Ageless 55+
Aktív PRO-AGEING ápolás az érett bőrnek!
Tökéletes szépség? Kétségkívül nem! Elégedettség? Mindig!

Az AGELESS egy új arcápoló vonal, amely jelentősen javítja a hormonális egyensúlyhiánynak
kitett érett bőr (55 +) minőségét.
Izoflavonokat (hatékony fitoösztrogéneket) tartalmaz, melyek erősítik az extracelluláris
mátrix szerkezetét, valamint belülről kifelé újítják meg a bőrt.
TUDOMÁNYOSAN IGAZOLT HATÁSOK
Javítja a bőr:
• rugalmasságát: + 27%
• simaságát: + 26%
• hidratáltságát: + 29% és
• vastagságát: + 17% *
Csökkenti:
• ráncok mélységét: -23% *
* IN VIVO tanulmány 20 önkéntesnél 3 hónapon keresztül, napi kétszeri használat után.
EREDMÉNY: Elégedett bőr minden korosztálynak!
Az életkor csak egy szám. Ez az, ami számít!
AGELESS Éjszakai krém 50 ml
Tápláló PRO-AGING bőrápolás az érett bőrnek, mely fokozza a bőrsejt-regeneráció
természetes folyamatát, erősíti a bőr szerkezetét és jelentősen javítja megjelenését –
mindezt belülről kifelé végezve.
Éjszakáról – éjszakára pótolja a lipideket, ezzel tökéletes kényelmet biztosítva. Hosszú távon
a bőr sokkal feszesebb, simább, tömörebb és vitalizáltabb/egészségesebb lesz. Elégedettség,
kortól függetlenül!
TUDOMÁNYOSAN IGAZOLT HATÁSOK
Javítja a bőr:
• rugalmasságát: + 27%
• simaságát: + 26%
• hidratáltságát: + 29% és
• vastagságát: + 17% *

Csökkenti:
• ráncok mélységét: -23% *
* IN VIVO tanulmány 20 önkéntesnél 3 hónapon keresztül, napi kétszeri használat után.
● Tápláló PRO-AGING bőrápolás
● Jelentősen regenerálja az érett bőrt (55 +)
● Izoflavinok & 100% természetes búzacsíra és napraforgó olaj
Fő aktív összetevők:
IZOFLAVINOK - hatékony fitoösztrogének. A bőr mélyebb rétegeiben kötődnek az ösztrogén
receptorokhoz, stimulálják a kollagén (+ 53% *) és az elasztin szintézisét, megakadályozva
azok degradációját. Intenzív antioxidánsok, segítenek megakadályozni a szabad gyökök által
okozott bőröregedést.
* IN VITRO tanulmány
100% NATUR BÚZACSÍRA OLAJ - rendkívül tápláló és vitamindús olaj (A-vitamin, B-vitamin),
telítetlen zsírokkal és fehérjékkel. A bőrt tápanyagokkal és nedvességgel látja el, így javítva a
regenerálódó képességét. Mindezen tulajdonságoknak köszönhetően, az olaj tökéletes a
száraz bőrök ápolására.
100% NATUR NAPRAFORGÓ OLAJ - az E-vitamin természetes forrása és természetes
antioxidáns. Az esszenciális zsírsavakban, B1 és B2- vitaminokban gazdag, lecitint és
viaszokat is tartalmaz. Nyugtató hatású és mélyen táplálja a bőrt.
Használati utasítás:
A krémet letisztított és tonizált bőrre alkalmazd. Ha a bőröd normál-száraz, akkor ajánlott a
krémet kombinálni az Ageless Olajos Esszenciával.
TIPPEK AZ ELEGÁNSAN Idősödő Évekre
1. Lazaság
2. Merj nagyot álmodni
3. Gondolkodj pozitívan
4. Felejtsd el a szépség ideálokat
5. Úgy éld meg az 50-es éveidet, mintha 30-as lennél
6. Teljes életet élj
7. Tanulj valami újat minden nap
AGELESS Nappali krém 50 ml
Hidratáló PRO-AGING ápolás, amely vitalizálja az érett bőr összes fiziológiai funkcióját, javítja
az epidermális és dermális rétegek szerkezetét, mindezt belülről kifelé végezve.
A bőr intenzív hidratálását biztosítja napról-napra, ezzel tökéletes kényelmet kölcsönözve.
Hosszú távon a bőr sokkal feszesebb, simább, tömörebb és vitalizáltabb lesz. Elégedettség,
kortól függetlenül!

