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Stresszelt bőr 

A bőr sokféle stressznek van kitéve a nap folyamán.  

 

A testünk elviseli a kemény körülményeket és folyamatos stresszt a nap folyamán, 

amit a zaj, a fény, az érzelmek és az alváshiány stb. okoz.  

 

A stressz és sokféle irritáció miatt a bőr fáradt lesz és kinézetre  

az arc nyúzott és ráncos, a bőrszín fakóvá válik. 

STRESSZ 

ÉRZELMEK ALVÁSHIÁNY ZAJ FÉNY 



A stressz következményei a bőrre nézve 

 
Amikor a bőr stressznek van kitéve az izmok 

összehúzódnak és a vérerek megfeszülnek        

és összeszűkülnek.  

A stressz a vérerek összehúzódását okozzák, 

amely gyengíti a véráramlást a bőr felé.  

 

Amikor a bőr, amely regenerál kevesebb 

vérellátást kap, akkor elveszíti energiáját és 

halványabb lesz.   
 

 

            A bőrszín fakóvá válik és a bőr kevésbé 

 tündöklővé. 
 

 

 

 

 

A legyengült 
vérkeringés 

energia 
csökkenést okoz 

STRESSZ 



A tündöklő bőr titka 

Stresszes bőr 
Fakó és nyúzott 

Relaxált bőr 
Egészséges és friss 

Jobb vérkeringés = jobb energia áramlás 



 A bőr kronobiológiája 

 

Nappal a bőr stressznek van kitéve,  ami lelassítja         

a mikrokeringést és megakadályozza a sejtek 

oxigénfelvételét.  

 

A bőr kevesebb energiával rendelkezik sápadt és fakó 

lesz.  

 

 

 
 

 

Éjszaka a bőr relaxál. 

A bőr belép az aktív pihenési fázisba.   

Nincsen kitéve stresszes tényezőknek és pihenni tud.  

 

A mikrokeringést aktivizálódik, a sejtek oxigénfelvétele 

felerősödik és a bőr végül helyrehozza önmagát.  

 

 

 



Innováció: hatásmechanizmus 

NIGHT LOGIC  
 

Éjszaka hat, 
hogy semlegesítse a stressz hatásait 

és csökkentse a feszültséget. 

 
 

 

 

 



Innováció: hatásmechanizmus 

Élénkíti a mikrokeringést 
Esculoside  

Stimulálja a sejtmegújulást 
Chrononight 

Hidratál 

Visible results as soon as you wake up 
Biológiai energiát szabadít fel  

Javítja a 
vérkeringést 

Hydrocyte Complex 



Főbb aktív hatóanyagok 

CHRONONIGHT 
Kronobiológiára alapozva ez a biotechnológiai kivonat pseudo-mikroalgából 

származik, amelynek a nappali-éjszakai növekedési ritmusa hasonló a bőr- 

sejtekéhez. Lehetővé teszi a sejt metabolizmus felélénkítését, amely az éjszaka 

folyamán a legaktívabb.   

ESCULOSIDE 
Ez a hatóanyag tonikként hat a keringésre, növeli a vérerek 

rugalmasságát, javítja a mikrokeringést és méregtelenít.   

HYDROCYTE KOMPLEX 
Az erőteljes hidratáló összetevő megköti a vizet a hám mély 

rétegében és egy védőgátat formál a bőr felszínén, ezáltal 

limitálva a vízelpárolgást.  

 



NIGHT LOGIC 

NIGHT LOGIC  
Frissítő, tündöklést elősegítő éjszakai krém 

 

  

 

 

 

 

Relaxálja a bőrt és energiát szabadít fel, hogy a bőr  

kipihent és friss legyen. 

A termék előnyei:  
Sima, nem zsíros állag, árnyalt illattal, amely tökéletes azon nők számára, akik nem 

gyakran használnak éjszakai krémet.  



A fáradtság jelei eltűnnek mire felébred 
 

 

 A bőr puha és telt lesz 

Eredmények 

A bőrszín friss és tündöklő 

Kipihentté válik, mint egy  

jó éjszakai alvás után 



Alkalmazás 

Csomagolás 

LAKOSSÁGI – 50ml tégely ref. szám. 507460 

 

TESZTER – 50ml tégely ref. szám. 643460 

 

MINTA – 3ml tubus ref. szám. 684460 

 

Az arc alapos letisztítása után éjszakára vigye fel a bőrére.  



Konzultáció  

Előírás 

A kozmetikus megfigyelései: 

 Az arc nyúzott és barázdált és a bőrszín fakónak tűnik.  

Kérdések a vendéghez: 

• Szokott használni éjszakai krémet? 
• Gondolja, hogy látszik a bőrén a stressznek vagy fáradtságnak a jelei? 

A kozmetikus megfelelő arckezelést javasol: HYDRA PEELING, amely 
helyreállítja az arc tündöklését és csökkenti az öregedés jeleit, 
valamint a sötét foltokat. 

A kozmetikus olyan bőrápolási termékeket ír elő, amelyek:  
Relaxálják a bőrt és energiát szabadítanak fel, hogy a bőr frissnek      
és kipihentnek látszon. 



Előírás  
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Crème 

Bioxygène 

HYDRA PEELING 
 

SIGNS OF AGEING 

DULL COMPLEXION 

DARK SPOTS 

PIGMENTATION 

Bőrmegújító kezelés 

Sérum 

Bioxygène 

Masque 

Dynamisant 

Anti-Fatigue 

Crème 

Eye Fresh 

Crème 

Night Logic 

Szépségápolási cél: Tündöklés 

Crème 

Beauté Neuve 
Concentré 

Lift Eclat 


