kosmetika pro přirozenou trvalou krásu
používá pouze pokožce přirozené látky

bioaktivní omlazení
pokožky kolem očí
nejnovější postupy pro omlazení
za použití biotechnologie

S postupem času se neúprosně objevují známky prvního stárnutí. Jemná pokožka kolem očí
ztratí pružnost, oční okolí začíná působit unaveně. Chcete-li obnovit svůj lesk, je nutné použít
postup, který přináší bioceutikum pro profesionály NATINUEL BOTOLIFT.
Účinky
Natinuel Botolift obnovuje, zjemňuje a uvolňuje svaly. Po ošetření je viditelný efekt omlazení a
zlepšení struktury pleti.
Spasmolytická akce má účinek aplikace botoxu. Pomocí 4 po sobě jdoucích ošetření se lze zbavit
těchto nedostatků:
• otoky a tmavé kruhy pod očima;
• obličejové vrásky;
• nadměrné zvrásnění kolem očí.

Průběh salonního ošetření

1

1 new peel EYES
Tento speciální produkt je určen pro citlivou pokožku
kolem očí. Vyhlazuje a stimuluje hluboké
kožní buňky.
Aktivuje metabolismus dermis.
Vyrovnává hydrataci pokožky a působí proti
destruktivním účinkům volných radikálů.
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BOTOLIFT – 2 BOTOMI-X FLUID
Produkt s účinkem botoxu. Spojuje v sobě tři peptidy. Jeden,
který pochází z jedu zmije, další z kurare – silný jed rostlin a
poslední biotechnologického původu, který s různými
biochemickými mechanismy ve společné synergii pomáhá
snižovat kontrakce mimických svalů, odpovědných za vznik
mimických vrásek.

BOTOLIFT – REJUVEN GEL
Produkt, který má zásadní význam pro celkové omlazení. Je bohatý
na inovativní a specifické aktivní peptidy, které společně s ostatními
účinnými látkami ve společné synergii aktivují novotvorbu kolagenu,
elastinu a GAG, zlepšují mikrocirkulaci a odvodnění. Účinkuje proti
vráskám a snižuje vznik váčků pod očima.
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BOTOLIFT – MINI LIFT CREAM
Multiaktivní krém se schopností obnovit optimální povrchovou
i hloubkovou hydrataci, a to za účelem podpory regeneračního
procesu na dermoepidermální úrovni. Funguje proti
degenerativnímu poškození volnými radikály
a procesu glykace.
Hydratuje, vypíná a omlazuje pleť v oblasti očí.

Výsledný efekt
Již po prvním ošetření jsou viditelné výsledky. Kůže kolem očí je jasně omlazená, tónovaná a
hladká. Významné snížení vrásek, otoků a modřin kolem očí. Zlepšuje strukturu pleti, následuje
uvolnění svalů – jako po aplikaci botoxu.

Cena za jedno ošetření . . . . . . . . . . . . . . . Kč

NATINUEL – jediná bioceutika na trhu pro autorizované salony
LOOK – Oční krém s botoxovým efektem
Specifické bioceutikum zaměřené jak na biochemické mechanismy svalové
kontrakce, tak na anabolické regenerační procesy.
Kombinace tří biopeptidů vytvoří mnohem vyšší součinnost než jednotlivě
získané látky, což vede k výraznému snížení počtu
obličejových stahů. Peptidy v kombinaci s melatoninem a resveratrolem působí
synergicky na úbytek neestetických váčků, odstranění
tmavých kruhů pod očima a podpoření celkového omlazení v celé oblasti. Jde o
hypoalergenní produkt.
K dostání v autorizovaném kosmetickém salonu.
Bioceutický produkt Look se aplikuje pouze na vnější straně oka a ne
bezprostředně okolo očí!

Autorizovaný salon

www.natinuel.cz

