WIN UP-LIFT
MEGLEPŐ FIATALÍTÓ HATÁSFOK – MITŐL? A borok „királynője”, a borok „esszenciája” a: JÉGBOR! A
jégbor aktív hatóanyaga az első olyan hatóanyag, amelyet kozmetika célra alkalmaznak.
A JÉGBOR ÉS A TÖVISES PILLANGÓFA (Cesalpinie Spinose) EGYEDÜLÁLLÓ KOMBINÁCIÓJA A WIN UPLIFT termékek a jégbor aktív hatóanyagát fehér (Vidal Blanc) és vörös (Pinot Noir) szőlőszemekből
kapják. Az említett fajtákból kapott jégbort porlasztásos eljárással poliszacharidokba építik be. Az így
keletkezett hatóanyagból a „tara“ gumi (tövises pillangófa kivonata) biztosítja a bőr számára az erős
hidratálást, míg a jégbor összetevői a liftinghatásért felelősek.
A LIFTING TERMÉSZETES ALTERNATÍVÁJA A jégborból származó fiatalító elixír magas
hatóanyagtartalma miatt három különböző hatást fejt ki: 1. pillanatnyi 2. látható liftinghatást 3.
erőteljes hidratálást.
PROFESSZIONÁLIS & OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA A termékek rendkívül KÖNNYŰ, GYORSAN
BESZÍVÓDÓ TEXTÚRÁVAL RENDELKEZNEK, amelyek nem tartalmaznak parabént, paraffint és alkoholt.
Állagának, semleges illatának köszönhetően férfi Vendégek számára is sikerrel alkalmazható.

WIN UP-LIFT Hidratáló krém normál, vegyes bőrtípusra
A különleges jégbornak, valamint polifenolban gazdag tartalmának köszönhetően símítja és
feszesiti a bőrt. Klinikai tesztekkel igazoltan, akár néhány perccel a felvitele után, csökkenti a
ráncok mélységét (-13%)* és intenzíven hidratálja a bőrt**. Felgyorsítja a bőr regenerálódó
képességét, erőteljesen védi a vízveszteségtől, a szabadgyökök romboló hatásától, valamint
a káros külső környezeti hatásoktól.
Otthoni ápolás: a krémet reggel és este kell alkalmazni arcra, nyakra, dekoltázsra.
Letisztított, majd tonizált bőrfelületre kell felvinni és finoman a bőrbe masszírozni. A jobb
hatásfok érdekében a Win Up-Lift Fiatalító elixírrel kombinálva használja.
*in vivo kutatásokkal igazolva, 22 önkéntes tesztalanyon elvégezve, 30 perccel a felvitel után
**in vitro kutatásokkal igazolva

Fő hatóanyagok
jégbor aktív hatóanyagai
A-vitamin
Hatása/Tulajdonsága
parabén és paraffin mentes, VEGAN
normál, vegyes bőrtípusra
WIN UP-LIFT Tápláló krém száraz bőrtípusra
A különleges jégbornak, valamint polifenolban gazdag tartalmának köszönhetően símítja és
feszesiti a bőrt. Klinikai tesztekkel igazoltan, akár néhány perccel a felvitele után, csökkenti a
ráncok mélységét (-13%)* és intenzíven hidratálja a bőrt**. A gabonacsíra és a szőlőmag
olaja finoman és hatékonyan ápolják a száraz bőrt, miközben a szükséges tápláló anyagokkal
is ellátják.
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Otthoni ápolás: a krémet reggel és este kell alkalmazni arcra, nyakra, dekoltázsra.
Letisztított, majd tonizált bőrfelületre kell felvinni és finoman a bőrbe masszírozni. A jobb
hatásfok érdekében a Win Up-Lift Fiatalító elixírrel kombinálva használja.
*in vivo kutatásokkal igazolva, 22 önkéntes tesztalanyon elvégezve, 30 perccel a felvitel után
**in vitro kutatásokkal igazolva

Fő hatóanyagok
jégbor aktív hatóanyagai
gabonacsíra olaj
szőlőmag olaj
Hatása/Tulajdonsága
parabén és paraffin mentes
száraz bőrre
WIN UP-LIFT masszázs krém
A különleges jégbornak, valamint polifenolban gazdag tartalmának köszönhetően símítja és
feszesiti a bőrt. Klinikai tesztekkel igazoltan, akár néhány perccel a felvitele után, csökkenti a
ráncok mélységét (-13%)* és intenzíven hidratálja a bőrt**. A gabonacsíra és a szőlőmag
olaja finoman és hatékonyan ápolják a bőrt, miközben a szükséges tápláló anyagokkal is
ellátják
Professzionális felhasználás: letisztított és tonizált bőrre kell felvinni, még a WIN UP-LIFT
jégmaszk felvitele előtt. 20 perces masszázst kell vele elvégezmi az arc, nyak és dekoltázs
bőrén is. Így biztosítjuk a hatóanyagok maximális felszívódását.
*in vivo kutatásokkal igazolva, 22 önkéntes tesztalanyon elvégezve, 30 perccel a felvitel után
**in vitro kutatásokkal igazolva

