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A mindennapi bőrápolásba beépített SPF

"Az IMAGE
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a kemoterápia alatt"
Shanna Crane története

EGÉSZSÉGES, SZÉP
LÁBAK AKÁ R 1 5 PE RC A L AT T

A CALLUSPEELING® (svájci láb peeling) kíméletes,
kellemes kezelés, mely segítségével a lábak bőre
egészségesen fénylővé és puhává válik.

Könnyen elvégezhető és nem igényel különleges ismereteket. Már az első kezelésnél is azonnali eredményeket érhet
el, ha követi a használati utasítást. Mivel nem igényli kések
használatát, nincs vérzés, a kezelést így akár egy kevésbé
tapasztalt kezelő is biztonságosan képes elvégezni.
A CALLUSPEELING® KEZELÉS:
•

elvégezhető a hagyományos pedikűr során, kések,

csiszoló nélkül. A megtakarított idő mértéke jelentős:
miközben a tapaszok a bőrön dolgoznak, a kezelő

•

PROFESSZIONÁLIS LÁBKEZELÉS

•

AZONNALI BÁMULATOS
EREDMÉNYEK

•

KÉS ÉS CSISZOLÓ NÉLKÜL
EGYSZERŰEN, GYORSAN ÉS TELJES
MÉRTÉKBEN ELTÁVOLÍTJA A
MEGREPEDEZETT,
MEGKEMÉNYEDETT BŐRT

•

EGÉSZSÉGES, SZÉP LÁBAK
MINDÖSSZE 15 PERC ALATT

ápolhatja a láb körmeit. A hagyományos kezelésekhez
képest az eredmények jelentősen jobbak, sokkal
rövidebb idő alatt.
•

akár arckezelés vagy testkezelés alatt is végezhető, míg

a páciens a felhelyezett arcmaszk vagy testpakolás alatt
pihen.

016 AGE LATER MAGAZIN

KEZELÉSI PROTOKOLL:
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Intensive Care Cream felvitelével zárjuk.
gyengéd, csodálatos kezelés formájában, mely gyógyít és
véd. A lábak fantasztikusan friss, könnyű, nyugtató érzést
Mavex
termékek
teljes
mértékben
természetes
összete-tartalmaznak,
kapnak.
AAMavex
termékek
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mértékben
természetes
összetevőket
parabének, formaldehid, hozzáadott tartósítószerek, ásványi
vőket
tartalmaznak,
parabének,
formaldehid,
hozzáadott
olaj és paraffin nélkül. Növényi kivonatokat tartalmaz: svájci Alpokból származó gyógynövény komplexet, úgymint tárnics, áfonya,
tartósítószerek, ásványi olaj és paraffin nélkül.
A Mavex Foot Daily Care Cream otthoni használatával
lucfenyő, illetve tiszta gleccservizet, liposzóma formájában. A svájci hegyek
és élővilága egyedülálló
erejét ötvözi
egy gyengéd,
fenntartható
lábak hidratáltsága,
puhasága,
védelme. A
csodálatos
kezelés formájában,
melysvájci
gyógyít
és véd. A
lábak fantasztikusan
könnyű,
nyugtató
érzést kapnak.
krémfriss,
segíti
megelőzni
a repedések
és a bőrkeményedés
Növényi kivonatokat
tartalmaz:
Alpokból
származó
gyógynövény komplexet, úgymint tárnics, áfonya, lucfeújbóli kialakulását, és megőrzi a csodálatos bőrt.
nyő, illetve tiszta gleccservizet, liposzóma formájában.
A Mavex Foot Daily Care Cream otthoni használatával fenntartható a lábak hidratáltsága, puhasága, védelme. A krém segíti megelőzni a
repedések és a bőrkeményedés újbóli kialakulását, és megőrzi
bőrt.
Kérjena csodálatos
bemutatót

szalonjában!
Videó a kezelésről:

sek,
tős:
polpest
idő

ető,
olás

+36 70 312 66 70

Kérjen bemutatót szalonjában!
Elérhetőségeink:
Beautywood Kft.
info@beautywood.hu
70/312-6670
www.tokeletesbor.hu
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FEKETE GYÖNGY
MASZK A FIATALSÁGÉRT

ÉBRESSZE FEL A FIATALSÁGOT, TÖRÖLJE EL AZ IDŐSÖDÉS JELEIT!
A bőr a kezelést követően azonnal ragyogó, fiatalos, friss és
energiával teli lesz. A ráncok és pórusok kevésbé láthatóak. Az arc
visszanyeri életerejét.
Ennek a kivételes kezelésnek a titka egy új, forradalmi technológia:
hét olyan aktív molekula, melyek ereje exkluzív fitokozmetikai
komplexben formázva szinergisztikusan adódik össze.
A svájci Mavex laboratóriumban kifejlesztett fekete gyöngy maszk
olyan forradalmi és természetes kezelés, mely:
•
•
•
•

megtisztítja a bőrt a lerakódásoktól, veszélyes 		
anyagoktól, mérgektől
harcol a bőrt stresszelő agresszorokkal szemben
orvosolja a napsugárzás és a környezetszennyezés		
öregítő hatásait
aktiválja a sejtek önregenerációs mechanizmusait,		
megerősíti a bőr védekező képességét

•
Bővebb információ:
Beautywood Kft.
info@beautywood.hu 70/312-6670
www.tokeletesbor.hu
•
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KEZELÉSI PROTOKOLL:
LEMOSÁS (2IN1 MILK & TONIC)
Vigye fel arcra, nyakra és dekoltázsra, körkörös mozdulatokkal
masszírozzon. Gondosan távolítsa el vattakorong vagy nedves
szivacs segítségével, majd papírtörlővel itassa szárazra a bőrt.
MÉREGTELENÍTÉS – DÖRZSMASZK (ACTIVE CARBON FACE
PACK)
Ecsettel vigye fel az arcra, nyakra és dekoltázs területére, a
szem és a száj környékét hagyja ki. Hagyja hatni 10-15 percig, a
bőrtípus függvényében. Egy kisebb spatulával gondosan távolítsa
el, hideg vízzel megnedvesített vattakoronggal vagy szivaccsal
törölje át
TISZTÍTÁS (JOJOBA & ALMOND SCRUB)
Vigye fel arcra, nyakra és dekoltázsra, a szemek környékét kerülje
el. Szükség szerint masszírozza, majd távolítsa el gondosan.
INTENZÍV FÁZIS - BIO-STIMULÁCIÓ (ACTIVE CARBON FACE
SERUM)
Vigyel fe arcra, nyakra és dekoltázsra, gyengéden masszírozza,
teljes felszívódásig.
MASSZÁZS - TÁPLÁLÓ FÁZIS (24 H INTENSIVE CREAM)
Kis mennyiségű krémmel masszírozza át a bőrt teljes
felszívódásig.

