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Frissítő Szemkörnyékápoló 
puffadás és karikák ellen 

 

Reggel tündöklővé varázsolja a szemet   

& 
Éjszaka felfrissíti 



A szem környéke: egy érzékeny terület 

A szemek és a szemhéjak környéki bőr kevesebb sejtréteget tartalmaz, vékonyabb       

és sokkal érzékenyebb, mint az arc többi területén. A fáradtság és a kor fokozatosan       

a szem puffadásához, sötét karikákhoz és ráncokhoz vezet. 
 

 

Mi a különbség a sötét karikák és a puffadás között? 
 
 
A szem puffadást a víz és zsír felhalmozódása okozza, amely az felső 

és alsó szemhéjak puffadásához vezet. 
 
 Szépségápolási megoldás: Méregtelenítés 
 

 
A sötét karikák a hajszálerek túlzott tágulása miatt alakulnak ki, amelyek 

közel vannak a bőr felszínéhez, így láthatóbbá válnak. 
Rossz vérkeringés, stagnálás, kékes szín a sötét karikák jellemzői. 
 
  Szépségápolási megoldások: Mikrokeringés élénkítése  
                  A felszín közelében lévő vérerek összehúzása 



EYE FRESH 

GUINOT újítás 

1. Csökkenti a szem körüli puffadást és a sötét 

karikákat 

 
2. Védelmet nyújt a környezeti káros hatások 

ellen 



1. Csökkenti a szem puffadást és a sötét karikákat 

> Érfrissítő Komplex   - KEZELÉS HATÁS - 
 
A frissítő aktív hatóanyagokat tartalmazó komplex hatásosan küzd a szem körüli puffadás 

és a sötét karikák ellen.  

GUINOT ÚJÍTÁS 

> Gyöngyhatású tónus a sötét karikák ellensúlyozására   - AZONNALI HATÁS - 
    
Gyöngyház fényű krém a sötét karikák ellensúlyozására és a szemek ragyogására. 

Vadgesztenye kivonat 

ÉLÉNKÍTI A 

MIKROKERINGÉST 

 
Megvédi a kapillárisokat  

Koffein 

ZSÍRBONTÓ HATÁSÚ 
 

Bontja a zsírt 

Dermochlorella 

ÖSSZEHÚZZA A 

FELSZÍN KÖZELÉBEN 

LÉVŐ HAJSZÁLEREKET 

Méregtelenít 

CSÖKKENTI A PUFFADÁST        CSÖKKENTI A SÖTÉT KARIKÁKAT 



> Cryo-masszázs aplikátor   - AZONNALI HATÁS - 

Intenzív frissítés 
A csomagolás hűvös, frissítő fém vége a gazdag hatóanyaggal kombinálva hatásosan 

csökkenti a szem körüli puffadtságot.  
 
Méregtelenítő masszázs technikával kombinálva az Eye Fresh azonnal csökkenti a szem 

körüli puffadtságot. 
 
 

Speciálisan a szem környékére és a a szemhéjakra lett tervezve 
Az érzékeny területekre kifejlesztett Cryo-massage aplikátor alakja tökéletesen illik a szem 

környéki területre a maximális komfort érzet és a termék egyenletes eloszlatása érdekében. 

Felfrissít  Technikai alkalmazás 

1. Csökkenti a szem puffadást és a sötét karikákat (folyt) 



2. Védelem 

> Természetes aktív hatóanyagok      - KEZELÉS HATÁS - 
 
 

Nélkülözhetetlen aktív hatóanyagokban gazdag, csökkenti a fáradtság jeleit               
és kisimítja a szem környéki területet. 

