ošetření

KYSLÍ K
UDRŽÍ PLEŤ
V KONDICI

Kyslík je nezbytnou součástí
našeho života a každé buňky
lidského těla, včetně pleti.
Zlepšuje kvalitu kožních buněk,
napomáhá k rejuvenaci pleti,
její celkové svěžesti a mladosti.
Proto se laboratoře ALISSA
BEAUTÉ při vývoji nových
účinných složení na kyslík zaměřily a podle nejnovějších
vědeckých výzkumů vyvinuly
O2 INTENSE – kompletní péči
o pleť s unikátní formulí „kyslíku“ a přírodními aktivními
látkami, bez parabenů, minerálních olejů a barviv.

redukuje hluboké vrásky, zlepšuje
pružnost, prokrvení a výživu.
Bambucké máslo hydratuje a zklidňuje pleť, působí proti předčasnému stárnutí, má léčivé a hojivé
účinky.
Trehalosa typ pouštního kaktusu je bohatým zdrojem hydratace
a pomáhá ji udržet v pleti.

Kyslík působí v celém těle jako
elixír života, podporuje krevní oběh,
ovlivňuje dělení a regeneraci buněk, řízení látkové výměny a příznivě ovlivňuje stav pleti – přispívá
k její regeneraci, svěžesti a mladistvosti, sjednocuje ji, vyhlazuje a vypíná její povrch. Vlivem stárnutí
však klesá výkonnost plic a menší
množství kyslíku v těle se odráží
i na stavu pleti. Snižuje se buněčná aktivita a produkce kolagenu
v kůži, s přibývajícím věkem je navíc
pleť sušší, našedlá, povadlá...
Jediným řešením jak udržet pleť
v kondici je používání vhodné kosmetiky – pečující řada O2 INTENSE
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pokožku projasňuje a omlazuje,
zjemňuje vrásky a zlepšuje hydrataci a pevnost. Je určena pro unavenou a dehydratovanou pokožku,
pleť s vráskami a s jinými projevy
stárnutí a také pro pleť citlivou.
Aktivní látky:
OxyCell, látka získaná ze semen
kukuřice, obsahuje fytostimolin,
který zlepšuje vitalitu tkání, podporuje prokrvení a přívod kyslíku do
pleti. Pokožku regeneruje, zlepšuje
její barvu a dodává jí celkovou svěžest.
Vitaminový komplex hydratuje
pleť, zpomaluje proces stárnutí,

Přípravky pro salonní použití:
ALISSA BEAUTÉ O2 MASKA
INTENSE (200 ml)
Inovativní maska s okysličujícím
komplexem OxyCell napomáhá
okysličení pleti a její celkové revitalizaci. Složení s cukrem trehalosa
a sacharidy pleť hydratuje, luxusní
vitaminový komplex spolu s rýžovým olejem a retinolem zajišťují správnou revitalizaci, zjemňují
hloubku vrásek a zanechávají pleť
sametově hebkou a projasněnou.
ALISSA BEAUTÉ O2 SÉRUM
INTENSE (10x 5ml ampule)
Sérum s unikátním komplexem
OxyCell okysličuje pleť a celkově
zlepšuje její stav. Speciální korektivní prášek projasňuje a opticky
zmírňuje hloubku vrásek. Kyse-

ošetření
lina hyaluronová, cukr trehalosa
a sacharidy udržují v pleti hydrataci. Luxusní vitaminový komplex zajišťuje správnou revitalizaci, zjemňuje hloubku vrásek a zanechává
pleť hebkou.
ALISSA BEAUTÉ O2 KRÉM
INTENSE (200 ml)
Inovativní krém napomáhá okysličení pleti, ráno a večer ji účinně
ošetřuje, hydratuje a chrání. Složení
obsahuje unikátní komplex OxyCell, cukr trehalosa, sacharidy, luxusní vitaminový komplex, rýžový
olej a máslo karité.
Postup
profesionálního ošetření:
1. Čištění pleti – vyčistěte pleť
čisticím mlékem a tonikem.
2. Exfoliace – naneste na pleť
exfoliační masku na bázi enzymů
Exfoliating Mask, nechte ji 5 až 10
minut působit a poté odstraňte.
Pokud je to nutné, naneste Emolli-

ente Gel – Změkčovadlo a proveďte
hloubkové čištění pleti.
3. Relaxující masáž
naneste
masážní olej nebo masážní krém
a proveďte masáž. Doporučujeme
masážní krém s kyselinou hyaluronovou z Alissa Beauté. Podpoříte
okysličení a vyživení pleti.
4. Aplikace séra – 2/3 obsahu
ampule séra 02 Intense naneste na
obličej a vmasírujte.
5. Aplikace masky – aplikujte
masku 02 Intense, nechte ji 15 až
20 minut působit a poté odstraňte.
Pleť bude okysličená a celkově revitalizovaná.
6. Sérum v ampulích – naneste
zbývající 1/3 séra 02 Intense a vmasírujte do pleti. Již neoplachujte.
7. Aplikace krému – naneste přiměřené množství krému 02 Inten-

se na celý obličej, krk a dekolt. Po
ošetření je pleť hebká a vrásky jsou
jemnější.
Přípravky pro domácí použití:
Pro každodenní použití můžete
klientce doporučit účinné sérum
a pečující krém, které pleť hydratují a zjemňují, přinášejí okamžité
pohodlí a svěžest, zářivější vzhled
a méně viditelné vrásky.
O2 SÉRUM INTENSE (30 ml)
Inovativní sérum napomáhá okysličovat, rozjasňovat a hydratovat
pleť. Aplikuje se ráno a večer na
vyčištěnou pleť, poté lze aplikovat
krém.
O2 KRÉM INTENSE (50 ml)
Inovativní krém zajišťuje hydrataci
a revitalizaci pleti, zjemňuje hloubku
vrásek a zanechává pleť sametově
hebkou. Nanáší se ráno a večer na
obličej a krk, před aplikací se doporučuje nanést na pleť sérum.
Text a foto: Beauty Servis Group/
Alissa Beauté
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