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Nové výrobky na čistenie a ošetrenie problematickej pleti, mastnej a aknóznej pokožky.

Démaquillante – purifying cleansing gel
Práve pri mastnej, zmiešanej, nečistej a aknóznej pleti treba tlmiť nadmernú aktivitu mazových
žliaz. Pretože rozšírené póry sa ľahšie upchajú a vytvárajú sa tam zápalové ložiská. Pre
zlepšenie obrazu danej pokožky deň začíname a končíme osviežujúcim čistiacim gélom démaq
uillante gel nettoyant purifiant.
Špecifické účinné látky z čarovného orieška a ovsa harmonizujú pokožku pred ošetrením, aby
mohla optimálne prijať nasledovné produkty.
-do hĺbky účinný, nedráždivý čistiaci gél.
-oslobodzuje pokožku od nadmerného mazu a pomáha jej tak aj proti vzniku nových
komedónov.

Aktívne účinné látky: voda hamamelis, lipoaminokyselina z ovsa
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dva 24-hodinové výrobky – krém a fluid – slúžia k dôslednej profesionálnej i domácej
starostlivosti o problematickú pleť pod názvom pore minimizer /minimalizácia pórov/. Redukujú
mastný lesk, zabraňujú vzniku baktérií a regulujú tok mazu. Zároveň pokožku upokojujú,
zásobujú ju výživnými látkami a vlhkosťou, zabraňujú tvorbe nových komedónov. Po
pravidelnom používaní sú póry viditeľne menšie a celkový obraz pokožky je jemnejší a hladší.

purifiante 24h crème lactique mate und 24h fluide lactique obsahujú pokožku zjemňujúci extrakt
z ďateliny lúčnej, extrakt zo škoricovej kôry, vyhladzujúci komplex mliečnych peptídov
podporujúci elasticitu a ďalšie špecifické účinné látky ako zmatňujúci extrakt z tekvicových
jadierok a kyselina salicylová s keratolytickými vlastnosťami.

Všetky tri nové póry minimalizujúce produkty zlepšujú obraz pokožky s veľkými pórmi, pričom
krém je určený hlavne pre pokožku so sklonom k nečistotám a uhrom/vyrážkam, fluid je určený
predovšetkým na mastnú až veľmi mastnú pokožku. Spolu daný systém troch produktov je
určený pre čistenie a ošetrenie pokožky v nezávislosti od veku.

purifiante 24h crème lactique mate | pore minimizer cream

24 hod. krém na zjemnenie obrazu mastnej pokožky a pokožky s veľkými pórmi, ktorá má
tendenciu k tvorbe vyrážok a uhrov. Podporuje prirodzenú tvorbu mazu a zjemňuje póry.S
jemným matujúcim efektom pokožku optimálne zásobuje vlhkosťou. Pokožku vypína a pôsobí
proti vzniku komedónov. Povrch pokožky viditeľne vyhadzuje a zjemňuje.

Aktívne účinné látky : Extrakt z ďateliny lúčnej, extrakt zo škoricovej kôry, extrakt z
tekvicových jadierok, komplex mliečnych peptídov

Purifiante 24h fluide lactique mat | pore minimizer fluid
24 hod. pokožku zjemňujúci fluid na mastnú až veľmi mastnú pokožku a pokožku s veľkými
pórmi. Pomáha regulovať tok mazu a okamžite zmatňuje pokožku. Zabraňuje tvorbe
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komedónov. Zmierňuje viditeľnosť pórov. Zlepšuje odolnosť a vláčnosť pokožky; pokožka s
veľkými pórmi je viditeľne rovnomernejšia a jemnejšia.

Aktívne účinné látky: Extrakt z ďateliny, extrakt zo škoricovej kôry, extrakt z tekvicových
jadierok, komplex mliečnych peptídov, kyseliny ester-salicylová
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