Nové wellness ošetrenie pomocou kyslíka.
Čo je kyslíková kozmetika?
Kyslíková kozmetika je moderné ošetrenie pre tvár, krk a dekolt .
S koncentrovaným kyslíkom sú špeciálne ochranné a ošetrujúce účinné látky rozprašované
na pokožku , ktoré ju vitalizujú a prepožičiavajú jej mladistvé vyžarovanie.
Produkty pre kyslíkové ošetrenia sú neobyčajným konceptom pre pleť na jej :
 hydratáciu
 výživu
 dodanie vitamínov A,E,C (vitamíny krásy)
 ochranu proti voľným radikálom
 pre obnovu buniek
 podporujeme tak bunkové dýchanie
Aplikujeme koncentráty ako sú napr. kyselina hyaluronová , vitamínové prípravky ako
ochranu pred UV –žiarením, roztok s antioxidatívnymi látkami - vhodné pre každý typ pleti
každého veku.
Prípravkami stimulujeme syntézu kolagénu , ktorý má vplyv na hrúbku epidermy a rovnako
prispieva k redukcii vrások a k zlepšeniu štruktúry pleti ako aj remodelovanie a objemové
usporiadanie napr. v oblasti pŕs, na zadku a pri vpadnutých lícach.
Účinky ošetrenia Bodyfluid krásny dekolt
Remodalácia štruktúry kože nasmerovaná zvnútra posilnením a reorganizáciu kolagénovej
siete , zlepšenie pevnosti pleti kože a redukcia vrások, reštrukturalizácia a objemová výstavba
v oblasti pŕs až do 2 cm v obvode hrudníka , push up efekt.
Účinky ošetrenia Intenzívne Repair –sérum
Účinná látka – kyselina hyaluronová , obsahové látky z červených morských rias,vit. A,E,C
A Aloe Vera majú trvalý účinok na hospodárenie s vlhkosťou.
Účinok je posilnení prirodzenej schopnosti revitalizácie kože ,regulácia hospodárenia
s vlhkosťou, pleť bude jemnejšia , elastickejšia a získa viac pružnosti.
Vitanome- intenzívna starostlivosť pre použitie v priebehu kyslíkového ošetrenia .
Varianty : pre suchú pleť
pre citlivú pleť
pre zrelú a náročnú pleť
Vitanome sú špeciálnym spôsobom upravované vitamíny a iné dôležité , v tuku rozpustné
látky .
Špecifiká - malá veľkosť častíc
- rozpustne vo vode
Pozitívum - ľahšie preniknutie do kože
- mnohonásobne silnejší účinok
- lepší príjem bunkami

Účinky ošetrenia- Hyaluron Intensiv 100
Účinok je so 100% silou účinnej látky pôsobí na celkové zlepšenie vzhľadu, vrásky sa
redukujú ,pleť sa reaktivuje a posilní sa regulácia hospodárenia pleti s vlhkosťou.
Roztok účinných látok
Účinok – celosvetovo prvýkrát bol pri kyslíkovej nástrekovej kozmetike použitý koncept s
prevereným a definovaným ochranným potenciálom proti radikálom. Roztok účinných látok
urýchľuje výmenu kyslíka cez tukovú dvojvrstvu epidermy a vedie v interakcii s kyslíkom k
hlbšej , elastickejšej pleti s prirodzene sviežim vyžarovaním.

