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HYALURON LIFT

ULTIMAT
STARANJU

Delovanje
hialuronske kisline
potrjujejo pridobljeni
rezultati, ki kažejo
na odlične

Ali ste vedeli?
S starostjo se nivo
hialuronske kisline
v koži zmanjša. Po
60. letu starosti je
le te v telesu le še
10 odstotkov, kar
se kaže v patološkem
stanju kože, ki je
suha, poškodovana
brez čvrstosti in
elastičnosti, z
izraženimi gubami.

IZBOLJŠAVE
BIOMEHANSKIH
LASTNOSTI KOŽE:
*test in vivo
- 91 % bolj čvrsta koža
- 81 % bolj gladka koža
- 87 % boljši tonus
- 91 % bolj navlažena koža
*Samoocena 22 testirank
po 56 dneh z uporabo
2-x dnevno.

www.kozmetika-afrodita.com

Milimeter
izboljšave na obrazu
povzroči kilometer
zadovoljstva v duši.
paraben & paraffin
& silicone FREE

Hyaluron LIFT
Ultimat staranju.
Zdrava, mladostna koža vsebuje obilo
naravne vlažilne snovi, imenovane
hialuronska kislina, ki v koži predstavlja
del mreže kolagenskih vlaken in
elastina. Ko prične njena prisotnost
zaradi škodljivih vplivov iz okolja,
izpostavljanja sončnim žarkom ter
naravnega procesa staranja upadati,
postaja koža vedno bolj suha, izgublja
naravno vlažnost ter svojo strukturo,
elastičnost in volumen.
Posledice se kažejo v obliki neželenih
kožnih gubic in gub.
Nova anti-age linija Hyaluron LIFT s
patentirano 100% NARAVNO
HIALURONSKO KISLINO prepričljivo
postavlja ULTIMAT STARANJU KOŽE:
omogoča glajenje gubic, ki ga boste
videli in občutili.

Zanjo in zanj.

IZJEMNA HIALURONSKA KISLINA
Linija Hyaluron LIFT temelji na
delovanju izjemne 100% naravne
hialuronske kisline, ki zahvaljujoč
nizki molekulski masi optimizira moč
delovanja v epidermis in dermis.

Deluje več-nivojsko:
spodbuja sintezo kolagena in s tem
povečanje čvrstosti - LIFT efekt,
izboljša povezave med celicami in
s tem barierno funkcijo kože,
normalizira vlaženje / regulira
notranjo hidratacijo kože,
ponovno vzpostavi obnovitveno
sposobnost kože.

NARAVNI LIFTING,
ki poskrbi, da koža ne odraža svoje prave starosti.
smart formula

DOLGOTRAJNA
HIDRATACIJA
& UČVRSTITEV
Hranljiva lifting krema
z regenerativnim učinkovanjem
najbolj ugaja suhi, dehidrirani koži
brez tonusa. Kot dnevna nega je
najboljša v sinergiji z Lifting
koncentratom, ponoči pa v
primeru zelo suhe kože toplo
priporočamo debelejši
nanos kreme.

ZAŠČITA PRED
STARANJEM
& PROTI GUBAM
Vlažilna lifting krema
zagotavlja obilje vlage in najbolj prija
normalni do mešani koži. Kadar je
koža izsušena (posebej poleti in v
zimskem času) kot podlago kremi
nanesite Lifting koncentrat in si
zagotovite pomlajevanje na
povsem naraven način.

PROTI
PODOČNJAKOM
& ZABUHLOSTI
Lifting očesna krema
razvaja celoten predel nežne kože
okoli oči, zagotavlja odlično učvrstitev
ter pomaga zgladiti prve gubice.
Uspešno kljubuje neljubemu pojavu
temnih krogov in blazinic pod
očmi ter je v sinergiji z
delovanjem ostalih treh
izdelkov.

INTENZIVNA
HIDRATACIJA
& ZAŠČITA PRED
STARANJEM
Lifting koncentrat naj bo vaš nepogrešljiv
spremljevalec, saj zanesljivo »odžeja« vse
tipe kože. Za popolno nego normalne do
mastne kože ga dvakrat dnevno
nanašajte samostojno ali kot podlago
vlažilni kremi, pri negi suhe kože
pa ga vedno nanesite kot
podlago hranljivi
kremi.

HRANLJIVA LIFTING KREMA
50 ml
paraben & paraffin & silicone FREE
Poleg hialuronske kisline vsebuje tudi kompleks ceramidov, ki spodbuja obsežen
naravni proces obnove hidrolipidne bariere v roženi plasti povrhnjice in kožo ščiti
pred škodljivimi zunanjimi vplivi.
Učinek delovanja: po nanosu vas bo objel občutek ugodja brez zategovanja, saj
bo koža lepo nahranjena in manj občutljiva. Ob redni uporabi boste navdušeni
nad lepo zglajeno kožno strukturo z zmanjšanim pojavom gubic ter izboljšanim
tonusom.

50 ml
VLAŽILNA LIFTING KREMA
non – comedogenic
paraben & paraffin & silicone FREE
Vsebuje inovativno hialuronsko kislino, ki omogoča intenziven prenos vlage v
kožo in njeno razpršitev v globlje plasti kar spodbudi nastajanje vitalnih celic, ki
tvorijo dva najpomembnejša proteina v koži: kolagen in elastin.
Učinek delovanja: po nanosu boste občutili žametno mehkobo kože ter se ob
redni uporabi veselili doseženih rezultatov: lepo napete in gladke kože ter
zmanjšane izraženosti gubic.
15 ml
LIFTING OČESNA KREMA
paraben & paraffin & silicone FREE
Poleg za delovanje ključne hialuronske kisline vsebuje tudi botanični izvleček
drevesa yarumo, ki z lipolitičnim učinkom vpliva na zmanjšanje pojava
podočnjakov in zabuhlosti.
Učinek delovanja: prepričali vas bodo vidna učvrstitev in zglajenost kože na
predelih okoli oči, ter spočit, bolj odprt in mladostni žar v očeh.

smart formula 30 ml
LIFTING KONCENTRAT
paraben & paraffin & silicone FREE
Njegov čudežni vlažilni učinek temelji na delovanju hialuronske kisline ter na
šopku naravnih aktivnih sestavin kot sta aloe vera in beta glukan, ki pripomorejo
k povečani navlaženosti in regeneraciji kože.
Učinek delovanja: uporabljajte vsak dan samostojno ali kot podlago kremi in
osvojila vas bo lahka, hitro vpojna tekstura koncentrata, ki omogoči ekstremno
navlažitev kože, poveča njeno prožnost, vitalnost ter mladostno svež ten.

