BRILLIANT

BEAUTY SLEEP MASZK
AZ IDEÁLIS BŐR TITKA
A SZÉPÍTŐ ALVÁSBAN REJLIK

DERMOKOZMETOLÓGIA
tudomány, a lenyűgöző bőrfiatalító hatásokért

A modern dermokozmetológia fejlődésének eredményeként
saját bőrödön élvezheted
presztízs kollekciónk, briliáns hatását!
Afrodita Professional - BRILLIANT!

BEAUTY SLEEP MASZK
BŐRTÍPUS:
-

száraz, normál bőrtípusra

HATÁSA:
-

Éjszakai dermokozmetológiai bőrápolás. Gyönyörű, feszes, sima bőr reggelre!

-

kivételesen tápláló képlete, alvás közben serkenti a bőr természetes regenerálódó
képességét. Intenzíven segíti a dermis strukturális molekuláinak szintézisét (I.
kollagén: +35%; hyaluronsav: +14%; fibronektin: +18%*) és erőteljesen fiatalítja a
bőrt, belülről kifelé haladva!
A maszkot nem kell lemosni. Rendkívül száraz bőr esetében javasoljuk, hogy a
maszkot napközben krémként is alkalmazza.
*in vitro kutatások alapján

KULCSFONTOSSÁGÚ AKTÍV HATÓANYAGOK:
-

biológiailag aktív peptidek, csipkebogyó olaj, A-vitamin, sárgarépa kivonata

ALKALMAZÁS:
-

alvás előtt először vidd fel a YOUTH
szérumot, majd utána a SLEEP maszkot
masszírozd a bőrödbe. Ne mosd le!

ÉJSZAKAI BŐRÁPOLÁS lemosás nélkül
A maszkot lefekvés, ill. alvás előtt kell felvinni, amivel segítjük a bőrünk ön-regenerálódó
képességét, ami egyébként is éjszaka a legintenzívebb. Az éjszaka folyamán a bőr akár
nyolcszor gyorsabban regenerálódik, mint nappal. Ezért van szüksége olyan támogatásra,
olyan ápolásra, olyan kozmetikumra, amely az ő bioritmusát támogatja!

AZ ANTI-AGEING CSÚCSA






RENDKÍVÜL MAGAS KONCENTRÁCIÓ dermo-kozmetikai hatóanyagokból
MINŐSÉG mindenek felett
TUDOMÁNYOSAN IGAZOLT HATÁSFOK
ELKÁPRÁZTATÓ EREDMÉNYEK
KÜLÖNLEGES BŐRÁPOLÓ MECHANIZMUS

Az elsőosztályú összetevők szinergikus hatása privilégiumot jelent az igényes bőr
számára, amelynek többre van szüksége!

A DERMOKOZMETOLÓGIA MINT TUDOMÁNY
A BRILLIANT termékek hatékonysága jelentősen túlszárnyalja a hagyományos
kozmetikumok eredményességét. A kifejlesztett dermo-kozmetikai képleteknek
köszönhetően, a bőr fiatalítása immár sejtszinten történik – BELÜLRŐL KIFELÉ HALADVA!
Ennek köszönhetően immár nem csak a bőr külső megjelenését befolyásoljuk, hanem
működésére és struktúrájára is hatással vagyunk. Az öregedésnek immár nem csak a jeleit
tudjuk enyhíteni, vagy megszüntetni, hanem közvetlenül az ezeket kiváltó okokat célozzuk
meg!

PROFESSZIONÁLIS OTTHONI BŐRÁPOLÁS
A BRILLIANT termékek professzionális kozmetikai kezelésekbe éppúgy beilleszthetők,
mint ahogyan ideális és exclusive bőrápolási lehetőséget nyújt otthon is. Tökéletes
megoldást nyújt számodra is, amennyiben szuperior anti-age bőrápolásra vágysz!

AKTÍV HATÓANYAGOK SZÓTÁRA








Biológiailag aktív peptidek:
A sejtek hatékonyabb működését segítik, miközben serkentik a kollagén- és
elasztinrostok szintézisét, a hialuronsav termelődését. A peptideknek köszönhetően
lelassul a bőr kronológiai öregedése, miközben láthatóan feszesebbé, simábbá, szebb
tónusúvá válik.
Sárgarépa kivonata
A-provitaminban gazdag hatóanyag, amely erősíti a bőr szerkezetét, frissebb és
fiatalosabb külsőt biztosít számára.
Csipkebogyó olaj
Magas omega-3 és omega-6 zsírsav tartalmának köszönhetően intenzíven ápolja,
regenerálja és védi a bőrt.
A-Vitamin
Serkenti a sejtek közötti anyagcserét és a sejtek regenerálódó képességét.