Búzavirág kivonat  

Puhít  

Hydrocyte Komplex   

Hidratál 

Avocado kivonat  

Nyugtat 

Mango vaj  

Táplál  



Látható eredmények 

Hatásossági tesztek 

100% teszt eredmény a szem környéki frissítésről 
100% teszt eredmény a szem tündökléséről 
100% teszt eredmény a szem környéki méregtelenítésről  

100% teszt eredmény az extrém friss érzésről 

 

Tudományos tesztek 

15 napos használat után (napi kétszeri használat) 

> Tisztán látszik a szem környéki puffadásnak és sötét karikáknak csökkentése 

+ 15 nap 1 nap 

> 40.2% átlagban a hidratáltság növekedése 

7 teszt alany alapján 

7 teszt alany alapján 

T+ 15 nap 



Használati utasítás 

Alkalmazza reggel és/vagy este a szokásos nappali krém előtt az alábbi masszázs 

mozdulatokkal:  

Reggel ragyogóvá varázsolja a szemet 

& 
Este pedig felfrissíti 



Csomagolás 

LAKOSSÁGI: 15 ml Flakon ref. szám 527510 

TESZTER: 15 ml Flakon ref. szám 641510 

Tartódoboz 6 termékkel 

+ 1 teszter 

Tartódoboz a recepciós pultra, 

amely ösztönzi az impulzív 

vásárlást 



Ár pozícionálás 
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Javasolt eladási 

ár: 11.800 Ft 



Konzultáció 

Előírás 

A Kozmetikus olyan megfelelő kezelést javasol, amely: 

 

-  Csökkenti a szem környéki duzzanatot és sötét karikákat 

-  Azonnali tündöklést és frissességet nyújt a szemnek 

 

VENDÉG SZÉPSÉGÁPOLÁSI CÉLJA: 
SZEMKÖRNYÉKI ÁPOLÁS 

A Kozmetikus Észrevételei: 

- Puffadt felső és alsó szemhéjak 

- Karikás szemek 

- Fáradtság jelei  

 

Kérdések a vendéghez: 

- Tudta, hogy a szem környéki bőr vékonyabb és érzékenyebb, mint az arc többi részén? Hogyan 

ápolja ezt a területet?  

- Rendszeresen használ bőrápoló termékeket különösképpen a szem környékére? 



Előírás  
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A Vendég szépségápolási célja:  
SZEMKÖRNYÉKI ÁPOLÁS 

KIEGÉSZÍTŐ ARCÁPOLÁS  SZEMKÖRNYÉK ÁPOLÁS 
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"Lifting" szemkörnyék ápoló  

kezelés 

EYE FRESH 

A vendég szépségápolási céljait 

figyelembe véve 

MASQUE YEUX 

Szépségápolási Kezelések Sztárja a  
Még Gyönyörűbb Bőrért 

+ Sérum Lifting Yeux használata  

+ más 

szemkörnyék 

ápoló termékek 



Még több információ az összetevőkről 

 

 

EYE FRESH 

VEINOFRESH KOMPLEX 

 
KOFFEIN 
Hatás: csökkenti a puffadást 
A koffein jelentős zsírbontó tulajdonsággal bír a trigliceridek lipolízis hatásának köszönhetően, amelyek 

az adipocitákban raktározódnak. Phosphodiesterase gátlóként működik, élénkíti a ciklikus AMP-t és 

aktiválja a zsírbontást. A szem duzzanata víz és zsír keveréke, amelyet a koffein hatásosan csökkent. 
 

VADGESZTENYE KIVONAT 
Hatás: tonizál 
A vadgesztenye a vadgesztenye fának gyümölcse és elég népszerű nyugat Európában. Szaponinokban 

és esculosid-ban gazdag. 

