ДОСКОНАЛИЙ ANTI AGE ING ДОГЛЯД

3 КРОКИ ДО ЗДОРОВОЇ МОЛОДОЇ СЯЮЧОЇ ШКІРИ

ДОГЛЯД

 Cell Power Vital Serum
Серум (сел пауер вайтел )
Висококонцентрованний активний
препарат для стимуляції росту і
діяльності клітин епідермісу.
Застосовується з метою поліпшення
структури поверхні шкіри.
 Normalizing Lipid & Sebum Care
Серум (нормалайзінг ліпід ент себум
кеа). Вдосконалений
висококонцентрований продукт
пролонгованої дії із біологічно
активних речовин для комбінованої і
жирної шкіри, схильної до угрових
висипань і при вікових акне

 Tissue Activator Serum
Серум (тісью ектівейтер)
Висококонцентрований активний
препарат та високі технології за для
покращення дермальної клітинної
активності. Стимулює виробітку
власного колагену. Допоміжний засіб
для лазерної терапії.

 Optimal Lift Serum
Серум (оптімал ліфт) ліфтинговий
ефект та профілактика утворення
зморшок. Підвищує пружність шкіри,
надає шкірі свіжий та омолодженний
вигляд.

ДОГЛЯД

 Skin Lightening Serum
Серум (скін лайтенінг). За умови
регулярного застосування шкіра
набуде гладкість, ніжність,та значно
посвітлішає. Интенсивна сироватка
усуває появу пігментних плям, шкіра
набуде красивого світлого віддінку.
Необхідно додатково застосовувати
засіб з високим світлозахистним
фактором.

 GentleMoisturizing Gel
(джентил моістурайзінг джел).
Зволожуючий гель для пружності та
еластичності, усуває стянутість,
подразнення. За умови регулярного
застосування - помітне поліпшення
стану шкіри, нормалізація балансу.

 Vital Liquid Mask
Активна маска нового
покоління(вайтел ліквід ). Захищає та
стимулює стволові клітини, покращує
виробіток колагену. Як наслідок вітальність, свіжість, інтенсивне
омолодження шкіри обличчя.

 Hyaluron Mask
Гіалуронова крем-маска. Интенсивне
зволоження та миттєвий ефект
розгладжування зморшок, суттєве
покращення структури поверхні,
поліпшення пружності
шкіри.Здійснює противозапальну дію.

ДОГЛЯД

 Awake &Lift Eye Patches
Патчі (евейк ент ліфт ай пачис).
Іноваційні патчі для очей із
високоякісним колагеновим
матеріалом найкращим чином
усувають наслідки втоми та усі прояви
старіння шкіри.

 Silken&Calm Eye Patches
Патчі (сілкен ент калм ай пачис).
Іноваційні патчі для очей із
високоякісним колагеновим
матеріалом найкращим чином
усувають наслідки втоми та усі
прояви старіння. Для чутливої та
схильної до подразнень шкіри.

 Eyelash Booster
Серум для вій та бровей (айлеш бюста ). Потужний догляд за для об ємних,
густих та довгих вій та захист від випадіння.

CytoLine®

догляд

 Cytoline® Eyecare Firming Concentrate
Гель-концентрат (цитолайн айкер фірмінг)з активнодіючих речовин відновлює
клітинні функції шкіри навколо очей завдяки цитокінам та фітогормонам.
Оптимальне зволоження. Можливе використання ампул також для миттєвого та
довготривалого поліпшення стану зони шиї/декольте.
 Cytoline® Firming Liquid Mask
Особлива інноваційна маска нового
покоління для обличчя(цитолайн фірмінг
ліквід ) усуває наслідки втоми та видимі
прояви старіння шкіри за лічені хвилини.
Відновлює баланс,розгладжує та
заспокоює шкіру.

 Cytoline® Face Mask 100
Кремова маска (цитолайн фейс
маск) з ефектом інтенсивного
стимулювання та регенерації.
Поліпшує пружність та еластичність
шкіри. Миттєво усуває почервоніння
та подразнення, покращує догляд.
Додатковий заряд свіжості та
зволоження шкіри.

 Vitamin C Power-Cure
Інтенсивний засіб проти старіння ( вітамін С рауе кью) . Нейтралізує вільні радикали
та запобігає їх утворенню. Стимулює клітковий обмін та виробіток колагену.

ДОГЛЯД

 Liquid Surgery Serum
Серум (ліквід серджері). Ідеально
збалансований, епідермальної дії.
Миттєвий підтягнутий вигляд. Блокує
вільні радикали, розгладжує зморшки
зсередини. Робить шкіру свіжою,
молодою та привабливою.

 THE BEST Concentrate
відновлює активність фібробластів, що
посилює синтез колагену та еластину ,
профілактика виникнення зморшок,
розгладжує, повертає об єм,зміцнює
шкіру. Сприяє «омолодженню» клітин.

