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CRÉME NUTRIZONE

TÁPLÁLÓ TERMÉKCSALÁD
Elérhető: 2010 január
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NUTRIZONE
Nélkülözhetetlen tápláltság
a bőr sejtjeinek
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A SZÁRAZ BŐR

A KÜLSŐ LIPIDEK HIÁNYA
A hidrolipid filmréteg nem elégséges
Vízelpárolgás
Î A hámréteg nem puha
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A BELSŐ LIPIDEK HIÁNYA
A devitalizált bőr nem termel többé lipidet, hogy
felépítse az intercelluláris kötődést amely
nélkülözhetetlen bőr komfortságáért és
tápláltságáért
Î A hámréteg sejtkohézió hiányban
szenved

A bőr FESZÜL és FAKÓ
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OMEGA VITAMINOK

(VITAMINOKBAN GAZDAG OMEGA
OLAJOK)

• OMEGA 3, 6 és 9:
zsírsavak, amelyek szükségesek a bőrsejt metabolizmushoz
 HELYREÁLLÍTJA A KÜLSŐ BARRIER RÉTEGET

Segít helyreállítani a hidrolipid filmréteget
Î PUHASÁG ÉS VÍZ MEGMARADÁS a bőrben
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 HELYREÁLLÍTJA A BELSŐ TÁPLÁLTSÁGI EGYENSÚLYT

Fejleszti a sejtkohéziót azáltal, hogy újraépíti a sejtközötti kötődést
Î BŐR KOMFORT ÉS TÁPLÁLTSÁG ÉRZET

 F VITAMIN:
Szükséges zsírsav
 Megerősíti a bőr barrier rétegét és beállítja a bőr áteresztő képességét

 E VITAMIN:
Szabadgyök megkötő és antioxidáns


Megvédi a membrán lipideket a roncsolódástól amiket a szabadgyökök okoznak
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Nutrizone
Kiegészítő Aktív Hatóanyagok

PRO-CERAMIDOK
Aktiválja a sejt lipid termelődést
Segít helyreállítani a sejtek közötti kötődést

SHEA VAJ
Nélkülözhetetlen táplálás a bőr komfort
érzetéért

MÁLYVA KIVONAT
Nyugtató és védő filmréteget képez
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Nutrizone
OMEGA VITAMINOKKAL

Nélkülözhetetlen tápláltság
a bőr sejtjeinek

• ÚJRAKÉPEZI a hidrolipid filmréteget
• PÓTOLJA a nélkülözhetetlen tápláló elemeket a bőr
számára
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HATÁSOSSÁGI TESZTEK

ÁTLAGOS EREDMÉNYEK
A LIPIDTARTALOMBAN
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Egy hónapos kezelés után az átlagos bőrtápláltság

176%-al nőtt.
7

KEZELÉS LÉPÉSEK

1 Bőr letisztítása
Alapos letisztítással előkészítjük a bőr, hogy a NUTRIZONEban
található
aktív
hatóanyagok
megfelelően
felszívódhassanak.
2 Bőrtípusnak megfelelő szérum alkalmazása
Gyorsabban előhozza a Nutrizone krém hatását amely a bőrt
ragyogóvá varázsolja.
3 NUTRIZONE krém használata
A
termék
felszívódásának
elősegítéséhez
könnyed
mozdulatokkal masszírozza be az arc és nyak bőrébe
különös tekintettel a sérülékeny területekre.

KISZERELÉSEK

LAKOSSÁGI: 50 ml tégely - ref.502794
TESZTER: 50 ml tégely - ref.641294
SZALON: 100 ml tubus - ref.443894
MINTA: 3 ml tubus - ref.684093
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KRÉM HATÁSTERÜLETEK

Nutrizone
Nappali krém amely intenzíven
táplálja és védi a bőrt, puhítja és
növeli komfortérzetét.
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Az OMEGA VITAMINOK nélkülözhetetlen
tápláló forrásai a bőr sejtjeinek, amelyek
megerősítik a barrier réteget és intenzíven táplálják
a bőrt.

