NEWS

Válasz a bőr nélkülözhetetlen
szükségleteire
Belnatur • A bőr védel-

Tisztító, hidratáló
„édesség”

me az egészségnek és
a szépségnek az alapja.
A Belnatur megújította

Pandhy’s™ • Kozmetikai szalonokban

arc „Essential” vonalát.

való forgalmazásra ajánlja a CosMed

A legújabb növényi és

legújabb termékét, a SigmaLine Mosakodó Habot.

tengeri hatóanyagok-

A szulfátmentes, cukor-tenzid alapú hab a mindennapi

nak köszönhetően ma-

tisztálkodáshoz, a család minden tagja számára ajánlott.

gasabb minőségű és

Természetes, bőrbarát összetételéből adódóan kímélete-

még hatékonyabb termékcsaládot alkottak meg. Főbb ha-

sen tisztít, hidratálja és ápolja is a bőrt. Problémás és érzé-

tóanyagok: 3 különböző molekulasúlyú hyaluronsav, vad-

keny bőrűek számára különösen ideális bőrápoló. A készít-

árvácska, Aloe vera, tengeri kamilla, tömjén, avokadó,

mény több mint 95%-ban organikus alapanyagokat tartal-

csipkebogyó, ceramidok, laminaria saccharina algakivo-

maz. Tel.: 06 23 560041, info@pandhys.hu,

nat, fucose gél.

www.pandhys.com

A termékcsalád mindegyik terméke parabénmentes!
Tel.:

, www.belnatur.hu

Bőrmegújító mezoforézis
Dr Derm Equipment • Az új Mezoforte® Solo készülék tű nélküli mezoterápián (elektroporáción) alapuló hatóanyag-beviteli módszert, a mezoforézis® kezelést kínálja. A millisecundum
hosszúságú elektromos impulzusoknak által a bőr barrierét jelentő lipid kettősréteg átrendeződik. A szerkezeti átalakulás új hatóanyag csatornák kialakulását eredményezi, így a bőr szinte beszippantja a felületére felvitt aktív molekulákat. A Mezoforte® Solo Kezelőfeje arc és test kezelésére egyaránt alkalmas; a készülék jól illeszkedik a Dr Derm készülék családba. Kedvező ára elérhetővé teszi a legmodernebb technológiák alkalmazását.
Tel.: 06 70 770 2664, drderm@drderm.net

Anti-aging
Beauty Mask
Elite Luxlab • Az innovatív
PhytoCellTec™ technológián
alapuló növényi őssejteket tartalmazó Szépség maszk növé-

Hyaluronsavval
a ráncok ellen

nyi őssejt összetevője aktiválja

Isabelle Lancray • A hyaluronsa-

a bőrben található szunnyadó

vas anti-age szérum, a Hyaluronic

őssejteket. De számos más ak-

Total Repair egy krémes állagú öregedésgátló koncentrátum.

tív kortalanító összetevőt is

Hatékonyan előzi meg a ráncképződést, és a már kialakult rán-

tartalmaz. A korral járó bőrel-

cokat jól láthatóan simítja. Használatával a bőr frissebb, fiata-

változásokat csökkentő Reno-

labb és rugalmasabb lesz. A hyaluronsav-molekula óriási vízmeg-

vage™ hatékony ellenszere

kötő képességgel rendelkezik, helyreállítja a meglévő kollagén

a ráncosodásnak, a pórusok ki-

rostok közötti keresztkötéseket, és újraképzésre serkenti a kolla-

tágulásának, az elpattant hajszálerek okozta bőrpirosságnak és

gén és elasztin rostokat, melyek biztosítják a bőr rugalmasságát

a foltosodásnak. A bambusz- és a rizsselyem egyedülálló kom-

és feszességét. Ajánlott az igényes bőrökre a mindennapi ápolás

binációja révén pedig a bőr felesleges faggyútartalma felszívó-

kiegészítéseként, illetve ultrahangos kezelésekhez.

dik, a felületi csillogás megszűnik. Ezáltal a bőr frissé, üdévé és

Tel.: (06 1) 266 1856, 06 30 566 0806,

sugárzóvá válik. Tel.: www.elitecosmetix.hu

baalbekstudio@gmail.com, www.baalbekstudio.hu

46

BEAUTY FORUM 2010/6

