Vybělující intenzivní
face program

Efekty vybělujícího face
programu – domácí péče

P
P
P

P Rozjasňující a intenzivní anti-

rozjasňuje a sjednocuje pleť
redukuje tmavé skvrny
bojuje proti vráskám

Za pouhé 4 týdny
maximální výsledky

Ošetření se skládá ze 4 produktů

DEN
51+3 HYALU
COMPLEXTM

age efekt

P Dokonalé pokračování

Rozjasňující denní
krém SPF 20

profesionální péče v domácím
prostředí

tuba 30 ml

P Kompletní cyklus ošetření:
od pondělí do neděle

NOC

P Intenzivní výsledek viditelný během

VITAMIN C 20%

4 týdnů

Intenzivní sérum

P Perfektní pro celkové obnovení

28 jednorázových
perlí

krásy pleti

DEN

KAŽDÉ RÁNO

NOC

WhiteLight

TM

KAŽDÝ VEČER

VÍKEND

PROJASŇUJÍCÍ A VYBĚLUJÍCÍ
OŠETŘENÍ
ITALY STYLE LINEA, s.r.o.
Opletalova 958/27
110 00 Praha 1

Objednávky:
Na Ostrově 1165
562 01 Ústí nad Orlicí

www.italystyle.cz
www.diegodallapalmapro.cz
diegodallapalmacz

tel. 465 539 051, 777 714 244
602 378 476
e-mail: info@italystyle.cz
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1x TÝDNĚ

Domácí péče

VÍKEND
4 dvojité sáčky

PHYTIC + GLYCOLIKOVÁ KYSELINA
Sjednocující maska

+

PRO WHITE
B-SPHERES KOMPLEX
Víceúčelový peeling

DEN

51+3 HYALU COMPLEXTM

NOC

VÍKEND

VITAMIN C 20%

4 dvojité sáčky

Rozjasňující denní krém SPF 20

Intenzivní sérum

1. Více-účelový peeling

tuba 30 ml

28 jednorázových perlí

Svěží a lehká textura, má vyrovnávací
a ochranný účinek. Zabraňuje, zmírňuje
a napravuje všechny viditelné známky
věku (kožní skvrny, vrásky, dehydratace),
podporuje rovnoměrné rozložení pigmentu pleti a denně chrání pokožku před UV
zářením.

Vysoká koncentrace čistého
vitaminu C
Intenzivní noční ošetření určené
k potlačení vrásek, ztráty elasticity
a ztráty jasu pleti, tmavých skvrn
různého původu (akné, stařecké
skvrny, záněty). Obohacený
o extrakt z kmenových buněk
malin s revitalizačním, uklidňujícím
a antioxidačním efektem.

Efekt peelingu:
• exfoliační a zjemňující
efekt
• vyrovnání barvy
a zlepšení struktury pleti
• jasnější a jednotnější
pleť
• zklidňující účinek a efekt
proti zčervenání
• zjemnění a hydratace
pleti

APLIKUJTE
KAŽDÉ
RÁNO
PO DOBU
4 TÝDNŮ
HLAVNÍ AKTIVNÍ LÁTKY
• 51+3 HYALU COMPLEXTM: bio-revitalizační multiaktivní
účinek se zvýšeným množstvím vitaminu C a PP
• PRO WHITE B-SPHERES: upravuje produkci pigmentu pleti
• Diamond Lightening Complex: zvyšuje schopnost
pokožky odrážet světlo, umožňuje okamžité projasnění pleti
a brání vzniku vrásek
• Solar filter: chrání pleť proti UV záření a snižuje tvorbu
tmavých skvrn
• Light reflecting powder: poskytuje pleti okamžité
projasnění
• Allantoin: regenerační a uklidňující efekt
• Bambucké máslo a jojobový olej: změkčuje a hydratuje

Perly na jedno použití – přírodního
původu – zachovávají vzácné
účinné složky, které se uvolňují až
po otevření perly a při kontaktu
aktivní látky s pletí.
Pozor! Zabraňte přímému
kontaktu s očima. Vysoká
koncentrace vitaminu C může
způsobit přechodné svědění
a pocit zarudnutí.

APLIKUJTE
1x TÝDNĚ
PO DOBU
4 TÝDNŮ

APLIKUJTE
KAŽDÝ
VEČER
PO DOBU
4 TÝDNŮ

Návod na použití: Naneste
peeling na čistou suchou
pleť. Zabraňte přímému
kontaktu s očima. Nechte
působit 10 minut a pak jemně masírujte kruhovým pohybem. Opláchněte vodou.

Vybělující sérum-tonik s vitaminem C
láhev 125 ml
Tonizuje a osvěžuje pleť a obnovuje její zářivost.
Návod na použití: Denně ráno a večer naneste
pomocí tamponku a jemně vmasírujte na obličej a krk.
Vyhněte se kontaktu s očima.
24-hod. vybělující krém
kelímek 50 ml
Snižuje a zabraňuje výskytu tmavých skvrn, vrásek
a suché pokožky. Poskytuje pleti okamžité rozzáření
a pevnost.
Návod na použití: Aplikujte ráno a večer na obličej,
krk a dekolt. Rozetřete na pleti, dokud se krém zcela
nevstřebá. Vyhněte se kontaktu v oblasti očí.

10 min.

2. Sjednocující maska
Efekt masky:
• projasňující a anti-age efekt
• sjednocení pleti a působení proti skvrnám
• zklidňující, regenerační a zjemňující účinek
• reaktivace buněčného metabolismu
Návod na použití: Naneste masku na čistou pokožku obličeje. Zabraňte přímému
kontaktu s očima. Nechte působit 10 min.
a poté opláchněte.

DALŠÍ PRODUKTY ŘADY WHITELIGHTTM
PRO DOMÁCÍ PÉČI

10 min.

Vybělující projasňující esence
láhev s kapátkem 30 ml
Přináší okamžité rozjasnění pleti, působí proti skvrnám
a tvorbě vrásek. Obsahuje komplex pro zvýšení vitality
pokožky, která je hladší a jemnější.
Návod na použití: Aplikujte ráno a večer po vyčištění
a tonizaci pleti. Naneste na obličej, krk i dekolt. Vyhněte se
kontaktu s očima. Poté naneste 24-hod. vybělující krém.
CP sjednocující krém
tuba s pumpičkou 40 ml
Chrání pleť proti všem vnějším vlivům. Obsahuje
vysokou ochranu proti UVA a UVB záření, chrání proti
vráskám a tmavým skvrnám. Dodává život unavené
a stresované pleti a poskytuje jí hladší a zářivější
vzhled. Vhodný pro všechny typy pleti.
Návod na použití: Aplikujte ráno na obličej, krk
a dekolt. Rozetřete na pleti, dokud se krém zcela
nevstřebá.

