A BöR FESZESSÉGE

A hámban található rugalmas
rostok

90 %

- át

a kollagén rostok képviselik

PETYHÜDTSÉG ÉS A FESZESSÉG ELVESZTÉSE
A kor elörehaladtával és a fáradtság jeleként
petyhüdtséget és a bör feszességének
elvesztését érzékeljük.
A felszínen
- Sejtkohézió növekedése és a támasztó
szövetek megereszkedése
- dehidratáció
A mélyebb rétegekben
- Elasztikus rostok degenerációja
(elasztin és kollagén)
- Tömörség elvesztése a hámban

Három terület, amely folyamatos
megereszkedésnek van kitéve

Orcák
Áll
Nyak

KÖVETKEZMÉNYEK
ÎAz arc még soványabbá válik
ÎA bör elveszíti a tónusosságát
ÎAz arc ráncossá válik, valamint elveszíti
rugalmasságát
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AZ ELASZTIKUS ROSTOK DEGENERÁLŐDÁSA
az öregedés következményeként

Az elasztikus rostok természetes módon vannak jelen a börben:
- a kollagén biztosítja a bőr ellenállását (rugalmas rostok 90%-a a hámban található)
- az elasztin biztosítja a puhaságot
Ezek az elasztikus rostok a fibroblasztok által termelödnek.

Idövel:
- a fibroblasztok kevesebbet és

Kevesebb elasztikus rost

kevesebbet termelnek

- A kollagén és elasztin rostok

degenerálódnak és merevvé
válnak a szabadgyökök károsító
hatásainak következtében

Gyengébb minöségü
elasztikus rost

KÖVETKEZMÉNYEK:
• Megereszkedett területek (orcák, halánték, nyak)
• Az áll vonala kevésbé kivehetö
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A TÖMÖRSÉG ELVESZTÉSE
A bör idövel elveszíti tömörségét.
Ez a veszteség a következö módokon válik láthatóvá:
• a hám külsö rétege megpuhul a sejtkohézió
elvesztese miatt
• a belsö hámréteg merevvé válik az elasztikus
rostok elvesztése miatt

KÖVETKEZMÉNYEK:
A bör szárazzá, ráncossá és petyhüdtté válik.
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VÍZHIÁNY
A hidrolipid réteg degenerálódik:
• a faggyúmirigyek müködése csökken, amely
faggyúveszteséget okoz a bör felszínén
• a sejtek közötti kötödés megszünik és ezáltal a sejtek
a párolgás következtében vizet veszítenek

KÖVETKEZMÉNYEK:
A bör szárazzá válik, ráncok jelennek meg

ÚJ
AZ

LIFTOSOME KEZELÉS

Újjáépíti az arcvonalakat és
az arc fiatalabbá válik
A KEZELÉS KETTöS HATÁSA
Kisimítja a börfelszínt
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Stimulálja a keratinokat, hogy felgyorsuljon a
sejtregeneráció

2

Újratömöríti a bőrt
Stimulálja a fibrobalsztokat, így aktiválva az
elasztikus rostok termelödését

Újrakörvonalazza az arc kontúrjait

LIFTOSOME KEZELÉS
3 kulcsfontosságú
börápoló termék

Egyenletes rétegben alkalmazva az arcon, a
Pro Collagén Koncentrátum serkenti az új
elasztikus rostok termelését és
megerösíti a már létezö elasztikus
rostokat.

A Thermo Lift maszk höhatása segíti
szétoszlatni az aktív hatóanyagokat és
újrahidratálja a hámréteget.
Felhelyezést követöen a maszk azonnali
mechanikai feszesítö hatást eredményez.

Nyenged masszazsmozdulatokat alkalmazva a
kezeles vegen, a Sérum Anti-Age botox
hatású aktív hatóanyagai kisimítják az arc
vonalait és oxigénnel látják el a bör
sejtjeit a kezelés tökéletesen feszesítö
hatása érdekében.
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CONCENTRÉ PRO COLLAGÈNE
MÉLYRE HATÓ FESZESÍTö HATÁS

A Pro Collagén a bör mélyebb rétegeiben hat:



Concentré
Pro-Collagène

MÉG TÖBB ELASZTIKUS ROST
A Pro Collagén és az Alaria esculenta kivonat
(ásványi anyagokban gazdag ehetö tengeri alga)
elösegíti az elasztikus rostok termelödését és védelmét
a fibroblasztok által.
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LIFTOSOME



ERöSEBB ELASZTIKUS ROSTOK
Az Alaria Esculenta kivonat a termelt rostok

minöségét javítja azáltal, hogy küzd a degenerációért
felelös MMP enzimek ellen.