SZÉRUM HATÁSTERÜLET

Nutri Cellulaire
Nutri Cellulaire szérum
helyreállítja az alultáplált,
fáradt, devitalizált bőrt.
A PRO-CERAMIDOK újraaktiválják a lipid
termelődést a hámréteg szívében.
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KONZULTÁCIÓ
A VENDÉG észrevételei
- Bőr puhaságának hiánya
- Ragyogás hiánya, fakó arcszín
- Komfortérzet hiánya
- Érzékeny bőr
- Feszülő és kellemetlen érzés vízzel való érintkezés után

VENDÉG SZÉPSÉGÁPOLÁSI CÉLJA:
KOMFORTÉRZET és RAGYOGÁS

ELŐÍRÁS
A KOZMETIKUS felajánlja a kezelést amelynek hatása
- Telítettség
- Puhaság
- Ragyogó arcszín

KEZELÉSI CÉL:
TÁPLÁLTSÁG
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ALKALMAZÁSI JAVASLAT
SZÁRAZ BŐR

ÁPOLÁSI CÉL

TÁPLÁLÁS
Szalon Kezelés

SKIN CARE CONNECTION®
Otthoni ÁPOLÁS

SZÁRAZ BŐRRE

AROMATIC

NAPPALI KRÉM

RAGYOGÓ BŐR

SZÁRAZ BŐRRE
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Nutrizone
ÁR POZÍCIONÁLÁS
NUTRIZONE: ajánlott eladási ár Franciaországban €57

80 €

Carita 50 ml
Guinot 50 ml

57 €

Maria Galland 50 ml

57 €

Matis 50 ml

50 €

Sothys 50 ml

50 €

Phytomer 50 ml

49 €
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Esthederm 50 ml
Clarins 50 ml

47 €

Payot 50 ml

47 €

Gatineau 50 ml
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Décléor 50 ml
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Thalgo 50 ml

38 €

Mary Cohr 50 ml
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90 €

Még több információ a Nutrizone
összetételéről
A Nutrizone Krém gazdag, ám nem olajos állagú, ami komfort érzetet biztosít
és táplálja a száraz, alultáplált bőrt. Felvitel után könnyen felszívódik a bőrt puhán és
jól táplálttá teszi. Koncentráltan tartalmaz camellia olajat és málna magokat, omega 3, 6 és 9
zsírsavakban gazdag. Továbbá tartalmaz E és F vitaminokat, shea vajat, amelyek
nélkülözhetetlenek a hidrolipid film helyreállításához és a jó minőségű bőr barrier rétegének a
kialakításához.
Mindent körülölelő hatás biztosítása érdekében a Nutrizone pro ceramidokat is tartalmaz
amelyek stimulálják a bőr barrier rétegének szintéziséhez szükséges nélkülözhetetlen összetevőket
mint a ceramidokat. Ez megerősíti és fizikailag beállítja a bőr barrier funkcióit és így csillapítja a bőr
szárazságot.
Nutrizone krém intenzíven táplálja a bőrt amely olajokban és növényi vajakban
gazdag: camellia olaj (omega 9 zsírsavakban gazdag) és málna magok (omega 3 és 6
·

nélkülözhetetlen zsírsavakban gazdag) és shea vaj.
Mivel a pro ceramidok kötődnek az omega 3,6 és 9-hez amelyek jelen
vannak a növényi olajokban, valamint az F vitaminhoz, a Nutrizone megerősíti és
újraépíti a bőr barrier réteget. Így a bőr még teljesebben védett az agressziók ellen
és a hidratációja egy még teljesebben szabályozott.
·

Köszönhetően a pro ceramidok kapcsolódásának az olajokkal, vajakkal és
vitaminokkal, a Nutrizone azonnali és hosszútávú bőrtáplálást biztosít. Elsősorban
is olyan elemekkel látja el a bőrsejteket, amelyek nélkülözhetetlenek a bőr barrier
rétegének a helyreállításához. Másodszor stimulálja ennek a barrier rétegnek a főbb
összetevői szintézisét és ezzel megerősíti a bőr barrier funkcióját, jobb bőr
egyensúlyhoz vezet.
·

Az E vitaminnal a Nutrizone szintén segít küzdeni a káros szabadgyökök

ellen.
Végezetül a Nutrizone tápláló hatása kiegészül a mályva kivonat puhító és
hidratáló hatásával.
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PRO-CERAMIDOK
Hatás: hám lipid szintézisének aktiválása
A Pro-ceramidokat a napraforgó molekuláris lepárlásából állítják elő, amely biztosítja az
aktív hatóanyagok optimális koncentrációját. Tápláló tulajdonságuk mellett amellyel
jelen vannak a bőrben, specifikusan aktiválják a hám lipid rétegének szintézisét,
ás így hozzájárulnak ahhoz, hogy lipidet adjanak és a bőr barrier réteg funkciójának
„belülről való” megerősítésével újra építsék a száraz bőrt.
A ceramidok, amelyek szintézisének fogyatékossága okozza a száraz bőrt a főbb
összetevői a bőr barrier rétegének. Ők stabilizálják azt a két réteget amelyek magukba
foglalják ezt a barriert. A cholesterol and cholesterol sulfate szintén fontos szerepet
játszanak ennek a két réteg struktúrájának fenntartásán. Ezen főbb összetevők
szintézisének növelésével képessé teszik a bőrt egy jobb védelem kialakításához a külső
agressziók ellen.

