FIRMIN LIFT
MASK
Strong Lift
Compacting
Long Lasting

liftingová terapie pleti
značka NATINUEL uvádí na trh
řadu pro ženy mezi 30 až 60 lety

Řada FIRMIN s inovativním přístupem v boji proti vráskám
a mnohonásobným intenzivním působením:
• dodává pleti vnitřní pevnost;
FIRMIN LIFT Strong
• vytváří efekt okamžitého
Rekonstrukce GDE, buněčná oprava, dlouhotrvající
vyhlazení;
liftingový účinek.
• navrací pleti původní pevnost;
Hypertechnologické a vysoce koncentrované sérum
• zachovává mládí kolagenových
pro liftingové ošetření s okamžitým a intenzivním účinvláken;
kem. FIRMIN LIFT Strong opravuje, regeneruje a posiluje
• má okamžitý rozjasňující účinek.
buněčnou komunikaci. Omlazující a razantní působení
je zajištěno díky 2 exkluzivním dipeptidům (ojedinělým
a vzácným) a jednomu speciálnímu antioxidantu.
FIRMIN LIFT Strong využívá pokrokové liftingové technologie pro vypnutí a zvednutí pokožky zevnitř tím, že
podporuje produkci různých typů kolagenu.
Účinky:
• zvyšuje buněčnou soudržnost;
• zlepšuje napnutí a pružnost pokožky;
• zvětšuje tloušťku škáry a hlubokých vrstev
pokožky;
• rekonstruuje spojovací vrstvu dermis a epidermis;
• zlepšuje pevnost a hutnost pokožky;
• vyhlazuje vrásky;
• intenzivní a dlouhotrvající kosmetický lifting.
Způsob použití:
Sérum naneste ráno a večer na dokonale očištěný obličej a krk. Ošetření dokončete nanesením krému Firmin
30+ nebo Firmin Up 40, výsledky pak budou intenzivnější a rychlejší.

Firmin 30+
Multiaktivní krém na vysoké technologické úrovni s intenzivním, okamžitým a
dlouhotrvajícím působením. Firmin 30+
působí proti procesu glykace, proto jsou
pak kolagenová vlákna v hlubších vrstvách pružnější a aktivnější a dodávají
pleti větší pevnost, napjatost a objem.
Udržuje buněčnou soudržnost a tím i
hutnost epidermis, protože zabraňuje
přirozenému oslabování buněčných
vazeb. Silně zpevňující účinek. Intenzivně hydratační a revitalizační krém Firmin
30+ poskytuje okamžitý
rozjasňující účinek díky
inovačnímu tripeptidu.
Způsob použití:
Naneste ráno a večer na
dobře očištěný obličej a
krk. Účinnějšího výsledku
dosáhnete, pokud před
nanesením Firmin 30+
použijete sérum Firmin
Lift Strong.

Firmin up 40+
Multiaktivní regenerační krém Firmin up
40 s vysokým obsahem biotechnologicky aktivních látek pro mimořádně intenzivní a zpevňující působení na objem
vrstev dermis a epidermis. Firmin up 40
působí proti procesu glykace, kolagenová vlákna jsou jemnější a aktivnější v
hloubce a dodávají tak pleti větší pružnost. Pleť je pak hustší a
hutnější. Firmin up 40
zlepšuje hustotu, hydrataci a hutnost pokožky
díky dlouhodobě působícímu vyrovnávači. Kompenzuje vlastně hormonální deﬁcit přicházející v
období menopauzy.
Způsob použití:
Naneste ráno a večer na
dobře očištěný obličej a
krk. Účinnějšího výsledku
dosáhnete, pokud před
nanesením Firmin up 40
použijete sérum Firmin
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