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A fáradt arcbőr
A fáradtság jelei láthatóak a bőrön.

A fáradtság okai:

Kor

Stressz

Rossz étkezés

Dohányzás

Alváshiány

Az arcon látható következmények:
• A sejtek nem újulnak meg megfelelően.
Az elhalt sejtek összegyűlnek a bőr felszínén és a bőrszín fakóvá válik.
• A szabadgyökök megtámadják és roncsolják az elasztikus rostokat.
A bőr elveszíti tónusosságát és rugalmasságát.
• A kapillárisok kevésbé tónusosak és jobban kitágultak.
Az oxigént tartalmazó vér, amely az „egészséges kinézetű bőrért” felel, nem
kering megfelelően, valamint nem ad megfelelő mennyiségű oxigénnel teli vért,
ami fakó bőrszínt eredményez.
• A bőr nem megfelelően hidratált.
Vízhiányos ráncok jelennek meg az arcon.

Fakó bőrszín
Fáradtság jelei
Tónusosság hiánya

A bör elvesziti vitalitását, ragyogását, és megjelennek
a fáradtság jelei.
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MASQUE DYNAMISANT
AUX ESSENCES FROIDES
Ragyogást Megújító, energizáló arcmaszk

Három fő hatás
A Hideg Esszencia Olajok
„Szépség Energiája”

1.

Megújítja a bőr tündöklését

2.

Tónusossá teszi a bőrt

3.

Hidratálja a bőrt

A fáradtság jelei eltűntek.
A bőr újra élettel teli és a bőrszín tündöklővé vált.
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MASQUE DYNAMISANT
AUX ESSENCES FROIDES
1. Megújult tündökléssel látja el a bőrt
Az új sejtek felváltják az elhalt
bőrsejteket

• AHA KOMPLEX
Citric, malic, glycolic, lactic és tartaric
savak kombinációja
Eltávolítja az elhalt
hámsejteket
AHA
Komplexum

A Hideg esszencia olaj „Szépség
Energiával” látja el a bőrt

• HIDEG ESSZENCIA OLAJ
Menta és eukaliptusz esszencia olajok
kombinációja

Hideg
esszencia
olajok

Fakó bőrszín

- Eltávolítja
az
elhalt
hámsejteket, amelyek elszürkítik
a bőrszínt és új sejteket hoznak elő
amelyek tündöklővé varázsolják
a bőrszínt.
- Finomítja a bőr textúráját.

- Élénkíti
a
sejt
aktivitását
a
Szépség
Energia
„beáramoltatása” által.
- Tisztítja a bőrt.
- A frissesség igazi érzésével látja
el a bőrt.

A bőr kisimult és a bőrszín tündöklő.
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MASQUE DYNAMISANT
AUX ESSENCES FROIDES
2. Tónusossá teszi a bőrt
• DYNALIFT
Sorghum kivonat

Hydra Lift: Egy természetes cukor molekula, amely egy filmréteget
képez, betakarva ezzel a bőr felszínét.

• BIOTECHNOLÓGIAI KOMPLEX
Lifto Lift: Megtámadja a bőr ernyedtségét azáltal, hogy folyamatos
filmet képez a bőr felszínén.

Lifting hatás

A bőr tónusos lett.
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MASQUE DYNAMISANT
AUX ESSENCES FROIDES
3. Hidratálja a bőrt
• HYDROCYTE KOMPLEX
- A Hydrocyte komplex egy hidratáló biológiai forrás a bőr sejtjei
számára.
- Megfelelő hidratáltsági szintet biztosít, így a bőrnek telt és komfort
érzetet ad.

A bőr tökéletesen hidratált és ragyogóbb.
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MASQUE DYNAMISANT
AUX ESSENCES FROIDES
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Mikor kéne használnom?
Bármikor, amikor szeretné, hogy arca tündököljön.
Ez a termék a megmentője, ha különleges alkalmak előtt bőrszínének vitalitást
szeretne adni!

Hogyan használjam?
Vastag rétegben vigye fel az arcra a szemeket gondosan elkerülve.

Milyen sokáig hagyjam fent?
A maszk gyorsan hat és már 3 perc után eredményt mutat.

Expressz

A még jobb tündöklésért 5-10 percig hagyja fent.

Hogyan távolítsam el?
Vízzel öblítse le, majd használjon tonikot.

Milyen érzetet ad a bőrnek?
A
menta
és
eukaliptusz
esszencia
olajoknak
köszönhetően a Revitalizáló Maszk Hideg Esszencia
Olajokkal azonnali frissítő érzést biztosít a bőr számára.

A maszk eltávolítása után bőrszíne ragyog, tündököl és
a fáradtság jelei eltűntek.
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MASQUE DYNAMISANT
AUX ESSENCES FROIDES
PREZENTÁCIÓ

LAKOSSÁGI: 50ml Tubus
Ref. szám. 0500550
TESZTER: 50ml Tubus
Ref. szám. 0641550
SZALON: 150ml Tubus
Ref. szám. 0442550
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MASQUE DYNAMISANT
AUX ESSENCES FROIDES
BIZONYÍTOTT EREDMÉNYEK
A tündöklésben való változás egyetlen
alkalmazás után
60,5

60,2

60,0

Egyetlen alkalmazás után a
tündöklésben
való
átlagos
növekedés +1.6 pont.

