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masque arcelox®
Krémová ošetrujúca maska s liftingovým účinkom. Rastlinné Botox-like účinné látky vedia
presvedčiť svojím okamžitým vyhladzujúcim účinkom a svojimi proti vráskovými a vrásky
vyplňujúcimi vlastnosťami. Pokožka vcelku pôsobí spevnená. Vrásky sú viditeľne menšie.
Pokožka nadobudne opäť svoju pevnosť a elasticitu. Účinné látky: Gatuline Expression,
ExoPoliSaccarid, Shea maslo, Mandľový olej, Makadámiový olej
Extrakt z paražeruchy - viditeľné vypnutie pokožky, rýchle zmiernenie tvárových vrások už na
druhý deň po nanesení. Redukuje intenzitu svalových kontrakcií. Ideálna na vyhladenie stračích
nôžok, vrások na čele, vrások okolo úst.

masque hyaluron
Krémovo-gélová maska s osviežujúcim efektom a extra dávkou vlhkosti. Vysokomolekulová
kyselina hyalurónová spája na pokožke dostatok vlhkosti, čim môže vyrovnať vrásky vzniknuté
zo suchej pokožky. Aktivuje pokožke vlastné vodné zdroje, optimalizuje hydratačný tok.
Zlepšuje štruktúru pokožky a pleť je plnšia, sviežejšia a zdravšia. Účinné látky:Kys.hyalurónov
á , Aquaxyl, Bisabolový olej. Vysokomolekulová kyselina hyalurónová - svojim účinkom na
povrchu pokožky zabraňuje strate vlhkosti. Aquaxyl- viditeľné zlepšenie povrchu pokožky
(normalizácia obnovy pokožky prostredníctvom olupovania a vyhladenia mikroreliéfu). Rast
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schopnosti zadržovať vodu - zlepšenie vlhkosti v epiderme. Pokles straty vlhkosti - Zlepšenie
obrannej funkcie (syntéza ceramidov), Pokles transepidermálnej straty vlhkosti .

masque collagène
Krémová maska ako vitalizačný omladzujúci prameň pre pokožku. Morský kolagén dodá
okamžitý vypínací efekt , zatiaľ čo extrakt z kmeňových buniek z jablka pomáha epiderme dodať
novú životnú silu a oddialiť jej proces starnutia. Pokožka sa tak môže optimálne regenerovať a
môže byť kvalitne ošetrená. Pokožka je oživená, hladká a pôsobí mladistvo. Účinné látky:
Morský kolagén, Extrakt z kmeňových buniek jablka, Squalan, Jojobový olej, Vitamín E
.
Morský kolagén pre okamžitý vypínací protivráskový efekt.
Extrakt z kmeňových buniek z jablka dodáva epiderme novú životnú silu a pomáha je oddialiť
proces starnutia.
Použitie: Masku nanesieme na vyčistenú pokožku a necháme pôsobiť cca 15 minút. Prípadné
zvyšky zmyjeme studenou alebo vlažnou vodou.
Dop.cena 50 ml za 18,50 €
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