112 HL PROFESSIONAL SKINCARE W LNE

Kuracja dla skóry dojrzałej z zastosowaniem
innowacyjnych lipopeptydów
Aktywna linia kosmetyków PERFECT TIME została dopasowana do potrzeb skóry dojrzałej,
wiotkiej i skłonnej do zmarszczek.

SCHEMAT ZABIEGU

Dwa główne czynniki, odpowiedzialne za zmiany z wiekiem zachodzące w skórze to zaburzenia hormonalne,
które pojawiają się na skutek spadku poziomu estrogenów
i progesteronu oraz szkodliwe działanie środowiska, związane z zanieczyszczeniem powietrza i promieniowaniem
słonecznym. Ponadto, uszkodzenie bariery naskórkowej
powoduje utratę jej zdolności do zatrzymywania wody
w komórkach i odżywiania głębokich warstw skóry.
Zapotrzebowanie na produkty, wypełniające zmarszczki,
ujędrniające, liftingujące i zapewniające optymalny poziom nawilżenia skóry zachęciło ﬁrmę HL do stworzenia ekskluzywnej i niezwykle skutecznej serii produktów w oparciu o innowacyjne funkcjonalne lipopeptydy, podstawowe
aminokwasy i mocno działające ekstrakty, które przywracają cerze młody wygląd i zapewniają wzmocnienie konturu
twarzy, szyi i dekoltu.
Nowa, szczególnie aktywna linia kosmetyków, która otrzymała nazwę PERFECT TIME, została dopasowana do potrzeb skóry dojrzałej, wiotkiej, skłonnej do zmarszczek, której brak jędrności.
Połączenie innowacyjnych lipopeptydów, podstawowych
aminokwasów i dodatkowych, wysokiej jakości składników
aktywnych sprzyja zwiększeniu objętości podskórnej tkanki tłuszczowej, zapewnia wypełnianie zmarszczek od wewnątrz i wygładza skórę. Ponadto, w krótkim czasie skóra
zostaje ujędrniona, wyraźnie zmniejszają się zmarszczki,
a po upływie dłuższego czasu odpowiednio napięta skóra
uzyska zdrowy, promienny wygląd.

1. Oczyszczamy skórę za pomocą żelu Perfect Time Gentle
Gel Soap, który zawiera kwasy owocowe AHA, ekstrakt granatu
i naturalny czynnik nawilżający (NMF).
2. Za pomocą pędzla nanosimy na twarz peeling chemiczny
Anti Age Peel II o stężeniu 22%, oparty na opatentowanej mieszance naturalnych owocowych ekstraktów i kwasów – Ultra
Multifruit Formula.
3. Peeling nie wymaga neutralizacji. Po 10 minutach zmywamy preparat wodą i nanosimy na skórę równą warstwą unikalny
kremowy peeling na bazie kwasu mlekowego i hydrolizowanych protein mlecznych – White Peel. W celu wzmocnienia działania produktu należy przykryć twarz wilgotnym kompresem.
4. Po 10 minutach zmywamy White Peel i przystępujemy
do wykonania masażu twarzy z użyciem serum Perfect Time
Advanced Firm & Lift Serum w połączeniu z kremem Perfect
Time Deep Acting Night Cream. Są to szczególnie aktywne kosmetyki o bardzo bogatym składzie zawierające m.in. lipopetydy, ﬁtoestrogeny, kwas hialuronowy. Po zakończeniu masażu
preparaty nie wymagają zmywania.
5. Następnie nanosimy równomiernie Perfect Time Firming
Mask. Po 15 minutach zmywamy maskę wodą i osuszamy skórę.
6. Na zakończenie zabiegu nanosimy serum Perfect Time
Advanced Firm & Lift Serum i krem na dzień Perfect Time Daily
Firming Cream. Zaleca się stosowanie kremu do ochrony przeciwsłonecznej Age Defence CC Cream SPF 50.

Dla sukcesu kuracji niezbędne jest regularne stosowanie
preparatów Perfect Time w pielęgnacji domowej.
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