Novinky

Krásná

v každém věku
Pleť může být krásná v každém věku. Italská značka
diego dalla palma, kterou na našem trhu zastupuje společnost
Italy Style Linea, s.r.o., představuje nové profesionální
ošetření ICON TIME™ využívající účinky stříbra, koloidního
zlata a platiny, které obnovuje a prodlužuje mladistvý půvab pleti
a lze ho přizpůsobit na míru klientkám všech věkových kategorií.
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ICON TIME™
Během profesionálního ošetření se
používají intenzivní kosmetické přípravky, které jsou doplněny o novou
specifickou masáž Icon Time™, která v sobě odborně kombinuje západní
a východní masážní techniky. Pro
vyšší efekt salonního ošetření je
vhodné používat i produkty na domácí péči z této řady:
24-hod. revitalizační
anti-age krém (50 ml)
Udržuje mladistvý vzhled pleti a je ideální pro věk 30+. Anti-InflammAging
komplex předchází vzniku známek
stárnutí způsobenému vnějšími vlivy,
stresem, nezdravým životním stylem
a mikro-zánětlivými procesy. Krém
je obohacen o stříbrný mikroprach,
jenž posiluje strukturu ochranné bariéry pokožky, a zanechává ji hladkou
a hydratovanou s méně viditelnými
vráskami a jemnými linkami.
Aktivní látky: 51+3 HYALU COMPLEX™, Anti-InflammaAging system, stříbrný mikro-prach
24-hod. vyplňující
anti-age krém (50 ml)
Chrání nosnou strukturu pleti
a opravuje známky stárnutí jejich tzv.
vyplněním. Hodí se pro klientky ve
věkové kategorii 40+ a pro ženy s pletí s výskytem vrásek a ztrátou tonusu.
Obsahuje peptidový komplex s koloidním zlatem, který stimuluje tvorbu nového kolagenu, proto zanechává
pleť jemnější, pružnější a s minimalizovanými vráskami.
Aktivní látky: 51+3 HYALU COMPLEX™, „no-a.g.e.s peptidy“, GOLDEN Collagen

24-hod. obnovující
anti-age krém (50 ml)
Regeneruje unavenou pleť a zmírňuje zpomalení metabolických funkcí pokožky a jejích regeneračních
schopností. Je vhodná pro klientky ve
věku 50+ a pro ženy se suchou pletí
s výskytem hlubších vrásek a ztrátou
elasticity. Vyživuje ji a obnovuje její
mladší a pevnější vzhled.
Aktivní látky: 51+3 HYALU COMPLEX™, AGE DELAY komplex, PLATINUM SKIN-Matrix, keratin, pro-colagen, isoflavon z červeného máku
Tip na použití: Doporučte klientkám,
aby zvolený krém každé ráno a večer jemně vmasírovaly do pokožky
obličeje (mimo oblasti očního okolí)
a krku.
Korekční oční krém (15 ml)
Obsahuje zlatavé korektivní pigmenty a diamantový prach, jež viditelně potlačují otoky i tmavé kruhy pod očima. Jeho pečlivě měřená
koncentrace aktivních látek zlepšuje mikrocirkulaci v pokožce a vyhlazuje vrásky. Hodí se pro všechny
věkové kategorie.
Aktivní látky: 51+3 HYALU COMPLEX™, diamantový rozjasňující komplex, komplex proti váčkům,
escin, pigmenty opravující barvu
Tip na použití: Poraďte zákaznicím, aby každé ráno a večer aplikovaly malé množství krému na
vyčištěnou pokožku očního okolí.
Řadu ICON TIMETM je ideální kombinovat s YOUTH VENOM SÉREM, které obsahuje unikátní μ-CONOTOXIN
III, glykan, jojobu a kyselinu hyaluro-

novou. Okamžitě zpevňuje a vyhlazuje pokožku a minimalizuje vrásky.
POSTUP PROFESIONÁLNÍHO
OŠETŘENÍ ICON TIME™:
1. krok: Make-up a povrchové nečistoty pleti odstraňte Micelárním
čisticím mlékem a následně pokožku dočistěte Revitalizačním tonikem. Na citlivou oblast očního okolí
použijte Dvoufázový odličovač očí
a rtů.
2. krok: Poté na pokožku naneste
malé množství Behaviorálního oleje.
3. krok: V závislosti na typu pleti
klientky vyberte vhodný exfoliační
přípravek – Exfoliant s kyselinou
mandlovou, Enzymatický peeling,
nebo Peeling s kombinací kyselin.
4. krok: Na pokožku obličeje a krku
naneste malé množství Masážního
krému a proveďte masáž. Následně aplikujte Revitalizační anti-age
masku nebo jednorázovou luxusní
masku Super Mask™ a nechte působit.
5. krok: Podle věkové kategorie
klientky a potřeb pokožky vmasírujte Revitalizační anti-age sérum
(kategorie 30+), Vyplňující anti-age sérum (kategorie 40+), nebo
obsah Obnovující anti-age ampulky (kategorie 50+).
6. krok: Na závěr pleť ošetřete Vyplňujícím anti-age krémem,
který v sobě zahrnuje benefity
všech vzácných aktivních látek
(51+3 HYALU COMPLEX™, stříbrný
mikro-prach, GOLDEN Collagen,
PLATINUM SKIN-Matrix).
Text a foto: Italy Style Linea, s.r.o.
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