A bör
belsö
rétege

Elasztikus rostok sokszorozódása

Visszaállítja a bör belsö rétegének
rugalmasságát és szilárdságát
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MASQUE
MASQ THERMOLIFT

THERMO TERÁPIA
A Thermolift Maszk THERMO TERÁPIA
segítségével határozottabbá teszi az arc kontúrját


A RUGALMAS ROSTOK REGENERÁCIÓJA
A meleg hatására a sejtek aktivitása megnö és
növekszik a Pro Collagén Koncentrátum
hatékonysága.



FESZESÍTö HATÁS
Amint a maszk felkerül, az arc kontúrjain azonnali
feszesedés látható.

Kisimítja a megereszkedett bört
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SÉRUM ANTI-AGE
SIMÍTÓ HATÁS



SIMÍTÓ HATÁS
Az Anti-Age Szérumban található botox hatású
biopeptidek látványosan csökkentik a ráncokat a bör
mátrix szerkezetének megerösítésével. A karité
olajban jelen lévö A Vitamin elösegíti a sejtek
regenerálódását.



A SEJTEK OXIGENIZÁCIÓJA
A kozmetikus gyengéd mozdulataival elösegíti a jobb
vérkeringést és a fokozottabb sejt oxigenizációt.

A biopeptidek és az A Vitamin simító
hatása

Megfiatalítja a bört

A LIFTOSOME
BöRÁPOLÁSI
ELJÁRÁS
Idötartam: 10 perc
Távolítsa el a szemeken lévő sminket a Hydra Démaquillant Yeux-al és az
arcon lévö sminket a vendég börének megfelelö tisztító anyaggal, öblítse le és
szárítsa meg.

Börelökészítés

Használjon Gommage Grain d’Éclat-ot, vagy Gommage Biologique-t.
Öblítse le, tonizálja és szárítsa meg.

1
Melyrehato feszesitö
hatas

2
Thermo Terapia

Idötartam : 5 perc
Vigye fel az arcra és a nyakra egyenletes rétegben a Pro Collagen
Koncentrátumot a szemhéjak elkerülésével.
Borítsa be a szemeket vászon korongokkal és takarja be az arcot gézzel, az
orrlyukaknak hagyjon megfelelö nyílásokat.
Figyeljen, hogy a géz jól a börhöz tapadjon.
Idötartam : 20 perc
Öntsön 75 ml vizet egy edénybe. Adja hozzá a THERMOLIFT MASK por teljes
tartalmát. Gyorsan keverje össze, hogy egy sima és homogén állagú krémet
kapjon.
Egyenletes rétegben spatulával vigye fel a maszkot a gézre az arcon és a
nyakon. Hagyja hatni 15 percig, mialatt a maszk megkeményedik és
besürüsödik.
A vendég lágy meleget fog érezni a börén. A Pro Collagen Koncentrátum
mélyen behatol az arcbörbe, hogy helyreállítsa annak feszességét.
Miután megszáradt, távolítsa el a maszkot azáltal, hogy az oldalsó széleit
gyengéden felemeli. Óvatosan öblítse le a bört, tonizálja, majd szárítsa fel.
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Simitó hatás és
börfiatalitás

Idötartam : 5 perc

Gyengéd mozdulatokkal masszírozza meg az arcot, a nyakat és a dekoltázst
az Sérum Anti-Age-el.
A biopeptideknek köszönhetöen, amelyek újraépítik az epidermiszt, a bör
ismét feszes és kisimult lesz

Időtartam : 5 perc

Szépítés

Börtípusnak megfelelö krémet alkalmazzon.