Fő hatóanyagok
jégbor aktív hatóanyagai
gabonacsíra olaj
szőlőmag olaj
Hatása/Tulajdonsága
parabén és paraffin mentes
WIN UP-LIFT Fiatalító elixír minden bőrtípus számára
Az aktív hatóanyagok csodálatos összefonódása azonnali lifting hatást, szebb tónust és
rugalmasabb bőrt eredményez. A különleges jégbor és a bioaktív peptidek szinergikus hatása
már az első felvitel után szemmel láthatóan csökkenti a ráncok mélységét (-13%)*, miközben
hosszútávon serkenti a kollagén és hyaluronsav szintézisét***. Könnyű, gyorsan felszívódó
hidratáló textúra, amely kitűnő alapot biztosít a smink számára. Nem hagy zsíros foltot maga
után.
Otthoni ápolás: az elixírt minden este kell alkalmazni arcra, nyakra, dekoltázsra. Az elixírt
letisztított, majd tonizált bőrfelületre kell felvinni önálóan, vagy a WIN UP-LIFT ápoló
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krémek, illetve bármely más Afrodita Professional krém alá. Vegyes bőrtípusok esetében
önállóan, míg száraz bőrre a Tápláló krémmel kombinálva is alkalmazható.
*in vivo kutatásokkal igazolva, 22 önkéntes tesztalanyon elvégezve, 30 perccel a felvitel után
**in vitro kutatásokkal igazolva

Fő hatóanyagok
jégbor aktív hatóanyagai
bioaktiv peptidek
Hatása/Tulajdonsága
parabén és paraffin mentes, VEGAN
minden bőrtípusra
WIN UP-LIFT Jégmaszk minden bőrtípus számára
Jeges textúra, frissítő és gyors revitalizáló hatás, hihetetlen lifting effektus! A különleges
jégbor és B5-provitamin, szemmel láthatóan csökkenti a ráncok mélységét (-13%)* és
jelentősen javítja a bőr hidratáltságát (50,9%)**. A bőrt ellátja a szükséges energiával,
feszesíti a fáradt, dehidratált bőrtípust és nyugtatja az érzékeny bőrt.
Otthoni ápolás: A maszkot letisztított, zsírtalanított, majd tonizált bőrfelületre kell felvinni
arcra, nyakra, dekoltázsra. Kb. 20 percig kell a bőr felületén hagyni, hogy a hatását ki tudja
fejteni, miközben a maszkot a hatásfok többszöröződése érdekében intenzíven
fecskendezzük a WIN UP-LIFT Frissítő pára. A hatóidő elteltével vízzel le kell mosni, majd a
kezelést zárjuk a WIN UP-LIFT Fiatalító elixírrel és a megfelelő WIN UP-LIFT Tápláló/Hidratáló
krémmel, vagy a bőr típusának, korának, pillanatnyi állapotának megfelelő egyéb Afrodita
Professional krémmel.
Amennyiben hűtő hatást szeretnénk elérni, a maszkot tartsuk hűtőszekrényben.
**in vivo kutatásokkal igazolva, 22 önkéntes tesztalanyon elvégezve, 30 perccel a felvitel után
** in vivo kutatásokkal igazolva, 20 önkéntes tesztalanyon elvégezve, 28 nap után, naponta kétszer alkalmazva

Fő hatóanyagok
jégbor aktív hatóanyagai
B5-provitamin
Hatása/Tulajdonsága
parabén és paraffin mentes, VEGAN
minden bőrtípusra, de különösen a száraz bőrre
WIN UP-LIFT Frissítő pára minden bőrtípus számára
A különleges jégbor frissíti a bőrt, míg a képletében található aktív hidratáló összetevők
biztosítják számára a megfelelő nedvességet. Naponta többször is használható.
Otthoni/Professzionális ápolás: Minden tisztítás után alkalmazzuk. A WIN UP-LIFT Jégmaszk
felvitele alatt a liftinghatás elérése érdekében, szinte kötelező jelleggel alkalmazzuk.
Fő hatóanyagok
jégbor aktív hatóanyagai
hidratáló kompexum
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Hatása/Tulajdonsága
parabén és szilikon mentes, VEGAN
minden bőrtípusra, rendszeres hidratálásra
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