
 

 

1 Elérhető: 2012 március 

SZÉPSÉGÁPOLÁSI CÉL: TÜNDÖKLÉS 

Oxigénkrém, 50ml 

Jav. Ela. ár: 24.800 Ft 
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Az a bőr, amely oxigénben és vízben hiányt szenved fuldoklik. 

 A bőrszín fakó lesz és elveszti tündöklését.  

Az oxigénhiányos bőr tulajdonságai 

Az életvitelhez kapcsolódó környezeti irritációk (stressz, dohányzás, 
szennyeződés, stb) rossz sejtműködéshez vezetnek, amely láthatóvá válik 
a bőrön is. 

Mindezek mellett, ha a bőr meg van fosztva az oxigéntől, vagy oxigén 
ellátottsága nem elégséges, akkor a sejtek nem tudnak lélegezni.  

A bőr „fuldoklik” 

Elhalt sejtek jelennek meg a bőr felszínén 

Bőrdarab 

Oxigénhiányos bőr 

A bőrszín fakó 

A sejtek vízhiányosak 

OXIGÉNHIÁNY VÍZHIÁNY 

Környezeti irritációk 
hatásai 

Oxigén és 
Vízhiány 
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BiOXYGENE 

Az „Oxigenizáló” Hidratáló Krém 

1. Serkenti a a sejtek oxigénellátást 

2. Szembeszáll a környezeti ártalmakkal 

3. Mélységében hidratálja a bőrt 

A Bioxygène két, a sejtélethez nélkülözhetetlen összetevőt tartalmaz: 
oxigént és vízmegtartó elemeket.  

A bőr lélegzik és a bőrszín tündöklővé válik.  

Három fő hatás 
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BiOXYGENE 

1. Stimulálja a sejt oxigén ellátottságát 

• PRO-OXYGEN 

Pro-Oxygen a fő összetevője a krémnek: szépségápolási eredménye 
egyedülálló.  

A Pro-Oxygen egy kivételes kapacitással rendelkező növényi kivonat, 
amely stimulálja a sejtlégzési rendszert és fejleszti a bőr sejtjeinek 
életfontosságú funkcióit. 

A megfelelő oxigén ellátottsággal a bőr újra élettel teli.  

Au coeur de la cellule  

Előtte 

Utána 

+ Pro Oxygen 

A sejt belsejében 

OXYGEN 

OXYGEN 

Lelassult sejtmetabolizmus 

A bőr sejtjeinek javított 
funkciói 
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BiOXYGENE 

2. Megtámadja a szennyeződéseket 

A bőr hatásos védelem alatt áll a környezeti irritációk   
és szennyeződések ellen.  

A Purisoft egy védőrendszer a szennyeződés és a környezet káros 
hatásai ellen. 

Megtisztítja a bőrt azáltal, hogy segít neki megszabadulni a káros 
környezeti mikroszennyeződésektől. 

• PURISOFT 

Szennyeződés
mentesítő 
szűrőhatás 

Szennyeződések 
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BiOXYGENE 

3. Hidratálja a bőrt 

• NÖVÉNYI DNS 

A Hydrocyte komplex egy biológiai hidratáló forrás a bőr sejtjei 
számára.  

Hozzájárul az egészséges hidratáltsági fokhoz, amely a bőrnek teltség és 
komfort érzetet ad.  

• HYDROCYTE KOMPLEX  

Segít regenerálni és helyreállítani a sejteket. 

• SHEA VAJ 
Tápláló hatású.  

A bőr megfelelően táplált és hidratált.  

A bőr hidrolipid filmrétege 
helyreállt 

Bőrrészlet 

Hidratált bőr 

• E VITAMIN  

Semlegesíti a szabadgyököket és védelmet nyújt a környezet káros 
hatásai ellen.  

Kiegészítő Aktív Hatóanyagok 
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 

 

Alkalmazza a krémet reggel és/vagy este a tökéletesen megtisztított arcon 
és nyakon. 

 

A krém rendszeres  használatával a bőr oxigenizált, hidratált és védett, a 
bőrfelszín pedig  pedig ragyogó lesz. 

A TERMÉK ÉS CSOMAGOLÁS JELLEMZŐI  

LAKOSSÁGI : 50ml Tégely Ref. 500450 

TESZTER : 50ml Tégely Ref. 641200 

MINTA : 3ml Tubus Ref. 683100 

SZALON : 100ml Tubus Ref. 443800 

PREZENTÁCIÓ 

Elősegíti a bőrt, hogy „olyan zöld” legyen 

“Oxigenizáló” Krém 

Zöld Csomagolás 

Szennyeződés ellenes 

Termék Jellemzői 

- Paraben mentes 

- Nincs állatokon tesztelve 
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KONZULTÁCIÓ 

 

 

A VENDÉG megfigyelései:  

- Fakó bőrszín és ragyogás hiánya 

- Oxigénhiányos bőr 

- Vízhiányos bőr 

 

 

ELŐÍRÁS 

A SZÉPSÉGÁPOLÁSI TERAPEUTA olyan kezelési kúrát javasol, amely: 

- Oxigenizálja és hidratálja a bőrt 

- Helyreállítja a ragyogást 

- Védelmet nyújt a bőr számára a környezeti irritációk ellen 

A VENDÉG SZÉPSÉGÁPOLÁSI Célja: 

RAGYOGÁS 
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KONZULTÁCIÓ 

KEZELÉSI CÉL 

RAGYOGÁS 

A Szépségápolási 
Kezelések Sztárja a még 

Szebb Bőrért 

Szépségápolási Kezelés 
Esszencia Olajokkal 

SZALON Előírás KÉT KEZELÉS KÖZÖTTI®  
Előírás 

RAGYOGÁST ELŐSEGÍTŐ 
BŐRÁPOLÁS 

Esszencia Olajok Energiája 

BiOXYGENE 
Krém 


