Novinky

LIFT AGE
POVZNESTE SE NAD VĚK
VYTVARUTE SVOU BUDOUCNOST
UŽ DNES
KOMU

Tajemství

neinvazivního
faceliftingu

ZAOSTŘENO NA

▲

Liftingové sérum LUX
Vyhlazuje vrásky a celkově
zpevňuje pleť. Revitalizuje ji,
hydratuje a vyživuje.

▲

KOMU
Neinvazivní metody, které svými účinky
nahrazují aplikaci
Liftingový denní
CE LIFT
BYLO
VYSLEDOVÁNO,
ŽE
JAK
PRO LUX
PŘIROZENÉ ZNÁMKY
krém
botoxových injekcí a další zákroky estetické medicíny,
Hydratuje, vyživuje a revitalizuje
jsou
kosmetická
P R O FE S S I ON A L H O ME
C A R E v současnosti stále populárnější. Italská
PROFE
SSION AL HOM E CARE
pleť, kterou současně zpevňuje
značka ALISSA BEAUTÉ, kterou na našem
trhu zastupuje
a redukuje
vrásky.
NEŽÁDOUCÍ
EFEKT. DOPORUČUJE
SE PRO
VŠECHNY TYPY
PLETI,
KTERÉ
VYKAZUJÍ
POKLES
KŮŽE,
ZNÁMKY
L I FT I N G O VÝ D EN NSTÁRNUTÍ
Í KRÉM LUX
společnost LItaly
Style Linea, představuje linii LIFT AGE
IFTINGOVÉ SÉRUM LUX
Liftingová maska LUX
pro tzv. neinvazivní facelift. Přípravky jsou vhodné
Má intenzivní revitalizační,
PROCES UVNITŘ
PLETI,
VYHLAZUJEdomácí péči, přičemž působí zejména
hydratační a vyživující účinky.
pro
pravidelnou
Zanechává pleť vyhlazenou
na oblast obličejových kontur a krku, které zpevní,
a zpevněnou.
pozvednou a vypnou. Stimulují buněčný metabolismus,
Liftingový noční
zlepšují revitalizační proces uvnitř pleti a současně
®
®
LIFTINGOVÝ
NOČNÍ KRÉM LUX
BEAUPLEX
VH
LIFTONIN
-XPERT
krém LUX
INGOVÁ MASKA LUX
ji vyhlazujíL IaF Tvypínají.
▲
▲

mý jako Waglerin 1. Syn-ake
přísada, která byla vyvinuta

je silný komplex vitaminů, který obsahuje vitamin E,

pleť před působením volných radikálů, podporuje syntézu kolagenu,
Přípravky
z linie Lift age jsou vhodošetření, která jsou
zaměřená
sjednocuje tón pleti a zmírňuje výné pro všechny typy pleti s výskytem
skyt pigmentových, tzv. stařeckých
známek stárnutí, jako je například deskvrn.
hydratace, hrubost a tvorba vrásek.
LIFTONIN®-XPERT se získává z lisAktivní látky:POVZBUZUJÍCÍ LIFTINGOVÁ
tů jihoafrické léčivé rostliny bulbine
PROforma
OBLAST
OČÍ & RTŮ
SYN®-AKE – MASKA
syntetická
hadífrutescens pěstované na ekofarmě.
ho jedu nahrazuje účinek peptidu,
Obnovuje rovnováhu mezi rekonznámého jako Waglerin 1. Je to špičstrukcí a poruchou tvorby kolagenu
ková antiaging přísada, která byla
* proliferaci fibrov kůži. Stimuluje
vyvinuta jako alternativa botoxových
RO F ESSIjako
O NA Lkolagenový
HO M E C A REvyblastů a Ppůsobí
injekcí a dalších druhů ošetření zaplňovač vrásek.
měřených na redukci vrásek.
BEAUPLEX® VH je silný komplex vitaminů (E, C, B3, B5, B6), jež chrání
Text a foto: Italy Style Linea
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CELKOVÉ ZPĚVNĚNÍ PLETI, ZJEMŇUJE
HLOUBKU VRÁSEK, REVITALIZACE,
HYDRATACE, VÝŽIVA
LIFTONIN®-XPERT, Gatuline In Tense, Beauplex
VH (komplex vitamínů), biomimetické peptidy,
vitamin B3, B5, trehalóza, GAG, kyselina
hyaluronová, UREA
LINDA

EYE
& LIP mimické vrásky,
Vyhlazuje

omlazuje strukturu pleti
a hydratuje ji.
▲

LIFTINGOVÉ SÉRUM LUX

Povzbuzující liftingová
maska na
oblast SÉRUM
očí a rtů
POSILUJÍCÍ
LIFTINGOVÉ

▲

239

Opravuje narušenou
kolagenovou vrstvu, vyhlazuje
hluboké vrásky a zpevňuje
obličejové kontury.

Posilující liftingové
sérum na oči a rty

Aktivuje regenerační procesy
v pleti. Viditelně zjemňuje
hloubku vrásek a zlepšuje
L I FT I Nkůže.
G OVÝ DEN N Í KRÉM
pružnost

®

200 ml, č. 240

50 ml, č. 241

LUX

CELKOVÉ ZPEVNĚNÍ PLETI, ZJEMŇUJE
HLOUBKU VRÁSEK, REVITALIZACE,
HYDRATACE, VÝŽIVA
Beauplex VH, biomimetické peptidy, Gatulin
In Tense, kyselina hyaluronová, komplex

Sense, střední

í

Protijed
na vrásky

Na jaře loňského roku
představila značka DDP,
kterou na našem trhu zastupuje
společnost Italy Style Linea,
intenzivní omlazující a vyhlazující sérum YOUTH VENOM,
využívající účinků látky
M-CONOTOXIN III.
Jde o jeden z nejsilnějších
jedů na světě, který se
nachází v ulitách korýše
CONUS, žijícího v hlubinách
oceánu. Výzkumníkům
v laboratořích RVB SKINLAB
se podařilo rozluštit jeho
kód a vytvořit bezpečnou
látku, která dokáže doslova
vymazat vrásky. Nyní značka
DDP navazuje na úspěšné
sérum a představuje
nový omlazující krém.

Krém
YOUTH VENOM™

Okamžitě vyhlazuje jemné
i hluboké vrásky, zpevňuje
pleť a obnovuje její mladistvý
vzhled a vitalitu. Zanechává ji
hebkou a svěží.
Způsob použití: Doporučte
klientkám, aby krém aplikovaly
ráno a večer na očištěnou pleť
a lehce vmasírovaly směrem
od středu ke stranám tváří,
přičemž se vyhnuly oblasti očí,
a dále postupovaly až po dekolt.
Tip: Pro intenzivnější účinek
je vhodné krém nanést přes
sérum Youth Venom.
Poznámka: Bezprostředně
po aplikaci krému mohou
klientky pociťovat brnění nebo
zarudnutí, které je vzhledem
k vysoké koncentraci
aktivních látek dočasné.
Text a foto: Italy Style Linea

Novinky

Krása
s vůní
fialek
Fialky byly pro své blahodárné účinky přidávány do
pleťových krémů již za vlády
královny Kleopatry. Jejich
působení využila také francouzská kosmetická značka
ACADÉMIE SCIENTIFIQUE
DE BEAUTÉ, která v roce
1890 poprvé představila
pleťový fialkový krém CRÈME
SUC DE VIOLETTES. Nyní
jej znovu uvádí na trh, a propojuje tak tradiční recepturu
s moderními technologiemi.

Fialkový krém CRÈME
SUC DE VIOLETTES

obsahuje extrakt z fialek, jenž
zachovává pleť mladistvou a svěží
a současně přípravku dodává neodolatelnou vůni. Hydratační péče je
vhodná pro všechny typy pokožky,
kterou zjemňuje, rozjasňuje a chrání
před negativními vlivy vnějšího okolí.
Způsob použití: Tenká vrstva krému
se nanáší ráno a / nebo večer na
vyčištěnou pokožku obličeje
a krku a lehce vmasíruje.
Académie Scientifique de Beauté
je firma s bohatou historií, do níž
chce prostřednictvím edice „vintage“
inspirované takzvanými poklady krásy,
které sdílejí ženy na celém světě už
desítky let, dát možnost klientkám
a klientům nahlédnout. Více informací
najdete na www.academiebeaute.cz.
Text a foto: Académie
Scientifique de Beauté
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