EMLÉKEZTETö

LIFTOSOME
Megnöveli a bör feszességét
és rugalmasságát

1 Kisimítja a bört

2 Újratömöríti a bör
belsö rétegeit

A Liftosome kezelés
ajánlása
KEZELÉSI JAVASLAT

Ez a kezelés azoknak a nöknek ajánlott, akik fiatalító hatású
szépségápolási kezelést szeretnének
Î Azoknak, akik szeretnék újraépíteni a fiatalos megjelenést az
arcukon (feszesség elvesztése, az arcvonalak megereszkedése miatt)
Î Azoknak, akik szeretnék újraépíteni a ragyogást és vitalitást,

eltüntetni a fáradtság okozta jeleket.

INTENZÍV KEZELÉSKÉNT
Három alkalmas kezelés egyszer egy héten, amelyet néhány
alkalommal ismétlödhet egy évben.
FENNTARTÓ KEZELÉSKÉNT
Egyszer egy hónapban két Hydradermie kezelés között.
ALKALMANKÉNT
Különleges alkalmak elött az arc ragyogásáért.

SPECIÁLIS BöRÁPOLÓ
TERMÉKEK
két kezelés között
A Liftosome kezelés lehetöséget ad arra, hogy az arc azon
területeiröl beszéljünk, amelyek megereszkedtek és feszesítö
börápoló termékre van szükségük, valamint olyan specifikus
területröl, mint a nyak, és a dekoltázs.
LIFTOSOME - Arckrem Pro-Collagennel, 50ml
Újrateremti a „bör belsö rétegének” rugalmasságát, valamint
feszesítö hatással van a hámrétegre.

Longue Vie Cou - Feszesitö krém nyakra, 30ml
Célzott hatást ér el a nyakon. Újraépíti az epidermális hálózatot és
újjáteremti a bör elasztikus struktúráját.

Masque Energie Lift- Lifting Maszk, 50ml
Mélyre ható intenziv kezelés, amely segit ujraépiteni a feszességet
Azonnal kisimitja az arc vonalait es stimulálja a sejtvitalitást.
Serum Energie Lift - Feszesitő Szérum, 30ml
Azonnali feszesitő és ragyogást eredményező kezelés
Megszünteti a fáradtságot, kisimitja az arc vonalait, ragyogóvá teszi az
arcbőrt és aktiválja a sejtfunkciókat.

LIFTOSOME
Feszesítö kezelések árai a
francia szalonokban

Hydradermie Yeux
Hydradermie Lift Yeux
Aromatic Visage
Beauté Neuve
Liftosome
Hydradermie
Hydradermie Plus
Hydradermie Lift
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Javasolt Francia eladási ár a Liftosome kezelésre:
55 to 70 €

A KEZELÉS KOMMUNIKÁCIÓJA

Kezelési termékek

Concentré Pro Collagène
Pro collagene concentrate
USAGE
PROFESSIONNELREVENTE INTERDITE

Concentré
Pro Collagène
Pro collagene
concentrate

PROFESSIONAL USE –
NOT FOR RESALE

Action fermeté profonde

PRO COLLAGEN KONCENTRÁTUM
10 ml zacskó

Appliquer
en
couche
homogène sur le visage, le
cou et le décolleté, en
évitant
les
paupières.
Insister
particulièrement
sur les sourcils et les
duvets.
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LIFTOSOME
e 10 ml

NET WTOZ

e 10 ml - NET WT OZ

THERMOLIFT MASZK
125 g zacskó
Masque
Thermo Lift
Thermo Lift Mask

Masque Thermo Lift
Thermo Lift Mask
Préparation du MASQUE THERMO LIFT
Préparation du MASQUE THERMO LIFT

THERMO THERAPIE
Thermo therapy

Verser dans un bol 75 ml d’eau froide. Ajouter la totalité du
sachet de poudre du MASQUE THERMO LIFT et mélanger
rapidement et énergiquement jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse
et homogène.
Application du MASQUE THERMO LIFT
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Appliquer ce masque sur la gaze à l’aide d’une spatule sur le
visage et le cou en couche uniforme (effectuer l’application en
moins de 6 minutes)

LIFTOSOME
e 125 g

NET WT OZ

Laisser agir 15 minutes, le temps que le masque sèche et se
solidifie.

