Homeo Rose
Pro všechny ženy s citlivou pletí,
které chtějí znovu nalézt svou krásu
i pocit pohodlí.

 Zklidňuje a mírní podráždění
pokožky, vyvolává tím příjemný
pocit pohodlí
 Hydratuje zadržováním vody ve
tkáních.
 Chrání prostřednictvím obnovy
a rekonstrukce kožních bariér
 Zpomaluje stárnutí.

Novinka

S citlivostí pokožky se setkáváme u všech typů pleti a v každém věku. Pokožce
chybí ochrana proti agresivnímu vnějšímu prostředí, to pak způsobuje vyšší kožní
propustnost a změny mikrocirkulace, kdy se tento stav může rozvinout až do
dermatózy známé jako rosacea. U mimořádně citlivých pletí náchylných k rudnutí
se tento projev vyskytuje poměrně často.

Homeo Rose
Řešení, která poskytují okamžitý pocit pohodlí a rovnoměrného zabarvení
pokožky tím, že zmírňují zarudnutí

Účinky  Pleť je jemná, hydratovaná a znovu zpevněná.









Zlepšuje odolnost proti agresivnímu vnějšímu působení.
Posiluje funkci bariéry, struktura pokožky je pravidelnější.
Méně viditelné kapiláry a červené skvrny.
Účinně působí proti kuperóze.
Normalizuje přílišné zvýšení mikrocirkulace.
Tonizuje stěny kapilár a tím výrazně omezuje zarudnutí, a to i chronická.
Zlepšuje projevy růžovky (rosacea).
Snižuje citlivost pokožky na tepelné výkyvy.

Produkty pro domácí použití
Homeo Rose Novinka
Krém určený pro silně začervenalé partie obličeje s kuperózou. Normalizuje
zánětlivé procesy tím, že zmírňuje citlivost pokožky na teplotní výkyvy.

Tato nová řada odráží potřeby mimořádně citlivé pokožky, která trpí potížemi jako: rudnutí, vysoušení
a svědění. Obsahuje produkty, které současně zaručují jak estetický, tak funkční výsledek.
HOMEO ROSE se rodí výhradně z vlastního výzkumu Natinuel: tento projekt, který dospěl ke svému závěru
po letech vědeckých studií o VASKULÁRNÍCH a NEUROGENNÍCH zánětech pokožky, způsobených nejen
vnitřními, ale zejména vnějšími faktory, představuje nyní výhradní složku VPG FACTOR S15, faktor, který je
výhradním objevem Natinuel.

Indikace pro  Tenká, jemná, občas suchá a popraskaná pleť,
 Náchylná k zarudnutí a podráždění, svědění, pálení, svrbění
ošetření

 Citlivá a náchylná k zarudnutí z důvodů nedostatečné dilatace kapilár, především po
stranách nosu
 Teplá a suchá na dotek

Homeo Gen
Jemný krém určený pro suchou,
popraskanou a citlivou pleť a pleť
s kuperózou. Podporuje obnovu optimální
a dlouhotrvající hydratace jak povrchové,
tak hloubkové, a regeneraci kožní bariéry.

Doporučený čistící prostředek
Cleanser 5%
Čistící prostředek pro citlivou a normální
pokožku.

Autorizovaný kosmetický salón

www.natinuel.cz

