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Září 2022
Přišly vaše zákaznice po létě
vysušené a pleť sluncem
vyčerpanou a bez energie?
Potřebujete jim nabídnout
přípravky, které jejich pleť opět
vrátí do dobré kondice.
Zvolte
:
přípravky plné hydratace a
energie.
Výborně se k tomu hodí řada pro
domácí pěstění pleti, s exotickými surovinami s výrazným
hydratačním, klidnícím a vitalizačním efektem. Je vhodným
pěstícím programem pro vyčerpanou a dehydrovanou
pokožku, doplní do pleti potřebné aktivní látky, projasní a
omladí. Obsahuje například:
Klanopraška čínská - Schisandra-Beere,
plody jsou zásobárnou sacharidů, bílkovin,
vitamínů A, B, C a E, minerálů (vápník,
hořčík, železo), lignanů, pektinu, éterických
olejů a kyselin, jako je kyselina linolová,
kyselina olejová. Pleti poskytuje antioxidační
ochranu a má revitalizační, omlazující a
povzbuzující účinek.

:
Motýlí keř - Pink delight, Dokáže
zachycovat volné radikály a brání
předčasnému stárnutí pleti. Má
klidnící a protizánětlivé účinky
významné přírodní UVA a UVB
ochranné látky využívané moderně
v krémech na denní UV ochranu
pleti.
Megassane® - nová high tech složka - lipidový
extrakt z jednobuněčných mikrořas, zlepšuje
zářivost a jas pokožky. Inteligentní ochrana
bílkovin, zabrání jejich rychlému stárnutí. Je
ideální v přípravcích anti-aging, zejména v
exponovaných zónách kde se tvoří stařecké
skvrny, k ochraně před sluncem, v čistících,
detoxikačních přípravcích.

Pro viditelný úspěch, používejte přípravky po důkladném
čištění pleti:
Skin So Soft Jojoba Beads Moisture
Exfoliator peelingový gel se zrníčky
Lehký gelový peeling, s jojobovým voskem, který brousí velmi
šetrně, lehce odstraňuje odumřelé šupinky a zjemňuje
pokožku. Je obohacený o kmenové buňky z motýlího keře, ty
posílí vlastní ochranu pokožky před volnými radikály a mají
uklidňující účinek, římský heřmánek, má uklidňující účinek,
zmírňuje zarudnutí, extrakt z měsíčku, chrání a hydratuje.
Peeling zlepší prostup dalších aktivních látek do pleti.
Použití: Jemným kroužením vtírejte do povrchu pokožky, poté
odstraňte vlhkým kompresem.

:
lehká ovocná gelová maska nabitá energií
Ovocná maska obsahuje exotický koktejl z goji, granátového
jablka, borůvek, kiwi a limetky, posílí a rozzáří pleť, instensyl®
(z manioku) okamžitě zpevňuje, kofein dodává svěží vzhled a
růžové, třpytivé pigmenty poskytují zářivý efekt. Kyselina
hyaluronová s dlouhým a krátkým řetězcem vyhlazuje a
polstruje pleť zevnitř,
extrakt ze stříbrné trávy dodává pokožce trvalou vlhkost.
Použití: Naneste na pleť, ideálně očištěnou, opilovanou
(přípravkem 2330 Skin So Soft Jojoba Beads Moisture Exfoliator)
a případně i nasycenou nějakou aktivní ingrediencí ze séra, nebo
ampulkového koncentrátu.
Nechejte účinkovat 15-20 minut a odstraňte vlhkým
kompresem.
Poté ošetřete krémem. (Ideálně 2310 Super Fruits Moisture
Boost Gel Cream)

