NOVINKA TEOXANE: RHA
na tvár a krk

• Inovatívna a jedinečná kombinácia RHA rezilientnej kyseliny hyalurónovej® a hydrogélu vo forme
masky pre intenzívne hydratovanú, spevnenú a
rozžiarenú pokožku už po prvej aplikácii.*
• Hydrogél, tvorený morskými polymérmi, je všeobecne uznávaný a odborníkmi využívaný pre
jeho prirodzený vysoko-absorpčný účinok, vďaka
ktorému je zabezpečené dokonalé rozptýlenie
aktívnych zložiek, zatiaľ čo na pleti vytvára
hydratačnú a ochrannú bariéru.**
• Chladivý povrch masky zanecháva po použití
na pleti pocit sviežosti. Vďaka dvojitému účinku
spevnenia a vypnutia* je RHA® hydrogel mask
výborným doplnkom po rôznych estetických
ošetreniach. Má nielen upokojujúci, ale aj antiaging účinok.

ŠPECIFICKÉ AKTÍVNE ZLOŽKY
S CIELENÝM ÚČINKOM :
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RHA hydrogel mask

® Prispôsobivá, priehľadná a osviežujúca
POUŽITIE:
LIFTINGOVÝM účinkom. JEDNODUCHÁ na aplikáciu.

Intenzívna starostlivosť
Maska na vypnutie & spevnenie pleti

VYHLADENIE PLETI
UŽ ZA 15 MINÚT *

15 m
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*

% dobrovoľníkov potvrdilo. Sebahodnotenie vykonané 21 dobrovoľníkmi. Výsledky získané p
Testy zložiek vykonávané nezávislými laboratóriami. ****Účinnosť testu meraná korneometrom
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NOVINKA TEOXANE: RHA® hydrogel mask
na tvár a krk

• Inovatívna a jedinečná kombinácia RHA rezilientnej kyseliny hyalurónovej® a hydrogélu vo forme
masky pre intenzívne hydratovanú, spevnenú a
rozžiarenú pokožku už po prvej aplikácii.*
• Hydrogél, tvorený morskými polymérmi, je všeobecne uznávaný a odborníkmi využívaný pre
jeho prirodzený vysoko-absorpčný účinok, vďaka
ktorému je zabezpečené dokonalé rozptýlenie
aktívnych zložiek, zatiaľ čo na pleti vytvára
hydratačnú a ochrannú bariéru.**
• Chladivý povrch masky zanecháva po použití
na pleti pocit sviežosti. Vďaka dvojitému účinku
spevnenia a vypnutia* je RHA® hydrogel mask
výborným doplnkom po rôznych estetických
ošetreniach. Má nielen upokojujúci, ale aj antiaging účinok.
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RHA®

KYSELINA
HYALURÓNOVÁ
NÍZKEJ MOLEKULOVEJ HMOTNOSTI

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV
PO PRVOM POUŽITÍ*:

100 %

Pokožka je viac
hydratovaná

95 %

Pleť je viac rozžiarená

85 %

Maska má účinok
vypnutia kože

81 %

Vrásky a jemné línie
sú zjemnené

MERANÉ A PREUKÁZANÉ
VÝSLEDKY:

ŠPECIFICKÉ AKTÍVNE ZLOŽKY
S CIELENÝM ÚČINKOM :
hydratácia
a ochrana

VÝSLEDKY

OSILIFT
vypnutie
a vyhladenie

Po 15-tich minútach používania RHA®
hydrogel mask sa úroveň hydratácie
pokožky zvýšila o 50,9 %.****

ALOE VERA

+50,9%

upokojenie

hydratácia

dodanie objemu

KOMPLEX
AKTÍVNYCH
ZLOŽIEK
vyhladenie

FUCOGEL

0

15 min

upokojenie

POUŽITIE: Prispôsobivá, priehľadná a osviežujúca maska na jedno použitie s UPOKOJUJÚCIM a
LIFTINGOVÝM účinkom. JEDNODUCHÁ na aplikáciu. Vhodná pre všetky typy pleti.

15 minút

*

% dobrovoľníkov potvrdilo. Sebahodnotenie vykonané 21 dobrovoľníkmi. Výsledky získané po 15-tich minútach používania. **Údaje od dodávateľa Hydrogélu.
Testy zložiek vykonávané nezávislými laboratóriami. ****Účinnosť testu meraná korneometrom, vykonané nezávislým laboratóriom na 21 dobrovoľníkoch.
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