TUDOMÁNYOSAN IGAZOLT HATÁSOK
Javítja a bőr:
• rugalmasságát: + 27%
• simaságát: + 26%
• hidratáltságát: + 29% és
• vastagságát: + 17% *
Csökkenti:
• ráncok mélységét: -23% *
* IN VIVO tanulmány 20 önkéntesnél 3 hónapon keresztül, napi kétszeri használat után.
●
●
●
●
●

Tápláló PRO-AGING bőrápolás
Jelentősen regenerálja az érett bőrt (55 +)
Izoflavinok & Hydra Complex
Paraben & Paraffin Mentes
Vegan kozmetikum

Fő aktív összetevők:
IZOFLAVINOK- hatékony fitoösztrogének. A bőr mélyebb rétegeiben kötődnek az ösztrogén
receptorokhoz, stimulálják a kollagén (+ 53% *) és az elasztin szintézisét, megakadályozva
ezek degradációját. Intenzív antioxidánsok, segítenek megakadályozni a szabad gyökök által
okozott bőröregedést.
* IN VITRO tanulmány
100% NATUR BÚZACSÍRA OLAJ - rendkívül tápláló és vitamindús olaj (A-vitamin, Bvitaminok), telítetlen zsírokkal és fehérjékkel. A bőrt tápanyagokkal és nedvességgel látja
el,így javítva a regeneráló képességét. Mindezen tulajdonságának köszönhetően az olaj
tökéletes a száraz bőrök ápolására.
100% NATUR NAPRAFORGÓ OLAJ - az E-vitamin természetes forrása és természetes
antioxidáns. Az esszenciális zsírsavakban, B1 és B2- vitaminokban gazdag, lecitint és
viaszokat is tartalmaz. Nyugtató hatású és mélyen táplálja a bőrt.
HYDRA COMPLEX - olyan összetevők keverékéből áll, amelyek védik a bőrt a nedvesség
elvesztésétől, miközben intenzíven hidratálják.
Használati utasítás:
A krémet letisztított és tonizált bőrre alkalmazd. Ha a bőröd normál-száraz, akkor ajánlott a
krémet kombinálni az Ageless Olajos Esszenciával.
TIPPEK AZ ELEGÁNSAN Idősödő Évekre
1. Lazaság
2. Merj nagyot álmodni
3. Gondolkodj pozitívan
4. Felejtsd el a szépség ideálokat
5. Úgy éld meg az 50-es éveidet, mintha 30-as lennél

6. Teljes életet élj
7. Tanulj valami újat minden nap

AGELESS OLAJOS Esszencia 10 ml
Nagy koncentrációjú cseppek 100% -os tisztaságú természetes bőrápoló olajokkal, intenzív
tápláló, regeneráló és védő hatással. Mindent biztosít a bőr számára, amire csak szüksége
van és erősebbé, vitalizáltabbá varázsolja.
Olyan Normál - száraz bőrök ápolására alkalmas, melyeknek gyenge a védekező képessége.
A bőrt nem érezte kellemetlenül "száraznak" a vizsgált személyek 93% -a*
Még a nagyon száraz és dehidratált bőrfelületekre is.
* 30 női önkéntes önértékelése alapján
• aktív PRO-AGING ápolás
• normáltól a száraz bőrig
• javítja az érett bőr minőségét (55 +)
• intenzív tápláló, regeneráló és védő hatás
• 100% természetes fehér tajtékvirág és napraforgó olaj
Fő aktív összetevők:
100% NATUR Fehér tajtékvirág olaj - az egyik legjobb emoliensnek (lágyítónak) tekinthető, a
trigliceridek és karotinoidok természetes forrásaként.
A vitaminok és a több mint 90% -os hosszú szénláncú zsírsav tartalom biztosítja az intenzív
regenerációt és az antioxidáns hatást.
100% NATUR NAPRAFORGÓ OLAJ - az E-vitamin természetes forrása és természetes
antioxidáns. Az esszenciális zsírsavakban, B1 és B2- vitaminokban gazdag, lecitint és
viaszokat is tartalmaz. Nyugtató hatású és mélyen táplálja a bőrt.
KÉT FELHASZNÁLÁSI OPCIÓ
• 5-7 csepp:
1. masszírozzuk a bőrbe a választott krém alkalmazása után; vagy
2. keverd össze a cseppeket és a krémet a tenyerében, és alkalmazd a keveréket a kezelt
bőrfelszínen.