+1,6 pts
59,5
59,0
58,5

58,6

58,0
57,5

éclat T0
tündöklés

éclat T après
tündöklés
1 application
alkalmazás után

8 teszt panel

Változás a durvább egyenetlenségekben*
egyetlen alkalmazás után
3,30
3,10

3,14

2,90

-21,9%

2,70
2,50

2,45

2,30
2,10
1,90
1,70
1,50

rugosité T0
durva foltok

Egyetlen
kezelés
után
az
átlagos csökkenése a durvább
egyenetlenségekben –21.9%.
A bőr láthatóan simább.

* Bőr textúra
rugosité
T
après
application
durva foltok egyetlen alkalmazás után

8 teszt panel

Hidratáltsági szintben való változás egyetlen
alkalmazás után
80,00

79,83
75,00

+22,5%

70,00
65,00

65,35

Egyetlen alkalmazás után a
hidratáltsági
szintben
való
átlagos növekedés +22.5%.

60,00
55,00
50,00

hidratáltsági
szint
hydratation
T0
8 teszt panel

hidratáltsági
szint application
az alkalmazás után
hydratation après
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KONZULTÁCIÓ
A VENDÉG észrevételei:
- Fakó bőrszín, tündöklés hiánya
- Élettelen, fáradtnak látszó bőr
- Vízhiányos bőr

A VENDÉG SZÉPSÉGÁPOLÁSI CÉLJA:
TÜNDÖKLÉS

ELŐÍRÁS
A SZÉPSÉGÁPOLÁSI TERAPEUTA olyan kezelési kúrát fog
javasolni, amely:
- Helyreállítja a tündöklést
- Tónusossá teszi a bőrt
- Kisimítja és felélénkíti a bőrszínt
- Hidratálja a bőrt

SZÉPSÉGÁPOLÁSI Cél: TÜNDÖKLÉS
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ELŐÍRÁS
SZÉPSÉGÁPOLÁSI CÉL

TÜNDÖKLÉS
Kezelő Szoba
Előírás
Esszencia Olajok Energiája

KÉT KEZELÉS KÖZÖTT®
Előírás
ALAP BŐRÁPOLÁS

Beauté Neuve

Matizone

Szépségápolási Kezelés
Esszencia Olajokkal
Bioxygène

TÜNDÖKLÉS BŐRÁPOLÁS

A Szépségápolási
Kezelések Sztárja a Még
Gyönyörűbb Bőrért

Masque Dynamisant
aux Essences Froides
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Még több részlet az összetevőkről

MASQUE DYNAMISANT
AUX ESSENCES FROIDES
A Ragyogást Megújító, Energizáló Arcmaszk hideg esszencia olajokkal gél krém
állagú, amely kényelmes, frissítő és erőteljes aktív hatóanyagokban kirobbanó. Egy
igazi tündöklést elősegítő löket a bőr számára, amely láthatóan élettel teli és
kipihent lesz.

• Az AHA komplex kifejlesztése és optimalizálása a Guinot kutatásnak köszönhető,
és ez az anyag a tündöklő hatásért felelős. Stimulálja a sejtmegújulást az elhalt
hámsejtek eltávolításával. Így a bőr simább és tündöklőbb lesz.

• A menta és eukaliptusz esszencia olajak kombinációja
tónusossággal látja el a bőrt, valamint ragyogóvá varázsolja.

frissességgel

és

• A bőr simábbnak látszik a Sorghum kivonat és a biotechnológiai Komplex-nek
köszönhetően, mivel mindkettő aktív hatóanyagai feszesítik és megemelik a bőrt.

• A Hydrocyte Komplex a komfort és hidratáltság forrása a bőr számára. Az AHA
savaknak szintén erőteljes hidratáló hatásuk van.
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Még több részlet az összetevőkről

MASQUE DYNAMISANT
AUX ESSENCES FROIDES
AHA Komplex (Citric Sav, Malic Sav, Glycolic Sav, Lactic
Sav és Tartaric Sav)
Hatás: Tündöklő bőrszínt eredményez

Az Alpha Hydroxy savak természetes eredetű anyagok, amelyeket már az ókortól
használtak a bőrszínre gyakorolt hatásaik miatt és a hidratáló, valamint puhító
tulajdonságaikért.

Az AHA komplex a Guinot kutatás eredménye. Ezek a savak gondosan válogatottak
és optimálisan kevertek a maximális hatásosság érdekében. Valójában a kémiai
struktúrájuk befolyásolják előnyeiket: rövidebb karbonlánc, jobb felszívódás a
bőrbe.

Természetes állapotában a citric sav főként a citromban, a malic sav az almában és
körtében és a glycolic sav a cukornád erjesztésének az eredménye. A lactic sav a
tejből, de bizonyos bogyókból, mint a fekete ribizli is származtatható. Végezetül a
tartaric sav a szőlő erjesztéséből ered.

