Novinka
Interaktivní bioceutika

Interaktivní ošetření
Přínášíme skutečné možnosti v omlazení pleti
Vymezujeme nové hranice, nové prostory
 Bio-aging
 Photo-aging

Kompletní restyling pokožky obličeje, krku, dekoltu

Interaktivní biotechnologická
ošetření
AHA, PHA. peptidy, retinal, Teprenon, Timp-2, karnosin, hydrolyzát
sojového proteinu, idebenon

 DERMA PHASE bio-aging
 SECTORIAL ZONE photo-aging
Derma Phase a Sectorial Zone jsou inovační ošetření s vysokou dermatologickou účinností. Bojují
proti kožním problémům, které jsou následkem chrono a fotostárnutí. Speciální složení těchto produktů
umožňuje provádět ošetření všech typů pleti v každém ročním období.
Interaktivní ošetření jsou inovačním biotechnologickým komplexem soustřeďujícím účinné látky
s vysokým dermatologickým a biochemickým účinkem. Charakteristiky bioaktivity těchto produktů
umožňují silnou stimulaci a obnovu pokožky na více úrovních: epidermis epidermis-dermoepidermální
junkce-dermis.
Interaktivní ošetření mohou být ještě více umocněna použitím jedné nebo více ampulí z řady
The Specialists podle estetického problému na oblast obličej-krk-dekolt. Jedná se o produkty, které
obsahují speciální účinné látky, velmi koncentrované a speciální s vysokou bioaktivitou. Každá ampule má
speciální indikaci k použití zaměřenou na různé estetické problémy pokožky.

Indikce k interaktivnímu ošetření







Změny v oválu obličeje
Nosoretní rýhy
Celkový pokles obličeje
Vrásky různé povahy
Ztráta tonu a pružnosti
Hrubá, suchá a matná pleť

Účinky specializovaného ošetření








Obnovení celé kožní architektury
Zvýšení syntézy kolagenu a elastinu
Reorganizace kolagenových vláken a pružných vláken
Strukturální působení proti vráskám
Zjemnění a vyhlazení jemných vrásek
Zlepšení hydratace
Zvýšení hutnosti, napnutí, pružnosti,
hustoty a pevnosti
 Zvyšuje biologickou energii dodáním
větší vitality metabolickým
mechanismům pokožky

Produkty domácí péče
Produkty domácí péče Natinuel, vybrané přiměřeně k problému pokožky, se
stávají pokračováním profesionálního ošetření.
GENAGE – multiaktivní krém proti stárnutí určený pro pleti se známkami chrono
stárnutí.
ELISIR – krém proti fotostárnutí, který působí kompletně na poškození pokožky
vyvolaná fotostárnutím.
ULTRATON – tonizující krém na krk a dekolt – oblasti, které významně podléhají
ztrátě pružnosti, pevnosti a napnutí.
Produkt interactive plus získal od lékařské akademie cenu za objev roku, převratná
substance G-faktor P63 je používán výhradně v bioceutikách Natinuel.

Autorizovaný kosmetický salón
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