SLO

POŽIVLJAJOČA
DNEVNA KREMA

POŽIVLJAJOČA
NOČNA KREMA

boosting skin cell activity

revitalizing skin
cells overnight

- vlažilno-osvežilna kisikova nega, ki z
učinkovanjem na celični ravni kožo prenovi
od znotraj navzven! Z biološko aktivno
tehnologijo FIFLOW BB61 poveča oskrbo
kože s kisikom, hkrati spodbudi njeno
razstrupljanje ter v hipu poživi metabolno
aktivnost kožnih celic. Na ta način ne
izboljša zgolj videza, temveč tudi splošno
delovanje in strukturo kože. Koži povrne
zdrav, bistveno bolj spočit videz, jo opazno
pomladi ter upočasni njeno staranje.*

- hranljivo-regenerativna kisikova nega,
ki kožne celice revitalizira medtem ko
spite! Zahvaljujoč revolucionarnemu sistemu
prenosa atmosferskega kisika FIFLOW BB61
poveča oksigenacijo kože, posledično
intenzivira nastajanje novih, zdravih
kožnih celic ter poživi vse naravne funkcije
obstoječih. Rezultat: sijoča polt, ki z opazno
bolj vitalnim in pomlajenim videzom odraža
izboljšanje splošnega delovanja kože na
celični ravni.*

Naj koža
ponovno
zadiha

50 ml
50 ml
*V primeru suhe do normalne kože na kožo pred nanosom
kreme nanesite tudi Vita Derma Anti-stress serum / Vita
Derma Multiaktivni anti-age fluid / Gold 24 Ka Luksuzni
anti-age eliksir (izbor prilagodite trenutnemu stanju kože).

novo
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Z revolucionarno tehnologijo FIFLOW BB61,
ki izkorišča MOČ ČISTEGA KISIKA.

zanjo & zanj

MOČ ČISTEGA
KISIKA za kožo,
ki ponovno diha!
Lahkost, svežina ter občutek,
da koža diha… Vse to in
hkrati še več z novo generacijo
t. i. »aktivne profesionalne
kozmetike« PURE OXYGEN!

ALI STE VED
ELI?
Z naravnim pr
ocesom
staranja OSK
RBA
KOŽE S KISIKO
M
DRASTIČNO
UPADA:
• pri 30-ih le
tih za prib. 25
%,
• pri 50-ih pa
kar za 50 %.
Rešitev:
kombinirana
uporaba
izdelkov PURE
OXYGEN,
s katero oksig
enacijo kože
znatno poveča
mo!

Inovacija, ki povezuje kozmetologijo in farmacijo,
z revolucionarno tehnologijo Fiflow BB61 znatno
poveča oskrbo kože s kisikom, hkrati spodbudi
njeno razstrupljanje ter tako okrepi vse naravne
funkcije kože. Učinkuje na celični ravni ter ne
vpliva zgolj na videz, temveč tudi na samo
delovanje kože! Deluje z učinkom »druge kože«,
saj je koža po uporabi kot prerojena: rožnata,
voljna, spočita in vidno pomlajena.
Predstavlja neizčrpen vir kisika za vse vrste
kože obraza, vratu in dekolteja ter je še posebej
priporočljiva za utrujeno in zabuhlo kožo; kožo
kadilcev; kožo, izpostavljeno onesnaženemu
urbanemu okolju ter kožo, podvrženo
prezgodnjemu staranju.

+

Vsi izdelki PURE OXYGEN so
BREZ parabenov, parafina in
BHT-ja ter zaradi slednjega
primerni tudi za občutljivo kožo.

PURE OXYGEN
AKTIVATOR OKSIGENACIJE
stimulating skin metabolism
- svojstven koncept intenzivne oksigenacije
kožnih celic! Temelji na napredni, visoko
funkcionalni tehnologiji FIFLOW BB61, ki na
površini kože ustvari številne drobne mehurčke,
nase veže kisik iz zraka ter ga sprosti v kožo.
Na ta način poveča oskrbo kože s kisikom ter
spodbudi njen metabolizem. Koža posledično
»zadiha« ter zasije s svežim in vidno
pomlajenim videzom.
Uporaba: aktivator (prib. 20 kapljic) zjutraj in
zvečer vmasirajte v očiščeno in izdatno
tonizirano kožo. Nego zaključite z izbrano
negovalno kremo. Svetujemo 1-mesečno
negovalno kuro s 5–6 ponovitvami letno.
30 ml

(+ X O)
AMPULE
intense revitalizing care
- neizčrpen vir kisika, ki na
kožne celice učinkuje kot
»gorivo« ter vitalizira vse
fiziološke funkcije kože.
Delujejo na osnovi
inovativnega mehanizma
vezave in sproščanja kisika
FIFLOW BB61, ki poveča
oksigenacijo kože. Izboljšana
oskrba s kisikom spodbudi
respiracijo kožnih celic, koži
povrne njeno naravno svežino
in barvo ter jo vidno napne.
Uporaba: ampulo nanesite
zjutraj in zvečer kot podlago
izbrani negovalni kremi
(ena ampula zadošča za
dva nanosa). Priporočamo
5-dnevno negovalno kuro
z vsaj 3 ponovitvami letno.
5 x 1,5 ml