 Cross Lift Serum Ultrapeptide
Серум(кросс ліфт ултрапептайт).
Оновлюючий інтенсивний препарат
для швидкого та стійкого оновлення
шкіри. Миттєве відчуття унікального
лікувального ефекту . Мега-дози
епідермальних і дермальних
компонентів сироватки суттєво
покращують зовнішній вигляд шкіри

ДОГЛЯД

 Rerfect Liguid Mask
Маска (перфект ліквід) це
сбалансований коктейль із вишуканих
антиэйджингових активних речовин та
нова, інноваційна текстура Liquid,
завдяки якій шкіра комплексно
отримує найкращі речовини у
надзвичайно високій концентрації.
Шкіра миттєво відновлюється,
розгладжується,становиться пружньою,
її контури укріпляються. Ефект стійкий
та тривалий.

 Cream Mask Smooth 100
Кремова маска (смуз хандрет)
відразу поживлює і розгладжує
шкіру, піклується про те, щоб її
поверхня була шовковистою й
оксамитово-м'якою, насичує шкіру
на тривалий час цінними
поверхневими ліпідами і вологою.

 Eyecare Smoothing Gelmask
Гелева маска (айке смюзинг гелмаск) розгладжує та інтенсивно зволожує чутливу
шкіру навколо очей. Ідеально підходить для втомленної шкіри навколо очей .
Оздоровлює, дарує сяйво очам. Покращує здатність шкіри утримувати вологу,
розгладжує, робить шкіру пружньою. Має заспокійливу дію.

ДОГЛЯД

 Cell&Tissue Activator
Серум ( целл енд тісью активатор)
стимулює оновлення клітин та колагенеластинових структур

 Modukine ™ Serum
Серум (модукін )біологічно активна
сироватка для зволоження чутливої
шкіри. Усуває почервоніння та
подразнення, відновлює природній
баланс.

догляд

 Sensitive Liquid Mask
Маска (сенситів ліквід) з інноваційною
текстурою Liquid бистро та надійно
заспокоює та поживлює чутливу
шкіру,підвищую захист шкіри від
впливу навколишнього середовища.
Суттєво покращує загальний стан шкіри
та відновлює природній баланс.

 Sensitive Heal Mask
Лікувальна поживна крем-маска
(сенситів хіл )для чутливої та вибагливої
шкіри. Коштовний каолін покращує
резистентність шкіри та чудово її
очищує, тоді як ектоїн здійснює
антибактеріальний та протизапальний
ефект. Арганове масло оптимально
доглядає та інтенсивно зволожує.

 Protection Shield Mask
Балансуюча маска кремової
консистенції ( протекшн шилд )
забезпечує шкіру важливими
речовинами, необхідніми для
збереження еластичності, балансу і
відновлення захисних функцій.
Разгладжує суху шкіру, зменшує
почервоніння, усуває відчуття
стягнутості.

ДОГЛЯД

 Cell-Power Neck&Decollete Cream
Багатий вмістом, дуже ефективний крем для догляду (нек ент діколейт)
підвищує силу опору та функціональну спроможність шкіри. Захищає й
інтенсивно зволожує, робить шкіру бархатисто-м'якою, розгладженною,
пружньою та еластичною.
 Cell-Power Bust up Concentrate
Охолоджуючий, шовковисто-м'який інтенсивний засіб (бастап концентрейт) для
догляду з моментальним ефектом зміцнення тканин бюсту. Розпрямляє та
розгладжує шкіру, запобігає передчасній появі складок на шкірі.
 Cell-Power Anti-Cellulite Treatment
Гель-емульсія (антіселилайт трітмент) для розпрямлення і закріплення
проблемних зон (стегна, сідниці, ноги, плечі і живіт). Суттєво зменшує ознаки
целлюліту. Розгладжує, закріплює і поліпшує структуру шкіри.

ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ/ДОГЛЯД

 Over Night Peeling
Нічний пілінг (ова найт пілінг) підтримує природні функції шкіри.
Видаляє відмерлі клітини шкіри і відкладення секрету сальних залоз. Оптимізує
бар'єрну функцію шкіри, збуджує мікроциркуляцію, стимулює та омолоджує
клітини
 Face Concentrate
Серум-гель (фейс концентрейт) із діючими речовинами високої концентрації, не
містить масел, сприяє активному розгладжуванню та еластичності шкіри.

для чоловіків

ANTI AGE догляд для найвибагливіших
назустріч викликам урбанізації

High-End концепція догляду, задля стимуляції, регенерації
та реанімування функцій клітин шкіри.
ANTI AGE для втомленої шкіри

 Зробіть свій вибір!
для тіла

ANTI AGE для чутливої або занадто сухої шкіри

Hautpflege an der Grenze zur Medizin
MADE IN GERMANY

