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REWOLUCJA
W ZABIEGACH PIELĘGNACYJNYCH 

I ODMŁADZAJĄCYCH

WSKAZANIA

ODMŁADZANIE

ROZŚWIETLENIE

TRĄDZIK

PRZEBARWIENIA

NAWILŻENIE

WYRÓWNANIE KOLORYTU SKÓRY

POPRAWA STRUKTURY SKÓRY

 ZŁUSZCZENIE
ZROGOWACIAŁEGO NASKÓRKA

UJĘDRNIENIE I LIFTING

OCZYSZCZANIE  I  ROZŚWIETLENIE  I  ODŻYWIENIE

TRIPOLLAR® RF
Wykorzystanie głowicy RF podczas zabiegu pozwala 
na pobudzenie odnowy skóry poprzez stymulowa-
nie produkcji jej włókien kolagenowych i elastyny. 
Skoncentrowana energia RF w sposób bezpieczny 
i efektywny powoduje kontrolowane ogrzewanie 
skóry właściwej, prowadząc do jej obkurczenia  
i ujędrnienia.

ULTRASOUND
Zastosowanie fal ultradźwiękowych wpływa na  
poprawę krążenia krwi w skórze i tym samym przy-
spiesza transport i wchłanianie składników aktyw-
nych. Wibracje fal wywołują dodatkowo zmianę 
układu komórek naskórka w celu zwiększenia prze-
puszczalności warstwy rogowej i poprawy odżywie-
nia skóry.

Geneo pozwala również na zaproponowanie zabiegów 
ujędrniająco – liftingujących. Do tego celu wykorzystywa-
ne są dodatkowe głowice z technologiami: fal radiowych  
i ultradźwiękami. 



W ZALEŻNOŚCI OD POŻĄDANYCH 
EFEKTÓW I POTRZEB SKÓRY 

GENEO PROPONUJE:

Geneo to wyjątkowa platforma marki Pollogen, która  
umożliwia uzyskanie odmłodzonej, ujędrnionej i naturalnie  
wyglądającej skóry. Zabiegi Geneo dają natychmiastowe  
i długotrwałe efekty. Geneo daje możliwość korzystania  
z trzech technologii: Oxygeneo®, Tripollar® RF, Ultrasound. 

NEO BRIGHT ECO 
ROZJAŚNIENIE

Zabieg o zapachu tropikalnej papai, który odżywia 
i rozświetla skórę natychmiastowo nadając jej promi-
enny wygląd. 

Zabieg o kojącym zapachu zielonej herbaty, zapobiega-
jący starzeniu się skóry, nawilżający i odżywiający. 

Ma na celu oczyszczenie i zbilansowanie cery tłustej  
oraz poprawienie jej struktury i wyglądu. 

To idealne rozwiązanie gdy zależy nam na re-
witalizacji skóry matowej i redukcji drobnych  
zmarszczek. 

To unikalna kombinacja składników aktywnych dla  
poprawy  kolorytu skóry i jej wyjątkowego rozświetlenia. 

NEO REVIVE ECO 
ODMŁODZENIE

ILLUMINATE 
POPRAWA KOLORYTU I ROZŚWIETLENIE

BALANCE 
OCZYSZCZENIE I ZBILANSOWANIE SKÓRY TŁUSTEJ

REVIVE 
REWITALIZACJA SKÓRY MATOWEJ I ODMŁODZENIE

PRZED PO

PRZED PO

PRZED PO

PRZED PO

PRZED PO

ZŁUSZCZANIE

DOTLENIANIE

WCHŁANIANIE

OXYGENEO®

To kompleksowa pielęgnacja, rewitalizacja oraz  
naturalne dotlenienie skóry od wewnątrz - 3 w 1. Pod-
czas zabiegu wykorzystujemy kapsułki wzbogacone  
w składniki odżywcze oraz żele bazowe, umożliwiając 
tym samym dopasowanie zabiegów do konkretnego 
rodzaju skóry i jej potrzeb. 


