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SZÉPSÉGÁPOLÁSI CÉL: FIATALÍTÁS

Elérhető: 2011 szeptember

TIME LOGIC AGE 

SERUM YEUX

Börregeneráló

Szérum 

Szemkörnyékre, 

15ml



• A szem környéki bőr kevesebb faggyúmirigyet tartalmaz, mint az 
arc többi része, aminek következtében kevésbé védett a 
hidrolipid filmréteg által. Ezáltal még érzékenyebbé és 
törékenyebbé válik a környezeti agressziók ellen, ami miatt a bőr 
könnyebben lesz vízhiányos és jelennek meg ezáltal a vízhiány 
okozta barázdák. 

• A szem körüli bőr csak néhány réteg sejtet tartalmaz, amely 
miatt így az vékonyabb és érzékenyebb, mint az arc más 
területei. Kor és fáradtság következtében a bőr petyhüdtté, 
puffadttá válik és megjelennek a ráncok, szarkalábak. 

Szarkalábak

Sosem túl késő, vagy túl korai az érzékeny 
szemkörnyékre kifejlesztett bőrápoló terméket 
használni. 

SZEMKÖRNYÉK:

EGY ÉRZÉKENY TERÜLET

RáncokPuffadtság



Az arcra kifejlesztett formula nem annyira hatásos a szem 
környéke számára

Az emulziók (krémek és szérumok) lipideket tartalmaznak, amelyek a 
faggyúmirigyeken keresztül hatolnak be. Mivel ezekből kevesebb 
található a szem környékén, ezért más koncentrációjú lipid formulát 
szükséges kifejleszteni, amely jobban adaptálható a szem környéki 
bőr felszívódási képességéhez. 

SPECIÁLIS BŐRÁPOLÁS A SZEM KÖRNYÉKE 
SZÁMÁRA

Miért szérumot használjunk?

A szem környéki krém vagy gél funkciója, hogy megvédje a szem 
körüli vékony, érzékeny területet a nap okozta károsodás, a 
vízhiány, valamint az öregedés jeleinek megjelenése ellen. 

A szérum szerepe, hogy mélyre ható kezelést biztosítson a 
szem környéki érzékeny területnek azért, hogy helyreállítsa 
annak rugalmasságát, megerősítse természetes 
védekezőképességét és eltüntesse az öregedés és fáradtság jeleit.

A szérum karakteressége a koncentrációján, 
hatásosságán és az aktív hatóanyaginak 
biztonságán alapszik. Ezért annak használata 
javasolt a szem környékére.



TIME LOGIC AGE SERUM SZEMKÖRNYÉKRE

EGY EGYEDÜLÁLLÓ hatásos szérum az idő

és a fáradtság jelei ellen



MI TESZI A TIME LOGIC AGE SERUM YEUX 
TERMÉKET EGYEDÜLÁLLÓVÁ?

1. AZ EGYETLEN SZÉRUM, AMELY SEJTENERGIÁT TARTALMAZ

Magas energiájú biomolekula:

•Élénkíti az alvó sejtek aktivitását.

•Revitalizálja a szem környéki sejteket, amelyeknek energiára van 
szükségük.

•Stimulálja a fibroblasztok növekedését és kisimítja a ráncokat így küzdve 
az öregedés hatásai ellen. 

Sejtenergia = ATP + Actinergie

Alkalmazza esténként a szérumot és a szem környéke 
energiával lesz ellátva egy teljes napon át. 

Csökkent ATP

SEJTENERGIA

KOR



2. AZ EGYETLEN SZÉRUM, AMELY AKTÍV HATÓANYAGOKAT 
TARTALMAZÓ KEZELÉSI KOMPLEX-EL RENDELKEZIK

Cellular Life Komplex
Az 56 biológiailag aktív hatóanyag 
nélkülözhetetlen a bőr sejtjeinek 

regenerációjához

Segít megelőzni és 
hatásosan kezeli a 

puffadtságot.

Szabadgyök megkötő és antioxidáns 
tulajdonságokkal rendelkezik. 

Megvédi a bőrszövetet.
Felélénkíti a kollagén szintézist.

Helyreállítja a tündöklést.

Megtartja a sejtekben lévö vizet
Megelőzi a vízhiány okozta barázdák 

megjelenését. 

E púdert tartalmazó
anyagok láthatóan 
kisimítják a szem 
környéki területet

A szem környéke kisimult és védett, a szemek fiatalossá
váltak.

Hydrocyte Komplex

Mattosító Púder

C+E Vitaminok

Eyeliss

MI TESZI A TIME LOGIC AGE SERUM YEUX 
TERMÉKET EGYEDÜLÁLLÓVÁ?

Aktív Hatóanyagú
Kezelési Komplexum



… HOGY SZEMEI FIATALOSAN RAGYOGJANAK NAP KÖZBEN
Nap nap után az öregedés jelei elhalványulnak, a fáradtság jelei 

megszűnnek és a szem tekintete fiatalossá válik. 

TIME LOGIC AGE SERUM YEUX 
EGY PILLANTÁSRA

ALKALMAZZA ÉJSZAKÁRA…
Az ATP-ben gazdag Cellular Life Komplex – egy nagy 
energiájú biomolekula- stimulálja a sejtaktivitást és 
felélénkíti azon sejtek metabolizmusát, amelyek idővel 
elszunnyadtak. 

Küzd az IDŐ és 

FÁRADTSÁG jelei ellen



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Alkalmazza este a szemre és a szemkörnyékre. 

Ujjbegyei segítségével simítsa be a terméket a szemen és a szem 
alatt a szemzugból kifelé haladva. 

TIME LOGIC 

AGE SERUM

YEUX

Eredmények: Csupán néhány alkalmazás után a szem 
fiatalossá válik. 



CSOMAGOLÁS

Eladás
Pumpás Flakon 

15 ml

Teszter
Pumpás Flakon

15 ml

Ref. 0501600 Ref. 0643600

TIME LOGIC 

AGE SERUM

YEUX

Javasolt Eladási Ár: 24.800 Ft



KONZULTÁCIÓ

A  KOZMETIKUS a megfelelő kezelést ajánlja, 
amely

- Hatásos az öregedés és a fáradtság jelei ellen.

- Csökkenti a szarkalábakat és ráncokat. 

- Megfiatalítja a szemeket.

VENDÉG SZÉPSÉGÁPOLÁSI Célja:

FIATALÍTÁS

KEZELÉSI Cél: FIATALÍTÁS

A VENDÉG megfigyelései:

- Ráncok és barázdák a szem környékén. 

- Fáradt pillantású vagy vonalkás szemek. 

- Szem alatti karikák és puffadtság. 

ELöÍRÁS



Kezelési Cél

FIATALÍTÁS

SZALON KEZELÉS

ELŐÍRÁS

2 KEZELÉS KÖZÖTTI®

ELŐÍRÁS

HYDRADERMIE 
AGE LOGIC

A Sztár Kezelés a még 
Gyönyörűbb Bőrért

LIFTOSOME
Feszesíti és fiatalítja az 

arc vonalait

Tündöklést elősegítő
Kezelések

Alapápolás

Age  Logic 

Cellulaire

Time Logic 

Age Serum

Longue Vie 

Cellulaire

Szem MaszkAnti -Fatigue 

Szemgél


