ŘADA PÉČE O TĚLO
PROFESIONÁLNÍ – DOMÁCÍ

BODY PERFORMANCE
TO JE R OZDÍL…
… jiný pocit, říkejme tomu emoce.

Mít harmonicky vyvážené tělo
bez celulitidy a pigmentových
skvrn, s hladkou a vypnutou
pokožkou je přáním všech
žen. Naším cílem je nabídnout
pro

péči

o

vaši

krásu

takové profesionální produkty
i produkty domácí péče, které
by byly skutečně schopné
uspokojit nejrůznější potřeby
každé ženy.
S tímto cílem se zrodila řada
Natinuel Body Performance.

BODY PERFORMANCE
PROFESIONÁLNÍ
& DOMÁCÍ PÉČE
Řada produktů založená na
pečlivé analýze nejrůznějších
biochemických a biofunkčních
změn, které jsou typické pro
různé neestetické projevy na
našem těle. To vše má zásadní
důležitost

proto,

aby

bylo

možné na vědeckém základě
vytvořit produkty, které mají
určitou logiku aplikace a reálnou
možnost víceúrovňově působit
na pokožku v závislosti na
daném konkrétním problému.
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DYNAMIC PEEL

CRYO STRONG

Tělový vyhlazující peeling s regenerací buněk

Kryogenní drenážní gel tonizující pokožku a
periferní mikrocirkulaci

Pokožka je lety a působením vnějšího agresivního prostředí vystavena
podstatným strukturálním změnám, které vedou ke vzniku nejrůznějších

Kryogenní působení je při vhodné aplikaci platnou pomocí pro mikrocirkulaci,

neestetických projevů, jako jsou: vysušenost, hypotonie, atd. V takových

podporuje revitalizaci a tonizaci stěn kapilár, na jejichž funkční celistvosti

případech pleť vyžaduje pomoc zaměřenou na celkové estetické vylepšení jak

závisí mnoho estetických problémů. CRYO Strong je profesionální gel s

povrchové, tak hloubkové.

dlouhotrvajícím kryogenním působením, který tonizuje kapiláry. Jeho složení

DYNAMIC Peel je profesionální produkt vhodný na celé tělo. Jedná se o
komplex AHA kyselin spojených s mikrogranulemi pro dvojí působení na
pokožku. Okamžitý vyhlazující efekt se spojuje s intenzivní buněčnou obnovou
na úrovni dermis i epidermis. Jeho účinek podporuje množení a diferenciaci
keratinocytů a napomáhá biologické reaktivaci anabolických funkcí na více

escinem, fosfatydylcholinem a kryogenním komplexem. Díky synergickému
působení aktivních látek je tento produkt určen pro ošetření zaměřené na
zlepšení periferní mikrocirkulace, na odstranění únavy a odvodnění. Ihned po
jeho aplikaci pocítíte příjemný a trvající pocit svěžesti, lehkosti a pevnosti.

úrovních pokožky.

Aktivní látky

Aktivní látky

RUSCUS (listnatec), ESCIN, ESCULIN, FOSFATIDYLKOLIN, MENTOL A MENTYL

AHA (kyselina glykolová, mandlová, mléčná), AKA (kyselina pyrohroznová),
KYSELINA BOSWELLOVÁ, ALOE VERA, MICROGRANULE.
KOMPLEX DERMAXYL (keramid 2 + oligopeptid palmitoyl); snižuje TEWL
(transepidermální ztráta vody) a zlepšuje celistvost pokožky a kožní bariéry.
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obsahuje vysokou koncentraci biologicky aktivních ﬂavonoidů spojených s

LAKTÁT.

AR TIC

THERMIS

Kryogenní vazotonický lipolytický
a tonizující gel

termogenní a lipolytický gel s biostimulačním
účinkem na metabolismus

Pocit těžkosti v kloubech spodních končetin je nepříjemnost, která je mezi

Lokální termogenní působení zajišťuje kromě vazodilatace i aktivaci

ženami značně rozšířená, speciálně mezi těmi, co musí trávit mnoho času na

biologických mechanismů lipolýzy a zlepšení mezibuněčné výměny THERMIS

nohou. Jedna z hlavních příčin spočívá v nesnadné periferní mikrocirkulaci s

je profesionální gel s termogenním působením, jeho složené obsahuje aktivní

následným zadržováním tekutin a rozšířenými otoky. ARTIC je profesionální

látky schopné aktivovat metabolické mechanismy a stimulovat mikrocirkulaci

gel speciálně určený pro tyto potíže. Jedná se o gel s kryogenním působením,

tak, že podporuje přenos výživných látek k buňkám a vylučování odpadu.

