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Efektywność – 4% retinolu w masce zabiegowej.

Bezpieczeństwo – pomimo wysokiego stężenia.

Stabilność – najwyższej jakości proces wytwarzania i pakowania.

Lepsza tolerancja i mniej podrażnień – dzięki proteoglikanom.

Redukcja niedoskonałości skóry:
zmarszczki, przebarwienia, zaskórniki.

Rozjaśnienie i rozświetlenie skóry.

Wygładzenie i zwiększenie napięcia skóry.

Wzrost poziomu nawilżenia.

Widoczny efekt już po pierwszym zabiegu.

Skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzone w badaniach.

BEZPIECZNE, 4% STĘŻENIE RETINOLU!

CZAS NA LISTĘ KORZYŚCI!



Przeciwzmarszczkowy krem
z retinolem i witaminą C (50ml)

Rekomendowany do stosowania jako skuteczna, 
codzienna terapia anti-aging lub jako uzupełnienie 
kuracji profesjonalnej z maską retinolową.

Skóra jest wyraźnie gładsza i lepiej nawilżona.

Skóra jest zagęszczona, nawilżona i jędrna,
a zmarszczki na dekolcie widocznie płytsze.

Skóra jest gładka i jędrna.
Rozstępy po ciąży są wygładzone i mniej widoczne.

EFEKT WIDOCZNY JUŻ PO PIERWSZYM ZABIEGU:

Skóra jest widocznie odmłodzona, rozświetlona, jednolita,
jędrna i napięta, a zmarszczki mniej widoczne.

Terapia profesjonalna z wykorzystaniem
serum i maski w gabinecie kosmetycznym

Retinol 4%
Silnie odmładza, zagęszcza, nawilża i rozświetla skórę.
Forma preparatu zmniejsza ryzyko podrażnień i zapewnia wysoką tolerancję.

+ Proteoglikany
   Wykazują wyjątkowo skuteczne działanie
   nawilżające, łagodzące i kojące oraz
   podnoszą odporność skóry na szkodliwe
   działanie czynników zewnętrznych.

+ Antyoksydanty
   Chronią skórę przed szkodliwymi
   reakcjami utleniania.

+ Witamina C
   W stabilnej i najefektywniejszej postaci
   działa silnie antyoksydacyjnie
   i rozświetlająco.

PRZYWRACA MŁODY
W Y G L Ą D  S K Ó R Z E :

Działa przeciwstarzeniowo, skóra jest widocznie
odmłodzona: jędrna i nawilżona, znikają zaskórniki,
przebarwienia pozapalne i blizny potrądzikowe.

Wykorzystuje retinol - czystą postać witaminy A, jeden z najskuteczniejszych 
składników stosowanych w odmładzaniu skóry, oraz witaminę C i proteoglikany, 
które działają rozjaśniająco i regenerująco na skórę.

Zawiera wysokoskoncentrowane składniki aktywne:


