BUĎTE KRÁSNE
S NAMI
PIGMENTÁCIA, ROZŠÍRENÉ PÓRY,
VRÁSKY - ČO S TÝM ?!
Blíži sa čas prvých jarných lúčov a vy sa obávate
čo s vašou pigmentáciou ? Alebo nechcete svoju
pleť vystaviť okoliu, pretože vás trápia roztiahnuté
póry alebo nedajbože sa vám ukázali prehĺbené
vrásky ?
Máme pre vás ideálne riešenie, šetrné
k vašej pleti a pokožky tváre. Ponúkame vám
odbornú neinvazívnu starostlivosť ošetrenia LPG
technológiou starostlivosťou o vaše telo a tvár.
Dnes by som rada dala do pozornosti
účinnú stimuláciu buniek pomocou LPG peeling
technológiou. Táto terapia oživuje bunečnú
regeneráciu pokožky tváre a krku pre efekt
,,novej kože“.
Ošetrenie spočíva v tvárovom ošetrení LPG
prístrojom, po ktorom na tvár aplikujeme AHA
LPG peeling. AHA LPG peeling je v zložení
kyseliny mandľovej a kyseliny glykolovej.
Kyselina glykolová preniká ľahko do pokožky,
pričom dokáže účinne bojovať s predčasným
starnutím pleti a to aj fotostarnutím pleti,
pigmentáciami, akné a jazvičkami. Kyselina

KADERNÍCTVO, KOZMETIKA
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE
LPG ošetrenie, HYPOXI cvičenie
s kombináciou chemického peelingu dvakrát
do mesiaca / každý druhý týždeň /,
v rozmedzí 2 mesiacov. Toto ošetrenie vám zaistí
bunečnú regeneráciu a rozjasnenú tvár pokožky
po celý rok.
Ako bonus v mesiaci marec máme pre vás
ideálne riešenie pre vašu prípravu pred prvými
slnečnými lúčmi v podobe balíčka ošetrenia
- 4 x ošetrenie LPG Endermolift + 4 x AHA LPG
peeling + 1 x GRÁTIS aplikácia collagenovej
masky na tvár a dekolt /pri zakúpení balíčka/.

glykolová podporuje exfoliáciu buniek a následnú
regeneráciu pokožky. Stimuluje produkciu
kolagénu a elastínu v pokožke a navyše pleť
okysličuje a rozžiari.
Kyselina mandľová nám výrazne znižuje
výskyt infekcií na pokožke. Je najčastejšou
voľbou pri riešeniach problémov mastnej,
aknóznej pleti a postaknóznych stavov/ jazvy,
pigmentácie /. Na to aká je kyselina mandľová
účinná na pokožku, nepôsobí dráždivo /
začervenaním a opuchom /.
Intenzitu kyselín po ošetrení LPG prístrojom
volíme vždy podľa stavu pokožky. Klientom
odporúčame aplikáciu ošetrenia LPG endermolift
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