obsahující vysokou koncentraci biologicky aktivních ﬂavonoidů, zejména

Produkt je určen pro očistné a povzbuzující ošetření, které pomáhá při řízeném

pak diosmin, spojených s karnitinem, kofeinem, listnatcem a escinem do

dietním režimu zaměřením na zhubnutí.

uceleného složení, které zachovává bioaktivitu a optimalizuje přenos. Tento
produkt je určen pro ošetření zaměřené na zlepšení periferní mikrocirkulace,
na stimulaci biologických mechanismů lipolýzy, odvodnění a kožní pevnosti.
Ihned po jeho aplikaci pocítíte příjemný a trvající pocit svěžesti, lehkosti.
Aktivní látky
RUSCUS (listnatec), ESCIN, MENTYL LAKTÁT, MENTOL, BŘEČŤAN.
KOMPLEX ISO-SLIM (genistein, kofein, karnitin, spirulina platensis): zvyšuje
lipolýzu a usnadňuje metabolismus mastných kyselin. Zlepšuje pružnost
pokožky.

Aktivní látky
BENZYL NIKOTINÁT, CENTELLA ASIATICA.
KOMPLEX LIPOREDUCTYL (kofein, ruscus, Tea – hydroiodide, břečťan
popínavý, karnitin, escin, tripeptidu-3, červená řasa Chondrus crispus):
má intenzivní preventivní účinek na ukládání tuků, posiluje lipolytické a
antioxidační působení. Upravuje mikrocirkulaci a zmenšuje otoky.
KOMPLEX REGU-SLIM (kofein, karnitin, kyselina cytová, pantetein sulfonata):
zahajuje uvolňování mastných kyselin a usnadňuje využití mastných kyselin
k produkci energie.
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NE W FORM

SOFT OIL

Tonizující a zeštíhlující mléko s vazotonickým
účinkem k zábalům

Masážní hydratační olej relax a wellness
Produkt bohatý na oleje a ušlechtilé a pečlivě vybírané vůně bez alergenů.

Cíl estetického ošetření může být zaměřen na jeden neestetický projev nebo

SOFT OIL byl formulován tak, aby mohl garantovat optimální klouzání

může mít rozsáhlejší působení, to závisí na charakteristikách složení použitého

během masáže, aniž by zanechával pocit zbylé mastnoty, bez rizika zánětů

produktu. Prostřednictvím synergického vlivu speciálních aktivních látek

a alergických reakcí. Na konci ošetření bude pleť jemná a optimálně

jsme dnes schopni zajistit vzájemné biologické působení na více úrovních

hydratovaná.

pokožky a současně úspěšně ošetřit různé estetické problémy. NEW Form je
mléko obsahující koncentraci peptidů ve spojení s komplexem ﬂavonoidů. Ty
jsou schopné stimulovat lipolýzu, zlepšovat mikrocirkulaci, pevnost, tonus a

OLEJ Z OBILNÝCH ZRN, JOJOBOVÝ OLEJ, BRUTNÁKOVÝ OLEJ, AVOKÁDOVÝ

pružnosti pokožky. Produkt nachází své uplatnění při ošetření zeštíhlujícími a

OLEJ.

tonizujícími kosmetickými zábaly proti celulitidě.
Aktivní látky
ESCIN, ESCULIN.
KOMPLEX BIOBUSTYL (sloučenina dvou oligopeptidů Palmitoyl): zpevňující
a tonizující efekt.
KOMPLEX VEXEL (Palmitoyl, karnitin, kofein): zvyšuje lipolýzu a usnadňuje
metabolismus mastných kyselin.
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Aktivní látky

OSMOS

RENE W

OZONE VITAL

Detoxikační a zeštíhlující
drenážní gel

Masážní hydratační a energizující krém
proti celulitidě

Energizující olej ve spreji
navracející pleti rovnováhu

Zadržování vody, pokud trvá déle, způsobuje

Dobře provedená masáž má na organismus mnohonásobný kladný vliv

Ozón (O3) v plynné formě je aktivní formou

potíže s mikrocirkulací a podporuje vznik

a je platnou podporou při ošetřování různých estetických problémů.