• Az AH savak képesek a bőr sejtjei közötti kohézió módosítására, az AHA
mechanikai radír, specifikusan az elhalt hámsejteket célozza meg. Alapvető szerepet
játszik a rendellenes keratinizáció kezelésében. Segít csökkenteni a barna foltokat,
amelyeket a bőr hiperpigmentációja okoz és finomítja a bőr textúráját.

• Az AHA élénkíti a sejtmegújulást az elhalt hámsejtek felcserélésével fiatal és
egészséges sejtekre. Az arcon lévő ráncok csökkennek, a bőr kisimult és tündököl.

• Szintén fontos szerepet játszanak, mint hidratáló forrás a bőr számára, mivel
erőteljesen meg tudják kötni a vizet. NMF-ként is ismertek (Természetes Hidratáló
Faktorok), mert képesek visszatartani a vizet a corneal rétegben.
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Még több részlet az összetevőkről

MASQUE DYNAMISANT
AUX ESSENCES FROIDES
DYNALIFT
Hatás: Megemel
Az általános cirok (Sorghum bicolour), vagy édes cirok, egy lágyszárú növény a
Poaceae (Gramineae) családból. Eredetileg Afrikából származik, a cirok megmüvelése
a magja (cirok mag) vagy takarmány (cirok takarmány) miatt történik. A cirok az
ötödik legfontosabb gabona termés a kukorica, rizs, liszt és árpa után.
A Dynalift egy aktív hatóanyag, amelyet a cirokból nyertek ki, és ami gazdag
poliszaharidokban (nagy cukor molekulák). Ezek a molekulák filmet formáznak amely
beborítja és megemeli a bőr felszínét, mikro lifting hatást eredményezve.

CIROK

BIOTECHNOLÓGIAI KOMPLEX (PVP)
Hatás: Megemel
Ez a komplex kötö anyagként van jelen a maszk textúrájában lifting hatást
eredményezve. A polymer kivonatok azonnali mechanikai hatása segít
felvenni a harcot a bőr petyhüdtsége ellen és folytonos filmréteget képezni a
bőr felszínén.
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Még több részlet az összetevőkről

MASQUE DYNAMISANT
AUX ESSENCES FROIDES
HYDROCYTE KOMPLEX
Hatás: Hidratál

Ez a hidratáló komplex a Guinot kutatás eredménye.
Különböző molekulák kombinációjából tevődik össze, amelyek a bőr különböző
szintjein hatnak. Ezek a molekulák:

• Trimethylglycine: Ez az aminosav fenntartja a sejtek hidratáltsági egyensúlyát a
gyors vízmegkötő és eleresztő képességének köszönhetően.
• Hialuronsav: Ez a Glycosaminoglycan normálisan is jelen van az irharétegben és
jelentős kapacitása van a vízmegtartásban.
• Norgel: Megelőzi a vízhiány kialakulását azáltal, hogy filmet hagy a hámréteg
felszínén.
• Pectin: Ezek a természetes poliszaharidok (polygalacturonic sav) filmet formáz a
bőr felszínén a vízhiány kialakulásának megelőzése érdekében.
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Még több részlet az összetevőkről

MASQUE DYNAMISANT
AUX ESSENCES FROIDES
MENTA ARVENSIS VAGY VAD MENTA ESSZENCIA OLAJ
Hatás: Tisztít, tonizál, frissít
A Mentha arvensis vad mentaként, vagy mező mentaként is ismert. Esszencia olaja
mentolban gazdag, amely tisztít, frissít és tonizál.

EUCALYPTUS ESSZENCIA OLAJ
Hatás: Tonizál, Baktériumölő
Az eucalyptus egy fa, amely Ausztráliából származik, még pontosabban Tasmániából.
Manapság már minden meleg éghajlatú országban megtalálható. Ausztráliában „Láz
faként” is ismert a lázcsillapító hatása miatt. Az eucalyptust a franciáknak egy
francia üzletember Prosper Ramel 1860 mutatta be.
A szó eredete szerint az “eucalyptus” a Görög eu jelentése „jó”-ból származik és a
kalyptos jelentése pedig „fedett” (fordítható „jól ápoltnak” is). Tazmániai Kék
Gumiként is ismert, mert amikor kettévágják, a szárából egy gazdag gumis folyadék
válik ki.
Levelei és virágai erőteljes és karakterisztikus illatot bocsájtanak ki desztillálása
során.
Levelének tartalma:
• kalciumot tartalmazó ásványi anyagok
• rutin, amely antioxidáns és antibakteriális hatású, védelmet nyújt a kapilláris
falaknak
• tanninok
• resin
• esszencia olaj cineole vagy eucalyptolal.

Az esszencia olajnak antibakteriális
Dezodoráló, tisztító és tonizáló hatású.

hatása

számos

baktériumon

bizonyított.

Az eucalyptus levél kivonat tanninokat tartalmaz szagtalanító és regeneráló
előnyökkel. Antibakteriális tulajdonsággal is rendelkezik.
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