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BIOXYGEN ARCTISZTÍTÓ HAB 

SZÉPSÉGÁPOLÁSI CÉL: RAGYOGÁS 
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BŐRTISZTÍTÁS:  
NÉLKÜLÖZHETETLEN SZÉPSÉGÁPOLÁSI LÉPÉS 

Belső szennyeződésekre  

. Megszabadít a bőrön lévő szennyeződésektől (faggyú, méreganyagok, 

sminkanyagok, stb) az arcon és a szem környékén, ahol a bőr vékonyabb.   

 

. Előkészíti a bőrt a mindennapos bőrápoló termékek (krémek, szérumok, 

maszkok, stb) hatásaira.  

 

. Megújítja a bőr tündöklését. 

A bőrtisztítás hatása: 

 Egy jó börápolás a megfelelö letisztítással kezdödik.  

Külső szennyeződésekre  

. Faggyúmirigyek által termelt faggyú 

. Verejtékmirigyek által kiadott 

méreganyagok 

. Smink 

. Levegőben lévő szennyeződés 

. Dohányfüst 

. Légszennyezettség 

Megfelelő bőrtisztítás: 
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MOUSSE BiOXYGENE 

‘OXIGENIZÁLÓ' ARCTISZTÍTÓ HAB 

A BiOXYGENE HAB a lehetö legtermészetesebb módon tisztítja 
le a börét.  

Tiszta és ‘természetes' bőr 

A BiOXYGENE HAB kombinálja a hab kellemes és a víz frissítő érzését 

két egyszerü használati lépésben. 

Vigye fel a habot Öblítse le vízzel 

Vízzel tisztít, mialatt megelőzi az 

általános szappan dörzsölő érzését 
2 az 1ben tisztító:   

 egyszerű, gyors és hatásos 

BiOXYGENE HAB 
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MOUSSE BiOXYGENE 

1. Tökéletesen tisztít és eltávolítja a sminket  

2. Fejleszti a bőr oxigénnel való ellátottságát 

3. Relaxál és minden bőrtípusra alkalmazható 

A BiOXYGENE HAB a bört tisztává és frissé teszi.  
A bör újra lélegzik és a börszín tündöklövé válik.  

Három fő hatás 

A BiOXYGENE HAB visszaállítja a bör természetes állapotát. 
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MOUSSE BiOXYGENE 

1. Tökéletesen tisztít és eltávolítja a sminket   
a bőrről, amely így közelebb kerül 

természetes állapotához  

• TISZTÍTÓ HATÓANYAGOK GYAPOTMAG OLAJBÓL 

. A gyapotmag olaj nagy mértékben tartalmaz elszappanosíthatatlan 
provitaminokat és zsírsavakat. Biztosítja a bőr számára az egészséges 
hydrolipid filmréteg megtartását (amely roncsolódhat a tisztítás alatt) és 
puhaságot, komfort érzetet ad. 

. Eltávolítja a bőrön lévő szennyeződéseket (por, smink, maradványok, stb)  

• GLYCEROX HE (növényi olaj komlex tápláló hatóanyagokkal) 

A hab ettől könnyedén eltávolíthatóvá válik.  

2. Javítja a sejtek oxigénellátását 

A Pro-Oxygen egy növényi kivonat, amely kivételesen hatékony abban, hogy: 

. Stimulálja a bőr sejtjeinek élettani funkcióit. 

. Támogatja a sejtek oxigénnel való ellátottságát, a bőr ragyogásának 
visszaállítása érdekében. 

• PRO-OXYGEN 

3. Nyugtatja és erősíti a bőrt 

A magas koncentrációban tartalmazott flavonidoknak köszönhetően lágyító, 
szabadgyök megkötő és érfal erősítő hatású.  

• LOTUS KIVONAT 

Oxigénhiányos sejtek 

ELŐTTE UTÁNA 

Oxigénnel telített sejtek Pro-Oxygen hatás 
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. Vízzel keverve a könnyű hab puha és frissítő habbá duzzad. 

  

. A szappanmentes vízlányítóban gazdag BiOXYGENE HAB 
puhaságot és komfort érzetet biztosít minden bör számára 

 

. Vizililiom illata igazi frissítö érzést kölcsönöz. 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 

 

1. 2-3at pumpáljon ki a habból. Vigye fel a benedvesített arcra 
és nyakra, ügyelve a szem környékének elkerülésére. 

 

2. Ujjbegyei segítségével körkörös mozdulatokkal masszírozza 
át.  

 

3. Öblítse le vízzel.  

 

Alkalmazza reggel és/vagy este. 