kyslíku s výraznými energizujícími, revitalizačními

a rychlý rozvoj celulitidy. OSMOS je solný

Pomoc ze strany dobrého multifunkčního produktu obsahujícího

a regenerativními vlastnostmi. OZONE Vital je

gel obsahující aktivní komplex látek s

speciální aktivní látky je bezpochyby důležitou přidanou hodnotou v

přípravkem obsahujícím stabilní ozonizované oleje

odvodňujícím účinkem. Produkt podporuje

dosažení uspokojivého estetického výsledku. RENEW je krém s trojím

spojeným s lipoickou beta glycyretinovou kyselinou

vylučování intersticiální vody, toxinů

účinkem, ideální podpora pro různé typy profesionálních masáží, který je

a kyselinou fytovou. Tento produkt nalézá celou

a metabolitů lipolýzy s kladnými účinky na

schopný na několika úrovních působit na různé estetické potíže. Renew

řadu možností k použití a může být začleněn do

biologickou rovnováhu hypodermis. OSMOS

krém optimalizuje regenerační procesy tím, že stimuluje esenciální

různých ošetření pro obličej a tělo. Díky zvláštním

nalézá uplatnění jako pomocník v programu

energetické prvky buněčného metabolismu, čímž tak odstraňuje známky

charakteristikám složení podporuje biologické

ošetření proti celulitidě a v každé situaci,

únavy pokožky, omezuje celulitidu blokováním a aktivací jak adipocytů

procesy starající se o regeneraci a opravu nové kožní

kde je nutné rozhodné osmotické, drenážní

tak triglyceridů a zlepšuje pevnost, tonus a hydrataci pokožky.

tkáně, pomáhá normalizovat zánětlivé procesy

a očistné působení.

Aktivní látky

a působí proti činnosti různých druhů volných

Aktivní látky

JOJOBOVÝ OLEJ, UMECTOL (NMF), CHRONODYN mořská jednobuněčná

CENTELLA ASIATICA, MOŘSKÁ SŮL.

řasa, AMARA SHAPE (synefrin, kofein), BIOPEPTID EL (Palmitoyl

KOMPLEX REDULITE (Sambucus nigra +

oligopeptid).

Glyceryl Polyacrylate): usnadňuje vylučování

KOMPLEX COAXEL (karnitin, kofein, koenzym A): synergie těchto

tekutin nahromaděných mezi buňkami

tří aktivních látek zrychluje a stimuluje lipolýzu uvnitř tukové tkáně

OZONIDY, KYSELINA GLYCYRRHETINIKOVÁ, KYSELINA

tukové tkáně, čímž podporuje odvodnění.

a usnadňuje tak odstraňování tukových buněk z tukové tkáně.

LIPOOVÁ.

radikálů. A konečně díky energizujícímu účinku
zlepšuje fungování metabolických procesů a posiluje
pokožku před agresivními vlivy vnějšího prostředí.
Aktivní látky
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VITAL MUD
Pročišťující, drenážní a tonizující bahno proti celulitidě
Bahna se získávají spojením termální vody nebo mořské vody a jílu a jsou velice cennou pomocí
v boji proti celulitidě, otokům, při tonizaci a revitalizaci pokožky. Charakteristiky bahna jsou
dány aktivními látkami, které jsou v něm rozpuštěné a které jsou při nanesení„přeneseny“ do
kůže. VITAL Mud je bahno s vysokou biologickou aktivitou a díky vysokému obsahu minerálů
a oligoprvků ve spojení s řasami, escinem, karnitinem a ﬂavonoidy podporuje vylučování
toxinů a nadbytečných tekutin vyskytujících se v tkáních. Tím zmenšuje otoky, stimuluje
cirkulaci, zlepšuje mezibuněčnou výměnu a tonus pokožky, aktivuje lokálně metabolismus
tím, že podporuje redukci adipozních tkání. Použití tohoto bahna je určeno k ošetření
proti celulitidě, k tonizující a očistné péči a je pomocníkem při řízených dietních režimech
zaměřených na zhubnutí.
Aktivní látky
CHALUHA MACROCYSTIS PYRIFERA, CHALUHA BUBLINATÁ, THEOFYLIN, THEOBROMIN,
ESCIN, KOFEIN, MOŘSKÁ SŮL.
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INTERAC TIVE
BODY SYSTEM