Verser dans un bol 75 ml d’eau froide. Ajouter la totalité du
sachet de poudre du MASQUE THERMO LIFT et mélanger
rapidement et énergiquement jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse
et homogène.
Application du MASQUE THERMO LIFT
Appliquer ce masque sur la gaze à l’aide d’une spatule sur le
visage et le cou en couche uniforme (effectuer l’application en
moins de 6 minutes)
Laisser agir 15 minutes, le temps que le masque sèche et se
solidifie.
Retrait du CLARIMASQUE

Retrait du CLARIMASQUE

Décoller le masque en tirant délicatement sur la gaze.

Décoller le masque en tirant délicatement sur la gaze.

Rincer avec soin, lotionner puis sécher.

Rincer avec soin, lotionner puis sécher.
USAGE PROFESSIONNEL- REVENTE INTERDITE
PROFESSIONAL USE – NOT FOR RESALE

Sérum anti-age
ANTI AGE
SERUM
e
5
m
l
N
E
T
W
T
O
Z

SÉRUM ANTI-AGE
5 ml zacskó

Kommunikáció a kabin
területén
Kabin Poszter
55 x 100 cm

Kabin bemutató állvány
Méretek:
H. X L. X w.
cm

Kommunikáció a kirakat
területén / Eladás területén
Soin
LIFTOSOME

Postázható anyag
Méretek:
H. X L. X w.
cm

Kirakat panel
50 x 100 cm

Soin
LIFTOSOME
redessine les taits du
visage plus jeune

Eladást segítö termékek
Technikai Kezelési Útmutató
A4 – 3 oldalas

kezelést oktató DVD

További részletek …
PRO COLLAGEN KONCENTRÁTUM
PRO KOLLAGÉ
OLLAGÉN
Hatása: ráncok ellen
Ez a tengeri eredetü kollagén hidrolizált, ami lehetövé teszi spirális
szerkezetének átalakítását és a molekula tömegének csökkentését. Az ezen a
módon kapott peptidek könnyebben felszívódnak. A bör felületére kerülve feltöltik
a ráncokat és a finom böregyenetlenségeket.
HÍNÁR KIVONAT (ALARIA ESCULENTA)
Hatása: börmegereszkedés ellen, dekolleganizáció ellen
Az Alaria esculenta barna hínár fajta, amelyet Nagy-Britanniában termesztenek.
Ennek a kivonatnak anti-kolleganizációs és bör megereszkedés elleni
hatása van, amely segítségével harcolhatunk a bör petyhütdsége és
rugalmatlanná válása ellen.
Ha a bört UV sugárzás, szennyezés éri, vagy csak öregszik, a külsö sejt mátrixa
károsodik, melynek okai részben a Matrix Metalloproteinases (MMP) és az
elastase enzimek.
Ezek az enzimek tönkreteszik az alapvetö tartást biztosító rostokat, kollagéneket
és elasztinokat, amelynek eredményeként a bör szerkezete roncsolódik, elveszti
tömörségét, rugalmasságát és határozottságát. A bör elvékonyodik, érzékennyé
válik és ráncok keletkeznek.
STABILIZÁ
STABILIZÁLT C VITAMIN
Hatásai: szabadgyök megkötö és anti-oxidáns, elösegíti a kollagénszintézist és az arcszínt sugárzóan ragyogóvá teszi
A C-vitamin, más néven aszkorbin sav az olyan friss gyümölcsökben és
zöldségekben található, mint a kiwi, paradicsom, citrom, stb… Alapvetöen
szükséges szervezetünk megfelelö működéséhez. Ennek a vitaminnak több
tulajdonsága van:
 elsödlegesen a szabad gyökök ellen hat és anti-oxidáns, a szabad gyökök
megkötésével és keletkezésük megakadályozásával megvédi a bört és szöveteit
(különösképpen a sejtfalakat), innen ered a szövetek öregedése elleni kedvezö
hatása.
 elösegíti a kollagénszintézist koenzimként hatva, amely alapvetö a
keletkezési folyamatokhoz, így segítve a bör regenerációját.
 végül pedig, a tyrosináz inhibiciós hatása révén (amely a természetes napbarnaságot eredményezö enzim), halványítja a bört. Ezen felül savas
természete révén természetes hámlást segítö hatása is van, amely során a bör
ragyogóbbá válik, mivel felülete kisimul és eltünnek a pigmentáció révén
keletkezett foltok.

