Innovatív Enternal Arckezelés
AZ ETERNAL ÔSSEJTES ARCKEZELÉS a fiatalság globális védelmét
biztosítja. Extra hatékony bôrfiatalító kezelés növényi eredetû ôssejtek
felhasználásával. Ezek táplálják és revitalizálják a bőr alatti szöveteket.
Hosszan tartó öregedésgátlást biztosítanak.
A kezelés azonnali simaságot és feszes arcbôrt eredményez.

Enternal Növényi eredetû ôssejtek
nanoliposzómákba zárva
ETERNAL TERMÉKCSALÁD: Extra hatékony bôrfiatalító
összetevôivel táplálja és revitalizálja a bôr alatti szöveteket.
Hosszan tartó öregedésgátlást biztosít.
Az Uttwiler Spätlauber egy olyan almafa típus, melyet a 18. században Svájcban
termesztettek, rendkívül népszerű és keresett fajta volt, mivel az alma, amit termett,
nagyon sokáig elállt. Napjainkban ezt a fajtát a kihalás veszélye fenyegeti.
A Spätlauberből kivont őssejtek genetikai tanulmányozása azt a meglepő felfedezést
hozta, hogy ez az almafa típus rendkívüli módon képes a regenerálódásra, ami egyben
magyarázatot ad arra is, hogyan tudott ennyi időn keresztül fennmaradni.

Smink eltávolítás Eye Make-up
Remover-rel (Aquatherm)
Arc-nyak-dekoltázs letisztítása
SK tisztító tejjel.

Tonizálunk a feszesítô tonikkal
(Aloe rich Tonik).
Öntsünk egy keveset egy tálba
a Radiante cleasing exfolting
gel-ből, majd körkörös mozdulatokkal vigyük fel a bőrre.
Ezt követően mossuk le vízzel.

A természet ezen példáját alapul véve a SKEYNDOR forradalmasította a professzionális
szépségápolást az Eternal termékcsalád megalkotásával. Ezek az első olyan kozmetikumok, amelyek növényi eredetű őssejtek felhasználásával készültek a tartós és
hatékony bőrfiatalítás érdekében.
Bőrünk külső hámrétege sejtek ezréből épül fel, amit csupán néhány száz „szuper sejt”
állít elő nap mint nap. Ezek az őssejtek. Nélkülük bőrünk elveszítené a megújulásra való
képességét. Az őssejteknek speciális anyagcseréje van, ezért ápolásukhoz különlegesen
tápláló hatóanyagokra van szükség. A genetikai kutatások kimutatták, hogy ezen tápanyagok egy részét épp az olyan, hozzájuk hasonló „szuper sejtekben” találjuk meg, mint
amilyenek például a növényi eredetű őssejtek.

Ezek a növényi mikrorészecskék elősegítik a külső hámréteg őssejtjeinek termelődését,
fokozzák a bőrsejtek vitalitását és a hatóanyagok sejtekbe történő beépülését, ily módon
segítenek megőrizni az idő előre óhaladtával is a bőr volumenét. Ezek a hatékony biológiai részecskék megvédik az őssejteket az olyan káros környezeti hatásoktól, mint például
az UV sugárzás, fenntartják növekedésüket és meghosszabbítják élettartamukat.
Radírozás – Peeling (SK-Enzyme
peelinggel, összekeverjük az
összetevôket, feltesszük a bôrre
7-10 percig, majd kétszer bô
vízzel lemossuk).

A mikro pipettába adjunk 3 ml-t a
Stem Cell Nanoliposomes of
Plant Origin Concentrate-bôl az
Anti-Wrinkle Permeabiliser Factorhoz, majd rázzuk össze, és 2 ml-t
masszírozzuk be a bôrbe a problémás
területeken. Gépi kezelést itt vehetünk
igénybe.

Egy gézlapra Cryogenic Lifting
Solution-t fújunk, és felhelyezzük a
arc-nyak részekre. 5 percig hagyjuk
rajta. A Polymerisable Cream Mask-ot
és a Normalising Effect Powder
Mask-ot összekeverjük, és egyenletesen eloszlatjuk az arcon és a nyakon.

A maradék 1 ml
Stem Cell Nanoliposomes Of Plant
Origin Concentrate-et simító mozdulatokkal eloszlatjuk az arc-nyakdekoltázs részen.
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Aktív hatóanyagok:
• növényi eredetű nano-liposzómás őssejtek, melyek fokozzák a bőr természetes
őssejtjeinek szaporodását; jambu kivonat, mely újraépíti a kollagén rostokat és
elősegíti összetapadásukat a kötőszövettel;
• tengeri édeskömény kivonat, mely a sejtosztódást szabályozza, hatékonyan
méregteleníti az oxigénhiányos sejteket, és normalizálja a külső hámréteg
sejtburjánzását.
• tengeri levendula kivonat, mely gyors és erőteljes ránctalanító hatással bír;
• farkasbab kivonat, mely tömöríti, feszesíti a bőrszövetet, tónusosabb arcvonalakat
biztosít, növeli a bőr ellenálló képességét és fokozza a természetes kollagén képződést.