Jedná

se

o

druh

profe-

sionálních produktů s vysokou
dermatologickou

aktivitou

INTERAC TIVE BODY
PEEL
Interaktivní tělový peeling

DREN STRONG
Zeštíhlující a drenážní
tělový gel

vytvořených tak, aby mohly
rozhodným

způsobem

pů-

Výrazně inovativní produkt schopný dodat značnou

sobit na jednotlivé estetické

energii biologickým mechanismům na úrovni dermis

problémy. Pro jejich výhradní

a hypodermis. Současně, díky komplexní synergii

složení byly použity nové

aktivních látek obsažených v jejím složení, působí na

aktivní

aktivizaci tukových buněk při zadržování tekutin a na

látky

koncentrací.

s

vysokou

Jejich

odlišné

chemické charakteristiky jsou
ve vzájemném synergickém
působení schopné působit
na všechny příčiny jednoho
estetického problému radikálním způsobem s cílem
získat
a

takové

dlouhotrvající

které

uspokojí

hmatatelné

mikrocirkulaci.
INTERACTIVE BODY PEEL je biotechnologický
produkt poslední generace. Jeho použití je zásadní pro
jakýkoli program kosmetického ošetření zaměřeného
na zlepšení celulitidy, vypnutí pokožky, odstranění
pigmentových skvrn i lokalizovaných tukových tkání.
Aktivní látky

výsledky,

KYSELINA GLYKOLOVÁ, PHA GLUKANOLAKTOL,

kosmetičku

KYSELINA MANDLOVÁ, KYSELINA FYTOVÁ, KOFEIN,

i estetické nároky klientely.

KARNITIN cyklodextrin.
KOMPLEX BODYFIT TM Glaucin: omezuje ukládání
tukových buněk, snižuje zadržování vody a zvyšuje

Zadržování tekutin přispívá k zhoršení potíží s
periferní mikrocirkulací i ke zhoršení celulitidy.
Je potřeba zasáhnout razantním osmotickým
působením. DREN Strong je speciální produkt
pro redukci lokálních nadbytečných objemů.
Vysoká koncentrace aktivních látek zajišťuje
hloubkové a silné osmotické působení, tím
usnadňuje vylučování toxinů a metabolitů
lipolýzy. Účinky ošetření se odrážejí i na
mikrocirkulaci mezi dermis a epidermis, kde
zlepšují oxygenii a metabolickou výměnu.
Aktivní látky
ESCIN, MOŘSKÁ SŮL.
KOMPLEX REDULITE (Sambucus nigra +
Glyceryl Polyacrylate): usnadňuje vylučování
tekutin nahromaděných mezi buňkami
tukové tkáně, čímž podporuje odvodnění.

tonus.
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BODY SPECIALIST

LIPO STRONG

TONE STRONG

Zeštíhlující, modelační tělový gel
proti celulitidě

Tonizující vazotonický tělový gel
Pokožka těla, pokud se o ni vhodným způsobem nepečuje, ztrácí

Celulitida je estetický problém hypodermis a je několik
příčin, které přispívají k jejímu vzniku. Nová fascinující
perspektiva ošetření nám dnes poskytují moderní
biotechnologie, s inovativními a zvláštními látkami
schopnými působit v rozsahu 360° na ukládání tuků, na
lipogenezi a na lipolýzu tak, aby bylo možno dosáhnout
radikální výměny celulitidní tkáně.

pružnost, tonus a zvyšuje se její vysušenost, zatímco oblasti

LIPO Strong je produkt určený pro silné a lokalizované
ošetření s vysokou dermatologickou aktivitou obsahující 5
aktivních látek poslední generace v maximální koncentraci
a možné biodisponibilitě. Jejich biochemická synergie
byla využita k dosažení hloubkové rekonstrukce tkáně
podporující pokožku, a to prostřednictvím revize adipozních
tkání a přeměnou pokožky celulitidní na vypnutou.

schopné regenerovat součásti spojovací membrány mezi dermis

Aktivní látky
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nejvíce vystavené světelnému působení vykazují čím dál zřejmější
známky fotostárnutí. Esteticky se pleť projevuje jako ochablá,
drsná, se ztrátou soudržnosti mezi dermis a epidermis.
TONE Strong je produkt zaměřený na celkovou a kompletní
restrukturalizaci: obsahuje 4 aktivní látky ve vysoké koncentraci
a epidermis a stimulovat novou produkci stavebních látek ME
dermis. TONE Strong pomáhá naladit všechny estetické parametry
na optimální úroveň, takovou, jakou má pleť biologicky mladá a
krásná.
Aktivní látky
RUSCUS, BŘEČŤAN, BIOPEPTID EL (Palmitoyl oligopeptid).