Az esculoside egy glikozid, amely hasonlóképpen működik a P vitaminhoz. Csökkenti az érfalak 

áteresztő képességét a vaszkuláris ellenállás fejlesztésével, valamint élénkíti a mikrokeringést. 
A bőrt  a szabad gyökök folyamatosan károsítják, amelyet az UV sugarak irritációja, a szennyeződés stb. 

okoz. Ezen jelenségek ismétlődése felborítja a bőr szöveteinek egyensúlyát, ami fokozottan nehezíti a 

helyreállítódását. Ezen zavarok alatt a lipoxygenase enzim aktiválódik és agresszív melléktermékeket 

termel, amelyek irritálják a bőrt. Az Esculoside kiválasztja és gátolja ezt az enzimet és így védelmet nyújt 

a kapillárisoknak. 
A vadgesztenye kivonat csökkenti a sötét karikákat a mikrokeringés élénkítése és a kapillárisok védelme 

által. 



Még több információ az összetevőkről 

 

 

EYE FRESH 

DERMOCHLORELLA 
Hatás: csökkenti a sötét karikákat 
A sötét karikák a véredények túlzott tágulása miatt alakulnak ki, amelyek a felszínhez közel vannak és így 

láthatóvá válnak. Rossz vérkeringés, stagnálás és a kékes szín jellemzi a sötét karikákat. 
A Dermochlorella a Chlorella vulgaris-ból származik, peptidekben és aminosavakban gazdag zöld 

mikroalga. Egyedülálló összetétele segít: 
Összehúzni a felszín közelében lévő véredényeket és szabályozni negatív hatását a sötét karikák 

megjelenésén. 
Csökkenti a felszínhez közeli véredények tágulását és láthatóan tompítja a szem környéki sötét karikákat. 

 
 
BÚZAVIRÁG KIVONAT 
Hatás: puhít és méregtelenít 
A búzavirág kivonatban található Antocyanid ödéma-gátló hatással rendelkezik, ezért segít csökkenteni a 

szem környéki duzzanatot. A kivonat karbohidrátokat, valamint nyákanyagot tartalmaz, amely puhít és 

megelőzi a vízelpárolgást. 
A búzavirág kivonat ezáltal méregtelenítő hatású a szem környéki területekre. 



Még több információ az összetevőkről 

 

 

EYE FRESH 

HYDROCYTE KOMPLEX 
A GUINOT kutatás által kifejlesztett hatóanyag komplex. 
Különböző molekulák kombinációja, amelyek a bőr eltérő szintjein hat. Ezek a molekulák: 
Trimethylglycine: Ez az aminosav megtartja a hidratáltsági egyensúlyt a sejtekben, a gyors vízmegkötő és 

elengedő képessége miatt. 
Hyaluron sav: Ez a glycosaminoglycan normál esetben is jelen van az irha összetételében és 

jelentőségteljes vízmegkötő kapacitással rendelkezik. 
Norgel: Megelőzi a kiszáradást a hámréteg felszínén kialakított védő gát által. 

Pectin: Ezek a természetes poliszaharidok (polygalacturonic sav) védőgátat formálnak a bőr felszínén a 

kiszáradás megelőzése érdekében. 
 
AVOCADO KIVONAT 
Hatás: Puhít, gátszerepet tölt be 
Az avokádó pép összepréselésével nyerik ki az avokádó olajat, amely töredék része az avokádó kivonatnak. 

Az avokádó kivonat nagy százalékban tartalmaz phytosterol-okat, vagyis zsírokat, amelyek az 

elszappanosíthatatlanok és trigliceridek családjába tartoznak. 
Jelentőségteljes védelmi gát szerepet játszik a káros környezeti irritációk ellen. A Phytosterol-ok bizonyítottan 

szerepet játszanak a bőr védelmében azáltal, hogy élénkítik a T lymphocyták (fehér sejtek) aktivitását. 
Kitűnő nyugtató tulajdonsággal rendelkezik. Gátolja a leukotriene molekulát, amely hozzájárul az irritációhoz. 
 
MANGO VAJ 
Hatás: táplál 
A mango fa trópusi országokban él. A mango vajat a gyümölcs magjából nyerik, amely 10% mango vajat 

tartalmaz. Ez a vaj kitűnő tápláló tulajdonsággal rendelkezik. 