További részletek…
SHEA VAJ
Hatásai: tápláló, lágyító-simító, sejt revitalizáló
Ezt a növénytani összetevöt a Balm fából vagy vaj fából vonják ki és számos
sajátossága van:
 az igen nagy elszappanosíthathatatlanságú koncentrációja révén (több, mint
13%) mint a karité, a shea vaj simító és nyugtató hatású. Csillapítja a börirritációt.
 az A vitamin tartalmával elösegíti az új sejtek keletkezését, ami sejt
revitalizálóvá teszi. Segít a dehidradáció és a bör repedezettsége elleni harcban
 a nagy triglycerid tartalma következtében, amely alapvetö, a shea magvakban
található zsírsavakat foglal magába, táplálóvá teszi a vajat.

MASQUE THERMOLIFT

A Masque ThermoLift gipsz alapú:

por formában polimerizálódik és

megkeményedik, ha kézmeleg vízzel keveredik, miközben meleg érzetet kelt.
Amikor feltesszük, feszesítö hatása van. A kezelés után könnyen és gyorsan
eltávolítható, akár egy második börréteg.
Ha a Pro Collagen Koncentrátum alkalmazása után alkalmazzuk, felerösíti
annak hatását és elösegíti aktív összetevöinek elnyelödését.

További részletek…
SÉRUM ANTI-AGE

PRO-KOLLAGÉN
Hatása: ráncok ellen

Az EL és CL BIOPEPTIDEK
Hatása: újrastruktúráló, szilárdító, ránctalanító
A CL és EL biopeptidek peptidre oltott pálma savból állnak: ez Tripeptid GHK a CL
Biopeptid esetén és Hexapeptid VGVPAG az EL Biopeptide esetén.
Ennek a lipofílikus láncnak a jelenléte növeli ezen peptidek bör iránti affinitását és
maximálja az epidermiszbe történö penetrációját.
A Tripeptid GHK a kollagénrost egyik összetevöje és egyúttal a bör megújuló
folyamatában szerepet játszó hírvivö. A CL Biopeptide elösegíti a kollagén és a
Glycosaminoglycan (GAG) szintézisét miközben védi és javítja a kollagént.
A Hexapeptide VGVPAG az elasztin molekula komponense: úgy is hívják, hogy
„rugó töredék” ami hatszor ismétlödik. Ezen kívül fontos szerepe van a gyógyulási
folyamat és a szövetek állapotának visszaállítása hírvivöjeként. Befolyásolja a
szövetek rekonstrukcióját és növeli a mátrix makro-molekuláinak szerkezetében
keletkezett fibroblasztok szintézisét.
A CL és EL Biopeptidek hatása kiegészítö lépés az öregedés elleni harcban. A bör
mátrixának rekonstrukciós hatásuk a hámréteg megerösödését, a rugalmasság
javulását és a ráncok csökkenését eredményezik.

További részletek…
SÉRUM ANTI-AGE

HÍNÁR KIVONAT (ALARIA ESCULENTA)
Hatása: bör megereszkedést gátló, dekolleganizálást gátló

SHEA VAJ
Hatásai: tápláló, lágyító-simító, sejt revitalizáló
Ezt a növénytani összetevöt a Balm fából vagy vaj fából vonják ki és számos
sajátossága van:
 az igen nagy elszappanosíthathatatlanságú koncentrációja révén (több, mint 13%)
mint a karité, a shea vaj simító és nyugtató hatású. Csillapítja a bör- irritációt.
 az A vitamin tartalmával elösegíti az új sejtek keletkezését, ami sejt revitalizálóvá
teszi. Segít a dehidradáció és a bör repedezettsége elleni harcban
 a nagy triglycerid tartalma következtében, amely alapvetö, a shea magvakban
található zsírsavakat foglal magába, táplálóvá teszi a vajat.
OLIVA GYANTA
Hatása: börlágyító
Ez a 100%-ban természetes gyanta 30°C hömérsékleten olvad, így a termék
megolvad, amikor az arcra helyezzük. Lágyító hatású és hozzájárul a készítmény
sima, sikamlós jellegéhez.

