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24-karatowego złota, który doda
blasku Twojej skórze!
www.proteaantiaging.pl

Magia olejków
Odkryj odżywczość olejków w lekkich formułach. Soraya rozumie, że
codzienna pielęgnacja powinna być
odżywcza i jednocześnie nie obciążać skóry. Dlatego stworzyliśmy
unikalną linię kosmetyków Magia
Olejków. To wyjątkowe połączenie
odżywczych właściwości drogocennych olejków z niezwykle lekkimi
i przyjemnymi w stosowaniu formułami kremów do twarzy, balsamów
do ciała oraz kremów do rąk.
www.soraya.pl

Maska
aktywująca
Nowa seria Cosmedico Cosmofit+ to jeszcze lepsze efekty opalania
zgodnie z europejską normą 0,3 W/m2. Ulepszony program lamp Cosmofit+ wykorzystuje nowy fosfor UVA produkowany w Niemczech.
Użycie nowych komponentów w połączeniu z udoskonalonym procesem
przetwarzania mieszanek fosforu oraz pokrywania szkła lampy warstwami
fosforu to innowacyjne zmiany, które sprawiły, że lampy Cosmofit+ mają
o 10% większą wydajność promieniowania UVA (już po okresie stabilizacji
parametrów lampy). Dodatkowo intensywność pigmentacji bezpośredniej
wzrasta aż o 7% i utrzymuje się przez cały okres żywotności lampy.

Innowacyjna, okluzyjna maska, która potęguje absorpcję składników
aktywnych, poprzez wzrost temperatury na powierzchni skóry oraz
pobudzenie krążenia krwi i przepływu limfy. Wytworzony na skórze „kokon” zwiększa efektywność
działania preparatów aplikowanych
pod kremową piankę – koncentraty,
maski kremowe i żelowe. Polecana
również do zabiegów na dłonie.

www.cosmedico.info

www.farmonaprofessional.pl

Najlepsze efekty

godzinach. Organiczne wyciągi z aloesu, zielonej herbaty i naturalnego
kokosa dostarczą skórze wraz z witaminami A,C i E doskonałe nawilżenie i uczucie świeżości.
www.sunfx.pl

W trosce o piękne
i zdrowe włosy
DSD de Luxe to marka trychologiczna, której celem jest skuteczna pomoc we wszystkich znanych
problemach skóry głowy i włosów,
potwierdzona badaniami klinicznymi. Aktywne składniki zawarte
w kosmetykach pomagają pobudzić
wzrost włosów i hamują ich wypadanie. Zmniejszają stan zapalny
skóry głowy i łuszczenie się skóry.
Regulują wydzielanie sebum oraz
poprawiają strukturę uszkodzonych
włosów. Kosmetyki DSD de Luxe
mają działanie terapeutyczne, przynosząc kojące uczucie przyjemności
i komfortu, charakterystyczne dla
kosmetyków najwyższej jakości.
www.trychologia.com

Dream Team

Opalanie
natryskowe
Nowa formuła preparatów opalających oprócz pięknej opalenizny
zapewni Twojej skórze doskonałe
nawilżenie oraz zachowa jej młody
i zdrowy wygląd. W płynach SunFX
używamy wyłącznie najczystszego
certyfikowanego DHA, który gwarantuje najbardziej naturalnie wyglądającą opaleniznę oraz najlepsze
rezultaty. Płyn Rapid Tan to preparat o pięknym słonecznym odcieniu,
szybkoschnący i szybko utrwalający
się. Po jego nałożeniu możliwość
wzięcia prysznica jest już po dwóch

Ozłoć
swoje stopy!
MediHeel to najnowsze odkrycie
w wachlarzu marek Protea Anti
Aging. Firma oferuje innowacyjny system pedicure, różniący się
nie tylko elementami samego zabiegu, ale także efektem końcowym, który utrzymuje się znacznie dłużej. Jednym z produktów
MediHeel jest Spray z drobinkami

Totalna rewolucja w dziedzinie urody! Pełna pielęgnacja cery i jamy
ustnej została zamknięta w zestawie
upominkowym FOREO DREAM
TEAM. Dzięki klasycznej, sonicznej
szczoteczce do zębów ISSA oraz
niewielkiej szczoteczce do twarzy
LUNA play plus uzyskasz bielszy
uśmiech i głęboko oczyszczoną cerę
– w sam raz na specjalną okazję.
Zestaw dopełniają bogate w ekstrakty z owoców i pył meteorytowy
PŁYNY DO MYCIA TWARZY NA
DZIEŃ & NA NOC, które nawilżają
i chronią cerę.
www.foreo.com

