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A FIATALOSSÁG
VISSZANYERÉSE
LIFTOSOME SZÉRUMMAL

HÁRMAS HATÁS
FESZESÍTİ LIFTING
BİRÁPOLÁS

A BİR ELVESZÍTI FESZESSÉGÉT
A MÉLYEN FEKFİ OKAI
A fibroblasztok olyan élı sejtek, amelyek az elasztikus rostok
termelıdéséért felelısek  kollagén és elasztin

Kollagén

Fibroblaszt: valóságos
elasztikus rost gyár

Elasztin

IDİVEL

Idıvel az elasztikus rostok

- Kevesebben lesznek
- És elveszítik minıségüket

AZ ARCON MEGJELENİ KÖVETKEZMÉNYEK

Szemkontúr

Állcsont

Arc kontúrjai

Nyak

Az arc kontúrjai megereszkednek, a bır elveszíti tónusosságát
Az arcon megjelennek a szarkalábak és ráncok
A bırön barázdák jelennek meg

Liftosome
Serum
HÁRMAS FESZESÍTİ LIFTING BİRÁPOLÓ HATÁS
1. KISIMÍTJA AZ ARC VONALAIT
Aktív hatóanyag  HYALURONSAV
Epidermis

- Feltölti a ráncokat
- Hidratálja* a bırt

2. ÚJRA TÖMÖRÍTI A HÁMRÉTEGET
Aktív hatóanyag  LIGETSZÉPE OLAJ
- Megerısíti és újra építi a sejtek közötti kohéziót
- Táplálja a bırt

Dermis

3. FESZESÍTI A BİRT
Aktív hatóanyag  PRO-COLLAGEN
- Stimulálja a kollagén és elasztin rostok
termelıdését a fibroblasztokon keresztül
- Megvédi a meglévı elasztikus rostokat a pusztító
szabadgyököktıl
Kisimítja az arc
vonalait
Újratömöríti a hámréteget
Feszesíti a bırt

FIATALOS BİR A RAGYOGÓ SZÉPSÉGÉRT
* A hám felsı rétegeiban

Liftosome Szérum és Krém
A KETTİS FESZESÍTİ ÁPOLÁS

Liftosome
Krém
Megerısíti a bır elasztikusságát azáltal, hogy feszesítı hatás
ad a hám számára
Liftosome Krém táplál, hidratál* és kifeszesíti az arc vonalait, amely
fiatalosítja a megjelenését.

Liftosome Szérum
HÁRMAS HATÁS
Feszesítı Lifting Bırápolás
A Liftosome Serum mélyre ható regeneráló
infúzióként mőködik, amely feszesíti,
kisimítja, újra tömöríti a bırt.

* A HÁM FELSİ RÉTEGEIBEN

Liftosome
Szérum
HÁRMAS HATÁS
FESZESÍTİ LIFTING
BİRÁPOLÁS
1.

KISIMÍT
A Hialuronsav kisimítja és relaxálja
az arc vonalait

2. ÚJRATÖMÖRÍT
Az Evening Primrose Olaj
szabadgyök megkötı hatása újra
teremti a fiatalos bır megjelenését

3. FESZESÍT
A Pro-Collagen megerısíti a bır
elasztikusságát

HATÁSOSSÁGI TESZTEK

FESZESSÉG növekedése 1 hónapos kezelés után

Evolution de la fermeté après 1 mois de traitement
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Feszesség a kezdetnél

Fermeté à T+1Mois

Feszesség egy hónap után

1 hónap kezelés után az átlag feszesség
61%-al növekedett

HATÁSOSSÁGI TESZTEK

FESZESSÉG mutatója grafikonon a kezelés elıtt
és után
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Kezelés elıtt

1 hónap kezelés után

A két görbe közötti különbség mutatja,
hogy a feszesség 76.2 %-al megnıtt

HASZNÁLAT

TERMÉK

LÉPÉSEK

ALKALMAZÁS

1. A bır megtiszítása
A smink eltávolítása a bır alapos letisztításával.

2. Szérum alkalmazása
Lágy mozdulatokkal az arc területén, különös
tekintettel a sérülékeny területekre (nyak, arc
vonalai, áll…).

3. Arckrém alkalmazása
A bır szépségápolási céljainak megfelelıen,
amely védelmet nyújt a bır számára és komfort
érzetet biztosít a nap folyamán.

Lentrıl felfelé visszük fel az arcon, és fentrıl lefelé a nyakon

CSOMAGOLÁS

LÉGTELENÍTETT FLAKON
Megfelelı módon védi meg a formulát a levegıtıl
és a fénytıl.

