


Kilka słów o mnie…



CZY WIESZ, ŻE…

• Skóra jest powłoką ochronną twojego organizmu.
• Jest największym i najbardziej kompleksowym 

organem całego ciała.
• Jej powierzchnia wynosi od 1,5 do 2 metrów 

kwadratowych.
• Najcieńsza skóra znajduje się w okolicach oczu 

zwłaszcza na powiekach.
• Najgrubsza jest na podeszwach dłoni i stóp, 

zwłaszcza na piętach.
• Jej masa (wraz z tkanką podskórną) to około 4 kg, 

co daje 15% masy całego ciała.
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Brak lub niewielkie oznaki starzenia się skóry.

Drobne zmarszczki, miejscami nierówny koloryt, 
zmęczona skóra  w okolicach oczu  z lekkimi 
opuchnięciami.

Zmarszczki mimiczne, pojawiają się przebarwienia. 
Widoczne cienie i zmarszczki w okolicach oczu.

Głębokie zmarszczki w tym mimiczne, „kurze łapki”, 
worki pod oczami, widoczna utrata gęstości
i wiotczenie skóry.

Głębokie zmarszczki, twarz traci wyraźne kontury, 
skrajnie sucha skóra, bardzo cienka z głębokimi 
zmarszczkami i bruzdami.
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POTRZEBY TWOJEJ SKÓRY ZMIENIAJĄ 
SIĘ NIE TYLKO WRAZ Z UPŁYWAJĄCYM 
CZASEM, LECZ TAKŻE ZALEŻĄ 
OD CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZYCH
I WEWNETRZNYCH:

• Pory roku
• Środowiska zewnętrznego
• Hormonów
• Diety 
• Kondycji psychicznej organizmu
• Trybu życia
• Pielęgnacji skóry (wnikanie substancji 

aktywnych)



Kolageny Natywne
są odporne na temperaturę, 
można je emulgować 
z substancjami aktywnymi.



Osoby wchodzące w proces starzenia
się skóry. Problemy z trudno gojącymi
się ranami i uszkodzeniami skóry (min. 
odleżyny, oparzenia, odparzenia, 
odmrożenia, egzema, łuszczyca). 
Zmniejszenie elastyczności bądź szybkie 
rozciąganie się ciała (ciąża, treningi 
kulturystyczne, chudnięcie, problemy 
z otyłością). Stany zapalne skóry, 
skłonności do alergii i podrażnień.

KOLAGEN NATYWNY PURE



ZŁOTO KOLOIDALNE
Zwiększa przenikanie składników aktywnych.
Chroni przed słońcem i powstawaniem 
przebarwień. Stymuluje funkcje skóry, dzięki 
czemu odmładza i poprawia sprężystość  skóry.

KWAS AZEALINOWY
Przyspiesza gojenie zmian trądzikowych
oraz  działa antybakteryjnie. Rozjaśnia 
przebarwienia oraz wyrównuje koloryt naskórka. 
Wygładza zmniejsza widoczność poszerzonych 
porów skóry.

KOLAGEN NATYWNY GOLD



KOMU POLECIĆ
TEN PRODUKT?
Osobom z cerami problematycznymi 
(wszelkimi rodzajami trądziku)
Przy przebarwieniach skórnych
oraz znamionach po trądzikowych 
Podczas osłabienia funkcji odporności 
skóry (atopia). Przy skórach 
naczyniowych, nad reaktywnych 
z rumieniem.



KOLAGEN NATYWNY DNA

Aktywuje komórki i prawidłowe procesy 
działania skóry.
Zwiększa syntezę kolagenu. 
Poprawia mikrokrążenie skórne,
dotlenia skórę.
Zwiększa syntezę ATP, czyli energii 
chemicznej niezbędnej do podziału 
komórki i syntezy kolagenu.



• kinetyna, 
• peptyd miedziowy, 
• dysmutaza ponadtlenkowa, 
• koenzym Q10, 
• witamina C, 
• dragon’s blood (smocza krew), 
• kłosowiec meksykański, 
• kwas hialuronowy, 
• olej z pestek pomidora, 

olej z żurawiny, 
• olej arganowy, 
• olej z awokado, 
• olej jojoba, 
• alantoina

SKŁADNIKI AKTYWNE



KOMU POLECIĆ
TEN PRODUKT?

Osobom po 30-tym roku życia, 
pragnącym zachować młodą, 
zdrową skórę. 
Osobom ze skórą zmęczoną, szarą,
z oznakami słabszego napięcia skóry.



Look Good

szeroka oferta 
produktowa 

ukierunkowana
na zaspokojenie 
różnych potrzeb 
pielęgnacyjnych



Podstawowa pielęgnacja 
dla wszystkich



SKŁADNIKI AKTYWNE LINII

• algi
• probiotyk
• kolagen
• peptydy biomimetyczne
• niskocząsteczkowy kwas 

hialuronowy



DZIAŁANIE

Doskonałe nawilżenie głębokich 
warstw naskórka.
Utrzymanie odpowiedniego poziomu 
nawilżenia.
Zabezpieczenie przed starzeniem.
Wyciszenie podrażnień.
Wyjątkowa kompatybilność ze skórą.





SKŁADNIKI AKTYWNE LINII

• Kremy DNA zawierają aż 16 składników 
aktywnych!

• kwasy nukleinowe DNA i RNA
• kinetyna
• kłosowiec meksykański
• peptyd miedziowy
• dragons blood/smocza krew
• koenzym Q10
• witaminy C,E
• ole z pestek pomidora/likopen
• olej z pestek żurawiny
• ole arganowy
• ole z avocado
• kolagen









SKŁADNIKI AKTYWNE LINII

• ekstrakty z naturalnych olei 
pozyskiwane metodą CO2

• naturalne konserwanty



Poprawa elastyczności 
i sprężystości skóry.
Rozjaśnienie i wyrównanie 
kolorytu naskórka.
Przywrócenie witalności.
Silne działanie antyoksydacyjne
- przeciwdziałanie procesom 
starzenia relaks i odprężenie.

DZIAŁANIE



pielęgnacja selektywna
dla cer dojrzałych



SKŁADNIKI AKTYWNE LINII

• komórki macierzyste
• matrykiny
• DSM – dysmutaza ponadtlenkowa
• tymozyna β4
• colostrum
• kolagen



DZIAŁANIE

• poprawa gęstości i napięcia skóry
• zwiększenie elastyczności
• stymulacja produkcji kolagenu
• odbudowa uszkodzonego naskórka
• ochrona przed szkodliwymi 

czynnikami zewnętrznymi




	Slajd numer 1
	Slajd numer 2
	Slajd numer 3
	Slajd numer 4
	Slajd numer 5
	Slajd numer 6
	Slajd numer 7
	Slajd numer 8
	Slajd numer 9
	Slajd numer 10
	Slajd numer 11
	Slajd numer 12
	Slajd numer 13
	Slajd numer 14
	Slajd numer 15
	Slajd numer 16
	Slajd numer 17
	Slajd numer 18
	Slajd numer 19
	Slajd numer 20
	Slajd numer 21
	Slajd numer 22
	Slajd numer 23
	Slajd numer 24
	Slajd numer 25
	Slajd numer 26
	Slajd numer 27
	Slajd numer 28
	Slajd numer 29

