Η FACE LINE ξεχωρίζει βάση της καινοτομίας του SMART PEELING που διαθέτει.
Πρόκειται για μια επαναστατική ιδέα του
peeling με βάση την κερατινάση που αναγνωρίζει τις ανάγκες του δέρματος, δρα επιλεκτικά αφαιρώντας μόνο τα νεκρά κύτταρα
από την επιφάνεια του δέρματος διευκολύνοντας έτσι τη διείσδυση των βιταμινών και άλλων δραστικών συστατικών.
Σχεδιάστηκε για να μπορεί να φροντίσει μέχρι
και το ευαίσθητο δέρμα.

Το Microemulsion προκύπτει μετά τη διαδικασία
της λυοφίλησης του προϊόντος με την
προσθήκη πολυπεπτιδίων, ελαίου και νερού
με τη μορφή πολύ μικρού μεγέθους σωματιδίων
τα οποία καταφέρνουν να σταθεροποιούν τα
ένζυμα σε μικροκάψουλες και τα βοηθούν
να διεισδύουν σε βαθύτερα επίπεδα του
δέρματος.
Αυτή η μέθοδος παρασκευής έχει μια υφή
ξηρού ελαίου, η οποία το καθιστά ιδανικό
για μάλαξη σε περιποιήσεις σώματος, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Χρησιμοποιούν για την παρασκευή των προϊόντων
τους με βάση τα ένζυμα την τεχνολογία της λυοφίλησης, η οποία είναι μια διαδικασία αφυδάτωσης
μέσω βαθειάς ψύξης που χρησιμοποιείται για να
διατηρήσει ένα φθαρτό υλικό μέχρι τη στιγμή της
χρήσης του 100% ενεργό.
Η παραγωγή κάτω από αποστειρωμένες συνθήκες και η ξηρή μορφή επιτρέπει την αποθήκευση χωρίς τη
χρήση προσθέτων (ένα προϊόν
που έχει αποξηρανθεί με κατάψυξη παραμένει άθικτο έως 15 έτη).
Η προκύπτουσα σκόνη είναι εξαιρετικά σταθερή. Επιτρέπει την πλήρη
λειτουργία των ενζύμων και διατηρεί
τις ιδιότητες των συστατικών χωρίς
να αλλοιώνει την αποτελεσματικότητά
τους.
Χάρη σε αυτή τη μέθοδο, η χρήση των συντηρητικών και των πρόσθετων αποφεύγονται, επιτυγχάνοντας ένα τελικό προϊόν υψηλής καθαρότητας
κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος που
ελαχιστοποιεί την εμφάνιση αλλεργιών ή ανεπιθύμητων αντιδράσεων.
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BOOST YOUR RESULTS AT HOME
WITH ENZYMATIC HOME CARE LINE

Συνιστάται για:
• Ρυτίδες
• Ξηρό δέρμα
• Βαθιά αφυδατωμένο δέρμα

Μοναδικά βιοτεχνολογικά ενεργά συστατικά
με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα,
κατάλληλα για όλους τους τύπους δέρματος,
ακόμη και τα πιο ευαίσθητα.

Συνιστάται για:
• Σημάδια ακμής
• Δέρματα με ατέλειες
Αποτελέσματα:
• Αποθεραπεία ακμής
και μείωση των ουλών
• Ανάπλαση ιστού
• Θρέψη
• Αφαιρεί τις ελεύθερες ρίζες

Αποτελέσματα:
• Βαθειά ενυδάτωση
• Μείωση ρυτίδων
• Ανανέωση του δέρματος
• Βελτίωση της συνοχής των κυττάρων
αποφεύγοντας επιδερμική απώλεια νερού

Συνιστάται για:
• Ανοικτούς πόρους
• Ακμή
• Λιπαρά δέρματα και
με τάση για ακμή

Συνιστάται για:
• Χαλάρωση
• Απώλεια ελαστικότητας

Συνιστάται για:
• Θαμπό δέρμα
• Επιφανειακές κηλίδες

Αποτελέσματα:
• Ρύθμιση λιαπαρότητας
• Μείωση υπερέκκρισης
σμήγματος

Αποτελέσματα:
• Σύσφιξη
• Σφριγηλότητα
• Κυτταρική συνοχή
• Ενίσχυση του κολλαγόνου

Αποτελέσματα:
• Αναστολή της παραγόμενης μελανίνης
• Βελτίωση του τόνου
• Aντιοξείδωση και φωτεινότητα

PBS LIFTING POWER
Body Lifting Action

Συνιστάται για μείωση
φλοιού πορτοκαλιού
Συνιστάται για:

Συνιστάται για:

Συνιστάται για:
Χαλάρωση λόγω:
Απώλειας βάρους
Έλλειψη άσκησης και γήρανση

Κατακράτηση υγρών

Φλοιό πορτοκαλιού

Οιδηματώδη κυτταρίτιδα

Ινώδη κυτταρίτιδα

Αποτελέσματα:

Τόνωση και αποτέλεσμα σύσφιξης σε:
Ντεκολτέ, μηρούς, κοιλιά και μπράτσα

Αποτελέσματα:

Αναδιοργανώνει τις ίνες κολλαγόνου
μειώνοντας τα οζίδια της κυτταρίτιδας

Μειώνει την κατακράτηση υγρών
Eφαρμογή

Μειώνει τον όγκο του σώματος

Προσφέρει μια λεία και απαλή υφή

Ισχυρά αποτοξινωτικό

Μειώνει το φλοιό πορτοκαλιού

Μειώνει την οιδηματώδη κυτταρίτιδα

Αυξάνει την τόνωση του δέρματος
Βελτιώνει την εμφάνιση του δέρματος

Συνιστάται για σύσφιξη
σε συγκεκριμένες περιοχές

Συνιστάται για κατακρατήσεις
και αποστράγγιση

Αποτελέσματα:
Eφαρμογή
Μείωση χαλάρωσης
Σύσφιξη του ιστού
Αύξηση της τόνωσης του δέρματος

Βελτιώνει την εμφάνιση του δέρματος
Με απαλές ανοδικές κυκλικές κινήσεις
στους γλουτούς, στου μηρούς και στα πόδια.

Με απαλές ανοδικές κυκλικές κινήσεις
στους γλουτούς, στου μηρούς και στα πόδια.

Βελτίωση της ελαστικότητας

Με απαλές ανοδικές κυκλικές κινήσεις
σε ντεκολτέ, μηρούς, κοιλιά & μπράτσα