Super Fruits Moisture Boost Gel Cream vysoce hydratující regenerační
24 hodinový krém
Lehký, přesto vydatný krém, nabitý energií obsahuje
schisandra super fruit (klanopraška), všestranně účinná
ingredience, je účinný anti-inflamm-aging, zvyšuje obsah
vlhkosti a posiluje kožní bariéru, exotický koktejl (goji,
granátového jablka, borůvek, kiwi a limetky), podporuje
účinek klanoprašky, vyhlazuje a zpevňuje pokožku, chrání
před znečištěním ovzduší. Vysoce účinný high-tech peptid
Matrixyl Synthe'6®stimuluje tvorbu kolagenu, má
viditelné, vyplňující a protivráskové účinky, avokádo a
kokosový olej posilují kožní bariéru a extrakt z
hroznových kmenových buněk je antioxidant, poskytuje
přirozenou UV ochranu kožních buněk.
Použití: Naneste ráno a večer na očištěnou a připravenou
pleť.
Tip: Můžete kombinovat i s koncentráty a séry i z ostatních
řad inspira: cosmetics.

:
Potřebujete vydatný lifting a vysokou hydrataci, použijte
masky a krémy s rychlým viditelným účinkem:
liftingová fóliová maska stříbrná
Unikátní 3vrstvá maska, s avantgardním složením, Swiss Icewine,
vysoká koncentrace hroznových polyfenolů v kombinaci s
polysacharidy vykazují okamžitý lifting. Biomimetické peptidy
speciální peptidy, napodobují přirozené funkce peptidů pokožky,
zmenšují vrásky, kůže vypadá podstatně hladší. Saponaria
kmenové buňky (mydlice) zlepšují pružnost, pevnost a hustotu
pokožky a vyrovnávají pleť. extrakt z květů ibišku zvyšuje pružnost
a hebkost pokožky. Obsahuje kyseliny (citronovou, jablečnou a
askorbovou), má relaxační účinek na svalová vlákna (účinek
podobný botoxu). Extrakt z francouzského ovsa -obsahuje betaglukan, silný zvlhčovač horních vrstev pokožky, vyhlazuje jemné
linky a vrásky. má i uklidňující účinky.Vrba bílá pročišťuje
povrchovou vrstvu, působí lehce antibakteriálně.
Přiložte na očištěnou a připravenou pleť. Stříbrná fólie
zůstává na vnější straně pleti. (Dokonale se přizpůsobí jakémukoli
tvaru obličeje, skládá ze dvou částí.) Po 15-20 minutách semněte,
zbytek séra vmasírujte do pokožky. Poté použijte denní nebo noční krém.

Luxusní krémová maska
Krémová maska pro zklidnění a vyhlazení pleti. Megassane®
nová High Tech složka na bázi řas, zlepšuje zářivost a záři
pokožky zvyšuje proteazomovou aktivitu, odstraňuje buněčný
odpad a zlepšuje zářivost a záři o 200%. Vyhlazuje pokožku
pomocí kyseliny hyaluronové s dlouhým řetězcem, vytváří na
povrchu vodu vázající film, chrání před vysycháním a
polstruje vrásky. Trvale hydratuje pomocí dlouhodobého
zvlhčovače Pentavitin® a propůjčuje zářivou pleť s fascinující
září.
Naneste jednou nebo dvakrát týdně večer na
očištěnou tvář, krk a dekolt a nechejte působit přes noc.
Vyhněte se oblasti očí.

:

Okamžitě vyhlazující krém
Díky svým 5 různým kyselinám hyaluronovým, včetně jedné zesítěné, je
krém dokonalým produktem pro hladkou, vypnutou pleť se zářivým
leskem. Vaše pokožka se bude cítit hluboce vyživená a jemná. Fyto
kolagen, rostlinný kolagen, zlepšuje hydrataci, působí proti dehydrataci a
činí pokožku pružnější, olivový olej je velmi podobný lipidům v kůži, a
proto je obzvláště užitečný, vitamin E podporuje vstřebávání kůží, je
antioxidant a prevence nebo zpomalení tvorby lipoperoxidů, UVA a UVB
širokopásmové filtry chrání pokožku před škodlivým dopadem UVA a UVB
paprsků. Zanechává matný povrch, což je ideální základ pro váš make-up.
Aplikujte na očištěnou a tonizovanou pokožku krouživými pohyby.
Poté můžete použít make-up. Je proto zvláště užitečný pro zesílení
hydrolipidového
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