MÁLNAMAG OLAJ
Hatás: tápláló, öregedést gátló, nyugtató
A málnamagok 16 - 18%-ban lipideket tartalmaznak. Ezekből a magokból kinyert olaj
tápláló hatással bír és erős anti-age hatással a következőknek köszönhetően:
- Nélkülözhetetlen telítetlen zsírsavakban gazdagok, mint omega-3 (vagy alpha linolenic
sav) és omega-6 (vagy linolenic sav).
Ezek a zsírsavak azért nélkülözhetetlenek, mert a szervezet önmaga nem tudja
előállítani őket. Fontos szerepet töltenek be a bőr lipid barrier rétegének felépítésében
így fenntartva a megfelelő hidratációt, valamint a sejt membránok megfelelő kohézióját.
- Az E vitamin (tocopherol) és karotin erőteljes antioxidánsok és szabadgyök megkötők.
Mindezek mellett ez az olaj nyugtató, mert a nélkülözhetetlen telítetlen zsírsavak az
anti irritáció molekulák előfutárai.
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CAMELLIA OLAJ
Hatás: táplál, újraépít
A camellia olaj teacsalád fából származik, camellia magokból kinyert. Japánban már a
XVI. századtól alkalmazzák a bőrápoláshoz.
Oleic savban gazdag (egy zsírsav amely omega 9ként ismert), tápláló, újraépítő és
filmréteg generáló hatással a bőr hidratációjának jobbá tételéért.

Shea Vaj
Hatás: tápláló, puhító, nyugtató
Ez a növényi kivonat
tulajdonságokkal bír:

a

shea

vagy

karite

fából

származik

és

a

következő

• mivel a shea magban nagy mennyiségben található trigliceridek nélkülözhetetlen
zsírsavakat tartalmaznak, ez a vaj nagyon tápláló.
• nagy mennyiségben tartalmaz elszappanosíthatatlan anyagot, mint például a
karitene (több, mint 13%), ez a vaj fontos szerepet játszik a puhításban és
nyugtatásban. Lenyugtatja az irritált bőrt.

E VITAMIN
Hatás: szabadgyök megkötő és anti-oxidáns
Az E vitamin, más néven alpha-tocopherol szabadgyök megkötő és anti-oxidáns.
Megvédi a membrán lipideket a szabadgyökök által okozott károsodás ellen azáltal,
hogy semlegesíti ezeket az elemeket, stabil formátumot alkotva ártalmatlanná teszi
őket. Fontos szerepet játszik az UV radioaktív sugarak roncsoló hatása ellen,
amely az egyik legfőbb okozója a szabadgyökök kialakulásában és így a bőr
öregedésének.

F VITAMIN
Hatás: puhító, újraépítő
Az F vitamin telítetlen zsírsavak keveréke, amely nélkülözhetetlen linoleic sav és alpha
linolenic savakból tevődik össze. Ezek a zsírsavak szükségszerűek a növekedéshez és
egészséghez, de az emberi test nem képes önmaga előállítani. Az F vitamin szükséges a
sejtekben található lipidek szintéziséhez amelyek a hám lipid barrierjét alkotják.
Hozzájárul ahhoz, hogy megerősítse a bőr barrierjét és így fejleszti a bőr áteresztő
képességének szabályozását, és így a bőr puhább, gyönyörűbb és még hidratáltabb
lesz.
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Mályva Kivonat
Hatás: puhító, hidratáló, lágyító
A mályva egy apró gyógynövény, amely Európában, Észak Afrikában és Nyugat,
valamint Észak Ázsiában található.
A mályva a latin “malva” szóból ered, amely a görög eredetű “malacos,” szóból
származik, jelentése puha és utal a növény használatára, mint lágyító. A puhaságot
szimbolizálja.
A mályva kivonat nyálkás, cukorban gazdag amely nem csak puhítja a bőrt a
védőréteggel amit a bőr felszínén alkot, hanem hidratál is azáltal, hogy hidrogén
kapcsolatot alakít ki a vízzel. Ez a nyálka lágyító tulajdonsággal is bír.
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