ELADÁSI TERMÉK ÉS TESZTER: 30ml Légtelenített Flakon

SZALON: 30ml tubus

KONZULTÁCIÓ
TEGYE FEL A FİBB KÉRDÉSEKET:
- A szalonban mely kezelésekre reagál a legjobban a böre?
- Mit szeret azokban a termékekben amelyeket otthon használ?
- Milyen textúrát kedvel a legjobban?

A VENDÉG észrevételei:
- Feszesség elvesztése
- Tónusosság hiánya
- Szarkalábak és ráncok megjelenése

A KOZMETIKUS olyan kezeléseket javasol, amelyek:
- Feszesítik a bırt
- Tónusossá teszik az arc kontúrjait
- Kisimítják az arcvonalakat

CÉLZOTT KÉRDÉSEK FELTÉTELE:
- Vett észre idıvel változást a bıre fiatalságában?
- Egész pontosan hol?

A vendég szépségápolási
céljainak meghatározása

RECEPT

KEZELÉSI CÉL

VITALITÁS
Recept
Szalon kezelés

Recept
2 KEZELÉS KÖZÖTT®

Feszesíti a bırt és újra
meghatározza az arc vonalait

FESZESÍTİ TERMÉKCSALÁD
ÁPOLÓ KRÉM

LIFTOSOME

“Megemeli” az arc vonalait az
arctorna következtében

BİR RAGYOGÁST ELİSEGÍTİ

HYDRADERMIE LIFT

VIZUÁLIS HIRDETÉS A MEGJELENÉSSEL
EGYIDİBEN

Még több információ a Liftosome Szérum
összetételérıl
Idıvel a bör elveszti rugalmasságát és feszességét, amelynek következtében vékonyabbá és még
sebezhetöbbé válik. Ez a fajta teltség és tömörség elvesztése meglátszik a petyhüdt kontúrokon és a ráncok
kialakulásán, amelyek nagy részben az irha réteg megváltozása, valamint a sejtek közötti kötıdés megváltozása
miatt következik be. A börfelépítö fehérjék szintézise lelassul és ezek a proteinek alacsonyabb minıségőek lesznek
amelyeket mennyiségben megnövekedett enzimek okoznak.
Az extra cellular matrix fö komponensei a kollagén rostok több, mint 90%ban vannak jelen az irhában.
Peptidekkel és más proteinekkel való kapcsolatuk biztosítják a bör struktúráját és biomechanikai felépítését.

Az elasztin rostok hasonlóképp szükségszerü rostok, amelyek bár kisebb mennyiségben találhatóak, de
ugyanúgy felelösek a bör rugalmasságáért.
A Liftosome szérum ezeket a rostokat célozza meg, stimulálja termelödésüket, valamint megakadályozza
roncsolódásukat.
A hidrolizált kollagénnel kombinált és Alaria Esculenta hínár kivonatot tartalmazó Pro Kollagénnnek
és más aktív hatóanyagnak köszönhetöen a Liftosome Szérum az alábbi hatásokkal rendelkezik:

 Kompenzálja az elasztin és kollagén hiányát azáltal, hogy stimulálja a szintézisüket
a fibroblasztokon keresztül a Biopeptid EL és CLnek köszönhetöen

 Megvédi a kollagén és elasztin rostokat az enzimatikus roncsolódás ellen az anti collagenáznak (a
Metalloproteinase enzim gátlásával) és az Alaria Esculenta hínár kivonat anti-elasztáz hatásának köszönhetıen
 Feltölti a ráncokat, a hidrolizált kollagénnek és a kapszulákba zárt hyaluron savnak köszönhetıen

Táplálja a bört és újraépíti a gátréteget a ligetszépe olajnak köszönhetöen

PRO COLLAGEN

A Pro Collagen 3 aktív hatóanyagból álló komplex:
- Hidrolizált kollagén amely azonnali kollagént biztosít a bör számára így biztosítva a rövid idın
belüli újratömörítı hatást;
- Biopepptid EL és CL amelyek stimulálják az elasztin és kollagén rostok szintézisét, újraépítik a
hámréteget és megerösítik a bör hosszan tartó feszességét és rugalmasságát;
-És Alaria Esculenta kivonat amely megvédi a rostokat és megtámadja a bör petyhüdtségét,
valamint a ráncok megjelenését.

1.

HIDROLIZÁLT KOLLAGÉN

Hatás: ránctalanító
Ez a tengeri eredetü kollagén hidrolizált, amely képessé teszi a spirális struktúráját elnyomni és
molekuláris méretét lecsökkenteni. Az így nyert peptidek még könnyebben szívódnak fel. A bör
felszínére kerülve feltöltik a ráncokat és szarkalábakat.

2.