Tripepid-3, červená řasa Chondrus crispus, UCPEPTIDE
pentapeptid, ATPEPTIDE tripeptid-3, BODY FIT Glaucin.

KOMPLEX DECORINYL Tripeptid-10 citrulin: zlepšuje strukturu a

KOMPLEX LIPOREDUCTYL (kofein, ruscus, Tea – hydroiodide,
břečťan popínavý, karnitin, escin): má intenzivní preventivní
účinek na ukládání tuků, posiluje lipolytické a antioxidační
působení. Upravuje mikrocirkulaci a zmenšuje otoky.

KOMPLEX PENTACARE NE (hydrolyzované obilninové glutiny,

pružnost pokožky.
výtažek z rohovníku obecného): vytváří výplňový efekt, kosmetická
výplň vrásek.

DOMÁCÍ PÉČE
Harmonie linií
Zářivá krása
Výsledek tak hmatatelně zřejmý,
že nepotřebuje nic jiného
Body Performance Home Care je řada biotechnologických produktů vytvořených
za pomoci těch nejnovějších vědeckých objevů.
Jediný cíl: reálné výsledky různých estetických problémů našeho těla lze zlepšit
každodenní interakcí s biologickými mechanismy, které jsou základem různých
kosmetických problémů.
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BODY HOME CARE

BODY PRIME
Zeštíhlující a modelující krém proti celulitidě
Celulitida, přesněji deﬁnovaná jako PEFS (edemato-ﬁbrosclerotická panniculopatie)
neboli lipodystroﬁe je estetický i funkční problém, který se dotýká prakticky všech žen.
Mnohočetné důvody přispívají ke vzniku a rozvoji této opravdu skutečné „patologie“
týkající se především hypodermis. Řada vědců se v současné době shodlo, že výchozím
bodem je funkční deﬁcit mikrocirkulace, který způsobí, že se řetězově spustí série změn, jak
strukturálních, tak funkčních, na tukových buňkách, adipocytech. Ty pak vedou ke vzniku
pověstné „pomerančové kůže“, k mikronodulů, makronodulům a v poslední vývojové fázi
i k ﬁbroskleróze.
BODY PRIME ve svém složení zahrnuje vše, co lze využít z nejpokrokovějšího výzkumu k
účinnému strukturálnímu působení proti celulitidě. Nejnovější aktivní látky jako je glaucin
a dihydromyricetin byly spojeny se speciálním peptidem na bázi escinu, s karnitinem ( v
komplexní podobě, která optimalizuje jeho přenos a pomalé uvolňování) a s komplexem
proti celulitidě, který synergicky posiluje mechanismus působení ostatních aktivních látek.
Tyto látky jsou schopné poprvé vzájemně působit na kořen problému celulitidy zcela
inovativním způsobem s tím, že podporují rekonstrukci podpůrné tkáně pokožky pomocí
revize tukové tkáně. Zkrátka přeměnit celulitidní pokožku na vypnutou. PRIME bude
podporovat postupnou přeměnu celulitidy na „novou“ pokožku, hladkou, vypnutou, bez
uzlíků a bouliček, zlepšování odvodňování zadržených tekutin a metabolického odpadu,
progresivní redukci objemu oblastí s celulitidou pro vytvoření nové siluety, kterou není
potřeba maskovat, ale s potěšením ukazovat.
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BODY SLIM 20
Zpevňující krém proti celulitidě
Celulitida, přesněji deﬁnovaná jako PEFS (edemato-ﬁbrosclerotická panniculopatie) se
často spojuje se suchou a hypotonickou pletí, tedy s dvojím problémem, kosmetickými a
funkčním. Kromě toho máme v kritických oblastech těla větší potíže s aktivací lipolýzy, která
nám umožňuje používat mastné kyseliny jako „palivo“ pro spotřebu energie. Účinné lokální
působení musí být schopno ovlivňovat různé funkční změny, které se dotýkají dermis a
epidermis z hlediska vypnutí, vyhlazenosti a hydratace hypodermis z hlediska celulitidy
a hromadění tukových buněk. BODY SLIM 20 je inovativní složení pro účinné strukturální
působení proti celulitidě, reaktivuje lipolýzu a současně zlepšuje tonus a pružnost a
hydrataci pokožky. Speciální peptid ve spojení s kofeinem a extraktem u řad, který
synergicky posiluje jejich akční mechanismus, působí na biologické mechanismy, které
regulují funkce adipocytů. Kyselina mandlová a kyselina glykolová zlepšují energetické a
regenerativní mechanismy na úrovni dermis a epidermis, podporují tak obnovení pružnosti
a vypnutí pokožky.
BODY SLIM 20 bude pomáhat v postupné přeměně celulitidy na „novou“ tkáň, hladkou,
vypnutou, spojenou s progresivní redukcí objemu tukové tkáně a lepší hutností kůže, pro
novou harmonii linií.
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BODY HOME CARE

