
MOC W GLA
Set Puralissime od Isabelle Lancray to kompleksowy ze-

staw do piel gnacji cery t ustej, mieszanej, problematycznej 
(zmiany hormonalne zwi zane z acne tarda oraz z okresem 
oko omenopauzalnym). 

Preparaty oczyszczaj  skór  i chroni  j  przed starzeniem 
spowodowanym stresem rodowiskowym. Na uwag  zas ugu-
je zw aszcza bogata w aktywny w giel maska o dzia aniu de-
toksykuj cym, która reguluje wydzielanie sebum.
www.lancray.pl

ULGA DLA D ONI
Serum do r k z 30-procentowym st eniem sk ad-

ników aktywnych to innowacyjny preparat od Dermia 
Solution – peeling oraz preparat nawil aj cy i rozja-
niaj cy w jednym. 

Jest szczególnie polecany dla skóry dojrza ej, su-
chej, wiotkiej i z przebarwieniami. Dzi ki sk adnikom 
aktywnym, takim jak witamina B3, ekstrakt z mi szu 
aloesu czy delikatne kwasy, ju  pierwsza aplikacja 
przynosi ulg  spierzchni tym d oniom.

www.dermia-solution.pl

LASEROWA BIOREWITALIZACJA
Hiszpa ski laser diodowy Initia umo liwia 

usuwanie zb dnego ow osienia, a dodatkowo 
jest wyposa ony w funkcj  transepidermalnej 
biorewitalizacji skóry twarzy. 

Dzi ki temu mo e by  stosowany nie 
tylko w okresie jesienno-zimowym, ale przez 
ca y rok. Warto postawi  na sprawdzone, eu-
ropejskie technologie.

www.pczk.com.pl/initia.html

KOLORYZACJA BRWI
RefectoCil Blonde Brow – pasta do brwi, któ-

ra umo liwia rozja nienie ciemniejszych odcieni 
w osków oraz przygotowanie ich do dalszej kolo-
ryzacji. Pasta poprawia te  tekstur  siwych brwi. 

Zawarto  jednej tubki (15 ml) umo liwia wy-
konanie oko o 30 zabiegów. Produkt stosuje si  
w po czeniu z oksydantem w kremie RefectoCil 
Oxidant Creme.
www.refectocil.pl

MODELOWANIE I KONTUROWANIE
Slimor Face & Body to wie e spojrzenie na modelowanie cia a i konturowanie twarzy. Aparat 

z innowacyjn  g owic  rotacyjn  360  zapewni efekty ju  po jednym zabiegu. 
Trzy rodzaje nasadek pozwalaj  dopasowa  dzia anie do obszaru cia a. Skuteczne po czenie 

fali radiowej z podci nieniem i ultrad wi kami to gwarancja szybko ci, komfortu i najwy szej 
jako ci procedur.

www.profesja.imagecentrum.pl
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