LIFT NA ZMARSZCZKI
MIMICZNE I
STATYCZNE
BEAULIFT

DLA GŁADKIEJ I SPRĘŻYSTEJ CERY
BEAULIFT
Zaawansowana terapia botox like, stanowiąca alternatywę dla efektów medycyny estetycznej. Bogactwo
stymulujących peptydów, zapobiegających skórczom
mięśni neuropeptydów, substancji wypełniających oraz
naturalnych antyoksydantów zapewnia natychmiastową poprawę owalu twarzy i wyraźne zwiększenie elastyczności skóry.
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BEAULIFT

NEUROPEPTYDY BIAŁKA Z WYSOKIM IQ
BEAULIFT liftująca pielęgnacja anti-age
łączy syntetyczne neuropeptydy z naturalnymi składnikami z zielonego orzecha,
prosa i ostrokrzewu japońskiego, gwarantując redukcję ilości i głębokości zmarszczek, zmiany w obrazie skóry, powstałe
na skutek fotostarzenia, błyskawiczne
wygładzenie i wymodelowanie owalu
twarzy. Stanowi połączenie zaawansowanej naukowo i technologicznie formuły kosmeceutyków, by minimalizować
efekty starzenia.

Podstawowy składnikiem linii jest Hexapeptyd-3, blokujący przekazywanie
impulsów nerwowych, odpowiedzialnych
za skurcze mięśni. Efekty jego działania porównywalne są do toksyny botulinowej. Aplikowany na skórę dociera
do jej głębszych warstw, gdzie hamuje
przekazywanie impulsów nerwowych,
zapobiegając skurczom mięśni. Testy in
vivo potwierdzają wysoką skuteczność
działania. Zmarszczki nie maja szans odnotowano ich spłycenie aż o 30%.w

BEAULIFT Crème Jeunesse de Visage (Jour)
Aktywna ochrona i pielęgnacja na każdy dzień, z widocznym
efektem anti-age, działająca na wszystkie rodzaje zmarsz
czek. Zaawansowane technologicznie peptydy i składnik botox-like, zapobiegają skurczom mięśni, zapewniają trwałe rozluźnienie mimiki twarzy, wygładzenie i „rozprasowanie’ bruzd
i zagnieceń. Skóra odzyskuje elastyczność, świeżość, wygląda
młodziej.

BEAULIFT Crème Jeunesse de Visage (Nuit)
Obfita w składniki witalizujące, regenerujące i napinające
ekskluzywna pielęgnacja cery dojrzałej na noc. Gwarantuje
długotrwały efekt liftingu. Stymuluje mechanizmy odnowy
komórkowej, wzmacnia jakość kolagenu i elastyny, a biointeligentne polipeptydy korygują zmarszczki mimiczne i
statyczne.

BEAULIFT

SEKRET
MŁODOŚCI I PIĘKNA
CERY DOJRZAŁEJ
ARGIRELINE + MATRIXYL
LEUPHASYL + VITADERM
LIFTONINE

BEAULIFT Sérum Eclat du Regard
Aksamitne kremowe serum wygładzające
zmarszczki do stosowania na okolice oczu. Łączy
bogactwo inteligentnych biopeptydów, witamin i
kwasu hialuronowego, skutecznie uelastyczniając
delikatną skórę. Rozjaśnia cienie i worki po powiekami, zmniejsza obrzęk, wygładza i rozświetla
okolice oka.

BEAULIFT Sérum Lift Expert
Skoncentrowane serum wygładzające z kompozycją zaawansowanych substancji aktywnych o
działaniu anti-ageing, do stosowania rano i wieczorem, pod krem. Wzmacnia efekt napięcia skóry, „rozprasowuje” zmarszczki; rysy twarzy stają
się miękkie, a bruzdy wyraźnie spłycone. Bogactwo ekstraktów roślinnych, dodatkowo rozświetla
i odżywia skórę, pozostawiając ją gładką, odpowiednio napiętą i pełną blasku.

BEAULIFT Masque Lift Effet Durable
Kaszmirowa, obfitująca w składniki
anti-age, maska-krem z długotrwałym
efektem liftingu, do natychmiastowej
rewitalizacji cery dojrzałej.
Biometyczne polipeptydy stymulują
syntezę protein strukturalnych,
zwiększają ilość kwasu hialuronowego,
wygładzają i „wypełniają“ zmarszczki
mimiczne i statyczne pęczniejącymi
mikrosferami. Jedwabista
konsystencja, obfita w naturalne
oleje roślinne, wzmacnia naturalne
mechanizmy obronne, spowalnia
procesy starzenia.

BEAULIFT na zmarszczki mimiczne i
głębokie zmarszczki statyczne

EXCLUSIVE CABIN TREATMENT

ILSA PRO LIFT INTENSE

Skuteczne wygładzenie zmarszczek i promienny, młody wygląd
na długo. Luksusowa pielęgnacja „botox like“ z neuropeptydami,
blokującymi skurcze mięśni.
Zabieg liftujący i wygładzający skórę o spektakularnych efektach
działania, dla osób z żywą mimiką twarzy. Szybko i skutecznie koryguje zmarszczki mimiczne oraz głębokie zmarszczki statyczne.
Genialny lifting dla skóry bez konieczności użycia skalpela.
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