






Eliksir pod oczy
eye contour
collagen elixir



FGF-1
Aktywuje syntezę białek strukturalnych skóry.
Stymuluje wzrost fibroblastów i komórek
macierzystych. Utrzymuje skórę elastyczną
i skutecznie redukuje zmarszczki. Jest silnym
antyoksydantem.

EYESERYL
Stymuluje mikrokrążenie i pracę komórek skóry.
Redukuje cienie i obrzęki pod oczami. Rozświetla
i widocznie rozjaśnia skórę wokół oczu.

SKŁADNIKI AKTYWNE



Osobom z widocznymi oznakami starzenia się
skóry. Przy problemach z obrzękami
i zasinieniami wokół oczu.
Osobom z suchą, cienką, trudną do
nawilżenia skórą. Jako krótka kuracja, kiedy
prowadzimy intensywny tryb życia lub
jesteśmy zestresowani.

KOMU POLECIĆ TEN PRODUKT?



Stosować 1-2 razy dziennie w zależności
od indywidualnych potrzeb.

Niewielką ilość rozprowadzić pod okiem,
następnie pozostałość delikatnie wsmarować
po górnej powiece.

JAK STOSOWAĆ?



Nawilżająco-liftingujące
serum pod oczy
intensive hydro-lifting eye serum



KWAS HIALURONOWY
Nowoczesny niskocząsteczkowy z możliwością
szybkiego głębokiego przenikania - wiąże wodę
w głębokich warstwach skóry, poprawia
elastyczność i giętkość - odmłodzona skóra.

SYN®-TC
Wyjątkowo skonstruowany peptyd, pobudzający
syntezę pięciu typów kolagenu. Dzięki niemu
skóra staje się gładsza miękka w dotyku
i doskonale wypielęgnowana.

SKŁADNIKI AKTYWNE



Osobom z problemem wysuszania się
skóry wokół oczu. Klientkom lubiącym
delikatne, szybko wchłaniające się
produkty pod makijaż.
Osobom młodym, z tendencją do
powstawania zmarszczek w okolicy oka lub
bardzo cienką delikatną skórą w tej okolicy.
Bardzo lubiany przez mężczyzn za szybkie
efekty i lekką konsystencję.

KOMU POLECIĆ TEN PRODUKT?



Kilka kropli (dwie trzy) rozprowadzić pod
okiem, następnie pozostałość delikatnie
wsmarować w górną powiekę. Produkt
zawiera pipetę, należy unikać dotykania nią
do skóry.

JAK STOSOWAĆ?



Odmładzający krem
do twarzy
rejuvenating face cream



KOMÓRKI MACIERZYSTE
Zapewniają wzmożoną produkcję kolagenu i elastyny. Przedłużają
życie komórek skóry. Wspomagają płaszcz hydro – lipidowy
i utrzymują wilgoć.

EKSTRAKT Z BŁAWATKA
Działa przeciwzapalnie kojąc podrażnioną skórę. Obkurcza
i wzmacnia naczynia krwionośne, stymuluje mikrokrążenie skórne.
Chroni przed działaniem wolnych rodników i bakterii.

SOD (dysmutaza ponadtlenkowa)
To elitarny komponent kosmetyczny, enzym pierwszej linii obrony
naszego organizmu i jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy
istniejących w naturze. Zabezpiecza organizm przed stresem
oksydacyjnym i przedwczesnym starzeniem się tkanek. Naturalnie
łagodzi skutki upływu czasu i spowalnia procesy tworzenia
się zmarszczek.

SKŁADNIKI AKTYWNE



Osobom z widocznymi oznakami starzenia
się skóry. W formie krótkiej kuracji, kiedy
bardzo intensywnie żyjemy lub jesteśmy
zestresowani. Kobietom w czasie menopauzy.

KOMU POLECIĆ TEN PRODUKT?



Krem rozprowadzamy na skórze uprzednio
zwilżonej wodą - eliminuje, to możliwość
rolowania się kremu lub trudnego
rozprowadzania.
Pod krem możemy stosować kolageny,
serum do twarzy i ciała Natural – jest
całkowicie kompatybilny z innymi linami.

JAK STOSOWAĆ?



Serum wyszczuplające
body sculpting and firming serum



LIPOUT™
Aktywuje proces spalania tłuszczu. Przekształca adipocyty dzięki
czemu spala tłuszcz. Poprawia elastyczność i redukuje cellulit.

ACTIGYM™ - aktywny składnik pozyskiwany z mikroorganizmu
Dysidea etheria zamieszkującego Bermudy, naśladuje efekty
treningu wytrzymałościowego poprzez wydzielanie
adiponektyny i podnoszenie aktywności mitochondrialnej.
Modeluje sylwetkę poprzez redukcję obwodu brzucha i ud,
zmniejsza wiotkość skóry.

NOVAPUR™ Zi Cao os
ekstrakt z korzenia Lithospermum Erythrorhizon znanej od
wieków w medycynie Dalekiego Wschodu, Działa łagodząco na
skórę, przeciwzapalnie, wspomaga mikrokrążenie i usuwanie
toksyn z organizmu.

SKŁADNIKI AKTYWNE



MASŁO SHEA
Regeneruje, likwiduje przebarwienia i podrażnienia. Nawilża
i odbudowuje naskórek. Prowitamina A (retinol) zapobiega
starzeniu, inicjuje produkcję kolagenu, regeneruje skórę. Zawiera
kwas linolowy, który odbudowuje skórę i ogranicza działanie
wolnych rodników.

GINKGO BILOBA
Dzięki zawartości flawonoidów chroni lipidy cementu
międzykomórkowego i zawartą w skórze witaminę C przed
utlenianiem. Poprawia stan naczyń krwionośnych oraz
mikrokrążenie skórne. Stymuluje lipolizę w tkance tłuszczowej,
pobudza regenerację komórek i mnożenie ludzkich fibroblastów.

SKŁADNIKI AKTYWNE



Osobom chcącym wygładzić swoją skórę.
Klientom z problemem nierównomiernie
rozłożonej tkanki tłuszczowej. Paniom
z problemem cellulitu lub rozstępami. Może
być polecany już nastolatkom.

KOMU POLECIĆ TEN PRODUKT?



Rozprowadzić równomiernie po skórze
objętej problemem i wmasować
do całkowitego wchłonięcia.

JAK STOSOWAĆ?
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