BODY PLUS 25
Regenerační tělové mléko, vyhlazující, tonizující
a biostimulační
Hypotonie je následkem ztráty pružnosti, tonusu a hutnosti tkáně pokožky a snížené
soudržnosti mezi dermis a epidermis
BODY PLUS 25 je tělové mléko bohaté na moderní aktivní látky, určené ke každodennímu
ošetření hypotonických pletí. Pro jeho složení byly vybrány látky s vysokým a speciﬁckým
biochemickým účinkem, které jsou schopné komplexně působit na různé aspekty
neestetických projevů. Různé AHA kyseliny ve volné formě s pomalým uvolňováním byly
spojeny s nejnovějším speciálním peptidem schopným biologicky stimulovat ﬁbroblasty,
vrátit rovnováhu procesu buněčné obnovy a regenerovat základní stavební látky spojovací
vrstvy dermis a epidermis pro intenzivní a úplnou rekonstrukci a omlazení struktury
pokožky. Rychle budete mít vyhlazenou, jemnou, hutnou a hydratovanou pleť. V krátké
době pak získá vaše pokožka znovu svoji pružnost, tonus, hustotu a pevnost. Dosaženým
cílem je nová, zcela omlazená a restrukturalizovaná pleť.
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BODY VITAL

BODY VIBEX

Hydratační a energizující tělové mléko

Krém na pigmentové skvrny biostimulační
a regenerační

Obsah vody v pokožce má zásadní význam pro její zdraví a krásu. Bohužel dehydratace
je velmi častým jevem, používání nekvalitních čistících prostředků, příliš agresivních,

Pigmentové skvrny patří k jednomu z nejcitlivějších estetických problémů žen, kde do

zpomalení procesu buněčné obnovy, přílišné vystavení slunečnému záření a atmosférické

dnešního dne měla „kosmetická“ řešení jen nepatrné výsledky. Znalost komplexních

jevy, to všechno jsou faktory, které mohou způsobovat zhoršení hydratace, což má za

mechanismů, které jsou základem tohoto problému, pomáhají pochopit důvody neúspěchu.

následek, že je pleť suchá, hrubá, ztrácí svoji jemnost a jas. Zachovat nebo obnovit

Zároveň umožňují dermatologickému výzkumu, aby prostudoval a zpracoval látky, které by

povrchovou hydrolipickou rovnováhu pomocí vhodného produktu je mimořádně důležité

měly vědeckou logiku a daly by promyšlenější smysl jejich používání.

jak z hlediska estetického, tak funkčního. Rohová vrstva biologicky a biochemicky celistvá je

BODY VIBEX je krém speciálně určený pro ošetření pigmentových skvrn. Inovativní složení

bezpochyby synonymem zdraví a krásy.

obsahuje vysokou koncentraci nejnovějšího bioaktivního komplexu schopného působit

BODY VITAL je tělové mléko určení pro suchou a narušenou pleť, obsahuje soubor

na tři základní aspekty problému: protizánětlivé působení pomocí blokování trypsinu

biofunkčních komplexů lipomoist schopný rychle obnovit optimální a trvalou hydrataci.

a chymotrypsinu, regulace, silná stimulace mastocytů a blokování elastázy aktivované

Účinek těchto komplexů je optimalizován Chronodynem, novou látkou podporující

makrofágy, silně stimuluje opravné procesy, regeneruje poškozená vlákna termické matrice.

energizaci a opětovnou aktivaci buněčného metabolismu. Rychle objevíte potěšení a krásu

Kromě toho byla toto látka doplněna dvěma velmi speciálními peptidy, které posilují a

hydratované, jemné, sametově hladké pokožky a příjemný pocit pohodlí, vitality a pohody.

doplňují jejich účinek proti skvrnám, perfection peptid 3, který je schopný vyrovnat povrch
pokožky, a tetrapeptid-7, který značně zlepšuje pružnost.
Nepřerušované používání produktu VIBEX podporuje jasné estetické a strukturální zlepšení
pigmentových skvrn. Nová pokožka, rovnoměrná a kompaktní.
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