BIOPEPTID EL és CL

- Hatás: újraépítö, feszesítö, ránctalanító
Biopeptid CL és EL palmatic savból készült peptidbe oltva: tripeptid GHK a Biopeptid CL esetében és
hexapeptid VGVPAG a Biopeptid EL esetében.
Ennek a lipofil láncnak a jelenlétében ezek a peptidek nagyobb vonzást gyakorolnak a börre és
elösegítik a hámrétegbe való maximális felszívódásukat.
A Tripeptid GHK egyrészt alkotórésze a kollagén láncnak, valamint egy üzenetvivö is a bör
helyreállításának folyamatában. Ennek következtében a Biopeptid CL stimulálja a kollagén és a
glycosaminoglycanok (GAG) szintézisét, amelyek biztosítják a kollagén védelmét és helyreállító
hatását.
A Hexapeptid VGVPAG alkotórésze az elasztin molekulának. Fontos szerepet játszik a szövet mátrix
helyreállítási folyamatában. Képes közremüködni a szövet újraépítésében és megnövelni a mátrix
makró molekuláinak a szintézisét a fibroblasztok által.
A Biopeptid CL és EL kiegészítö hatásai megtámadják az öregedés hatásait. Az irha mátrix
újraépítö hatásuk megmutatkozik a hámréteg megerösítésében, fejlesztik a bör rugalmasságát
és csökkentik a ráncok kialakulását.

3.

ALARIA ESCULENTA HÍNÁR KIVONAT

Hatás: anti-elasztáz, anti-kollagenáz
Alaria Esculenta egy barna hínár, amely Franciaország partjain található Bretagne-ban:
Ennek a kivonatnak anti- kollagenáz és anti-elasztáz hatása van, amely szembe száll a bör
petyhüdtsége, feszességének és rugalmasságának elvesztésével. Valahányszor a bör UV sugaraknak
és szennyezödéseknek van kitéve az extra-cellular mátrix struktúrájában különbözö károsodások
jönnek létre, amelyeket részben matrix metalloproteinas-nak (MMP) és elasztáz enzimeknek hívnak.
Ezek az enzimek rongálják azokat a rostokat, amelyek a támasztásért felelösek – kollagén és
elasztin – amely eredményeképpen jön létre a roncsolódás az irha rétegben és így a tömörség,
rugalmasság és feszesség elvesztése is. A bör vékonyabbá, sérülékenyebbé válik és ráncok
kialakulnak a ráncok.
A kollagén roncsolódásáért felelıs MMP-k (kollagenáz) gátlásával az elasztázok általi elasztin
roncsolódása ellen az Alaria Esculenta kivonat segít fenntartani a bör feszességét, teltségét és
tónusosságát, valamint harcba száll a ráncok megjelenése ellen.

LIGETSZÉPE OLAJ
Hatásai: tápláló, szabadgyök megkötı, újraépítı
A ligetszépe olaj egy Észak Amerikában honos növényi kivonat. Olyan nélkülözhetetlen zsírokat és
telítetlen savakat tartalmaznak, amelyek tápláló hatással bírnak. Ezek a komponensek strukturális
szerepet töltenek be: sejtközötti kötödést hoznak létre a korneociták között és biztosítják azok
kohézióját, valamint megkötik a vizet a stratum korneum-ban. Megerösítik a gátréteget és megelözik
a vízelpárolgás miatt kialakult vízhiányt. Idövel ezeknek a lipideknek a szintje csökken és ez az olaj
segít megelözni böröregedés hatásait és újra építi a lipidet a száraz börben. A és E vitamint
tartalmaz, amely antioxidáns és szabadgyök megkötö hatású.

A HYALURON SAV
Hatás: ráncfeltöltö és hidratáló
A hyaluronsav egy glycosaminoglycan, más szavakkal egy protein és egy oside (vagy cukor)
kombinációja. Természetes módon jelen van a hámban és az irhában, az egyik fö összetevöje az
extra cellular matrixnak: kombinálva más sejtközötti kötöanyaggal feltölti a réseket a kollagén és
elasztikus rostok között és így még teltebbé és feszesebbé teszi a bört.
A hyaluronsav másik fontos tulajdonsága, hogy megtartja a vizet a hatalmas molekuláris tömegének
és hydrophil funkciójának köszönhetöen, megköti a vízmolekulákat és igazi biológiai „szivacsként”
müködik.
A feltöltö kapszulák hatása kettös: a formula dehidratált formában szívódik fel a börben, ahol a
ráncokban és a barázdákban újrahidratálnak azáltal, hogy megkötik a vizet az alig érzékelhetö
vízvesztésböl (IML). Ahogy feltöltödnek, vízzel kiterjednek és feltöltik a ráncokat mialatt hosszan
tartó hatással megnövelik a hidratáltságot.