TULAJDONSÁGAI  

LAKOSSÁGI: 150 ml Flakon ref. szám. 500650 

 
Fehér és zöld csomagolás: mutatja, hogy a termék paraben 
mentes, nem tartalmaz mesterséges színezőanyagot, valamint 
állatokon nincsen tesztelve 

KISZERELÉS 

. Paraben mentes, nem tartalmaz mesterséges színezőanyagot, 
valamint nincsen állatokon tesztelve. 
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KONZULTÁCIÓ 

A VENDÉG szereti:  

- Vízzel tisztítani a bőrét és úgy eltávolítani a sminket  

- A tiszta és ragyogó bőrt 

- Olyan termékeket használni amelyek kímélik bőrét, 
paraben mentesek, nem tartalmaznak mesterséges 
színezőanyagokat és az alapanyagaik nem teszteltek 
állatokon  

 

ELŐÍRÁS 

A KOZMETIKUS olyan kezelést ajánl, amely: 

- Tökéletesen tisztít és eltávolítja a sminket 

- Oxigénnel látja el a bőrt  

- Puhítja a bőrt 

A VENDÉG SZÉPSÉGÁPOLÁSI 
Célja: 

RAGYOGÁS 
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KONZULTÁCIÓ 

SZÉPSÉGÁPOLÁSI CÉL: 

RAGYOGÁS 

Szépségápolási 
kezelések sztárja a még 

gyönyörűbb bőrért 

Szépségápolási Kezelés 
Esszencia Olajokkal 

SZALON                              
Előírás 

2 KEZELÉS KÖZÖTTI® Előírás 

RAGYOGÁS 
BŐRÁPOLÁS 

MASQUE 

DYNAMISANT 

Esszencia Energia Olajokkal ALAP BŐRÁPOLÁS 

CREME 

BiOXYGENE 

Smink  

Eltávolító/Tisztító 

MOUSSE 

BiOXYGENE 
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A Bioxygène Tisztító Hab egy nagyon gyengéd arctisztító és 
sminkeltávolító, amely minden börtípusra alkalmazható. 
Eltávolítja a börön lévö szennyezödéseket (por, smink 
maradékok), elösegíti a bör egészséges hidrolipid filmrétegének 
megtartását, puhaságot és komfort érzetet biztosít. A hab vízzel 
való lemosása után a bör tiszta, friss, vizililiommal enyhén 
illatosított. 
A szappan mentes formula vízlágyító anyagokban gazdag. 
Tenyerébe helyezve egy kis mennyiségű hab a nedves börön 
alkalmazva nagy mennyiséggé alakul. 
 
Ez a hab: 
 
* A Proxygene anyagnak köszönhetöen oxigénnel tölt fel 
  
* A gyengéd tisztítóban található gyapotmag olajnak és a 
Glycerox HE köszönhetöen feltölt 
 
* A lotusz kivonatnak köszönhetöen puhít 

  

Még több részlet az összetételről  

MOUSSE BiOXYGENE 
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PRO-OXYGEN 
 
Hatás: Oxigenizál 
 
A Proxygene egy kukorica kivonat, aktív molekulái 
(aminosavak és ásványi anyagok) a phytostimulinok, amelyek 
megnövelik a sejtmagban található mitokondriumok 
aktivitását,más néven a sejtlégzést.  
A sejtlégzésröl: alap folyamat, amely minden élö sejteben 
végbemegy. A sejtlégzés összetett reakciók sorozata, 
amelyek elösegítik a sejtek energiatermelését a sejtek 
életben maradásának biztosításához. A sejtek csapdába ejtik 
az oxigént és energiaként (ATP) hasznosítják.  
 
 
LOTUS KIVONAT 
 
Hatás: Puhít, védi az érfalakat 
 
A lótusz egy víz felszínén növekvö gyönyörü növény Délkelet 
Ázsiából. Mágikus rózsaszín virága reggel kinyílik és este 
bezáródik. A kivonat ebböl a virágból származik. 
Magas koncentrációban tartalmaz flavonidokat, amelyek: 
 
* puhítanak 
 
* érfal tonizálóak limitálva azok áteresztö képességét és 
növelik ellenálló képességüket. 

Még több részlet az összetételről  

MOUSSE BiOXYGENE 
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Még több részlet az összetételről  

MOUSSE BiOXYGENE 

GYAPOTMAG OLAJBÓL SZÁRMAZÓ TISZTÍTÓ ANYAG 
 
Hatás: Gyengéden tisztít, zsírfeltöltö 
 
A gyapot növény kivételesen régi, származása hétezer évvel 
ezelöttig vezethetö vissza. Ez a növény magokat és rostokat 
termel. A gyapotmag olajat a magok kipréseléséből nyerik. 
Ez az olaj elszappanosíthatatlan provitaminokban és 
zsírsavakban, mint palmitic, oleic és linoleic savakban 
gazdag, amelyek nagyon jó hatással vannak a börre:  
megvédik a bör hidrolipid filmrétegét, amely a tisztítás során 
megsérülhet, ezáltal a tisztításnak zsírban gazdag anyagokat 
biztosít.  
Jó kondícióban tartja a bört, tökéletes az érzékeny és száraz 
bör számára is, komfort érzetet és puhaságot biztosít 
számára. 
 
 
GLYCEROX HE 
 
Hatás: Táplál, megkönnyíti a lemosást 
 
A Glycerox HE kókuszból, pálmából és Copra olajból áll amely 
vízhez és zsírhoz is kötödik, így képessé teszi a habot az 
eltávolításra. Mindezek az olajok mindemellett tökéletes 
tápláló hatóanyagok is egyben.  


