF 50+ nebo Yellow Rose Sun Care Cream SPF 30.
• V následujících 3-4 dnech se pokožka začne odlupovat. Během 3-4 dnů by se pokožka neměla v žádném případě otírat/
třít nebo dráždit. Nesmí se používat žádná mýdla ani kosmetické přípravky kromě krému proti slunci Yellow Rose Sun Care 
Cream během dne. V případě podráždění za hranicí snášenlivosti je třeba nanést zklidňující tonikum s azulenem Yellow 
Rose Lotion Azulene.
• 4. nebo 5. den dokončete ošetření ADO NATURAL HERBAL PEELING jemným očištěním od všech zbytků exfoliace.  
Můžete použít vhodné čisticí mléko, páru, jemný peeling, hydratační sérum, krém Yellow Rose a nakonec zklidňující  
a hydratační masku (např. Yellow Rose Masque de Beauté Azulene).
• V následujících dnech pokožka potřebuje hydrataci a ochranu. Je vhodné aplikovat hydratační ošetření  Yellow Rose.
• Měli byste klientce poradit/doporučit, aby neustále chránila a ošetřovala novou omlazenou pokožku používáním ochranných 
krémů proti slunci Yellow Rose Cellular Sun Care Cream SPF 50+ nebo Yellow Rose Sun Care Cream SPF 30 během dne 
a vyživujícími krémy, séry nebo gely Yellow Rose večer.
• Přírodní bylinný peeling ADO můžete opakovat po měsíci (nejdříve) a maximálně 4x ročně. Na základě celkového  
stavu pokožky a snášenlivosti přípravku byste měli rozhodnout, zda je pro zákaznici vhodné, aby ošetření ADO NATURAL  
HERBAL PEELING v budoucnu opakovala.


