
CONCENTRATE LINE

Teknik döküman

Ürün CONCENTRATE LINE

Instant Beauty Flash

Boyut 20 ml. damlalık

Açıklama  Ani sıkılaştırma ve yorgunluk belirtisi 
önleme etkisine sahip konsantre

Referans 08100020

ANINDA GERME 
SIKILAŞTIRMA

NEMLENDİRME YORGUNLUK
BELİRTİSİ ÖNLEME



CONCENTRATE LINE

Osilift® Doğal tensör içeriği, türetilmiş köpük yulaftır. Cilde uzun süre güçlü bir şekilde uzayan ve yapışan, 
sürekli üç boyutlu bir ağ oluşturur. Herhangi bir parlaklık veya yapışkanlık hissi bırakmaz. Günlük 
uygulandığında anında sıkılaştırma özelliğine ve güçlü bir kırışıklık önleyici etkiye sahiptir.

Hidromanyl®

Hydrotriticum PVP® Kopolimer, film oluşturucu ajan. Cildi gerer, su tutma kapasitesinden dolayı koruyucu ve nemlendirici 
özelliklere sahiptir.

Excel Mica JP2

Anında ifade çizgilerini yumuşatmak, yorgunluk belirtilerini 
hafifletmek veya hemen kaldırma etkisi gerektiren tüm cilt tipleri 
için belirtilmiştir. 
Makyajı sabitlemek ve geliştirmek için çok uygundur.

Yorgunluk ve halsizlik belirtilerini azaltır. Anında gerdirir ve 
canlandırır, uzun süreli etkisi vardır. Canlılık ve parlaklık verir.  
Kırışıklıkları giderir, cilt daha sıkı ve anında güzel görünür.

• Temiz bir cilde, tamamen 
emilene kadar hafif bir 
masajla yüze ve boyuna 
4-5 damla uygulayın. 
Makyajı veya normal 
nemlendiriciyi 
uygulamadan önce birkaç 
dakika bekleyin. 
Günlük kullanım tedavisi. 

• Gerekli değil. • Evde kullanım: 
Özel durumlarda 
canlandırıcı bir etki ve ani 
flaş olarak. Kırışıklık karşıtı 
ve sıkılaştırıcı kaldırma 
tedavisi için günlük 
kullanım.

• Profesyonel kullanım: 
Profesyonel uzmanın 
istediği zaman. 

• Açıklanmadı 

Cilt tipi Sonuçlar

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

Ana aktif maddeler

Bitkisel kökenli ve nemlendirici etkisi olan aktif madde. Korneum tabakasını tamir edici özelliğine, 
anında ve kalıcı nemlendirici etkiye sahiptir. Cildi pürüzsüzleştirir.

Yumuşak odak etkisi, ışığı yansıtan ve ciltteki kusurları yumuşatan, yorgunluk ve yaş belirtilerini 
azaltan pigmentler içerir. Cildin doğal tonunu zenginleştirir, parlak ve aydınlık olmasını sağlar.



CONCENTRATE LINE

Ürün CONCENTRATE LINE

Ferulic  
Vit C + DMAE

Boyut

Açıklama Antioksidan ve yaşlanma karşıtı etkiye sahip konsantre Referans 08120020

ANTİOKSİDAN
KORUMA

KIRIŞIKLIK
KARŞITI

AYDINLATICI

Teknik döküman

20 ml. damlalık



CONCENTRATE LINE

Ferulic Acid

Ascorbic Acid

DMAE

• Gerekli değil. • Evde kullanım: Sabah ve / 
veya akşam. Günlük 
kullanım tedavisi.

• Profesyonel kullanım: 
Özellikle antioksidan ve 
yaşlanma karşıtı 
tedavilerde her 
gerektiğinde. 

• Açıklanmadı 

Cilt tipi Sonuçlar

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

Ana aktif maddeler
Böğürtlen ve zeytinlerden elde edilebilen bitkisel kökenli doğal antioksidan. Başlıca işlevi hücresel 
yaşlanmayı önleyen bir antioksidan görevi görmektir. Ek olarak, güneşe maruz kalmanın neden 
olduğu cildin bozulmasının yavaşlatılmasında oldukça etkilidir.

Saf C Vitamini Kolajen sentezi için bir anahtar faktördür, serbest radikalleri etkisiz hale getirir, 
oksidatif stresle savaşır (antioksidant) ve dokuların tazelenmesine yardımcı olur. Kollajen 
sentezini arttırır. Cilt hiperpigmentasyonunu azaltmaya yardımcı olur.

Antioksidan ve yaşlanma karşıtı aktif madde. Cildin sıkılığını artıran önemli bir sıkılaştırıcı ve 
tonlayıcı etki sağlamakla karakterize edilir. Sarkan cildin görünüşünü iyileştiren ani bir etkiye 
sahiptir. Anında kaldırma etkisi sağlar ve serbest radikallere karşı hidrasyon ve koruma sağlar.

30 yaş sonrası veya erken yaşlanma belirtileri görülen tüm cilt 
tipleri ciltler için. Özellikle güneşe maruz kalmış hiperpigmente 
(renk bozukluğu, koyuluğu) veya yaşlanmış ciltler için.

Kollajen sentezini güçlendirerek pürüzsüz ve sıkı bir cilt elde 
edilmesini sağlar. Cildin sıkılığını, tonunu ve parlaklığını geri 
kazandırır. Leke oluşumunu önler ve cildi serbest radikallerden 
korur.

• Temiz bir cilde, tamamen 
emilene kadar hafif bir 
masajla yüz ve boyuna 4-5 
damla ürün uygulayın. 
Makyaj veya normal 
nemlendiriciyi 
uygulamadan önce birkaç 
dakika bekleyin.  



CONCENTRATE LINE

Teknik döküman

Ürün CONCENTRATE LINE

Proteoglycans 
HA + Vit C 

Boyut 20 ml. damlalık

Açıklama Sıkılaştırıcı ve Aydınlatıcı etkiye sahip konsantre Referans 08110020

NEMLENDİRME SIKILAŞTIRICI AYDINLATICI



CONCENTRATE LINE

Proteoglycans

Ascorbic Acid

Hyaluronic Acid

• Gerekli değil. • Evde kullanım: Sabah ve / 
veya akşam. Günlük 
kullanım tedavisi.

• Profesyonel kullanım: Her 
seferinde, özellikle de 
antioksidan ve nemlendirici 
bakımlarda, her ihtiyaç 
duyulduğunda. 

• Açıklanmadı 

Cilt tipi Sonuçlar

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

Ana aktif maddeler
Kutanöz hibritasyonun sürdürülebilmesini ve derinin elastikiyetine izin veren kolajen liflerinin 
desteklenmesini sağlar. Hemen cildi nemlendirir ve gün boyunca nemlenmesini korur. Cildi 
sıkılaştırırken, parlaklık ve iyi görünüm sağlar.

Saf C Vitamini Kolajen sentezi için bir anahtar faktördür, serbest radikalleri etkisiz hale getirir, 
oksidatif stresle savaşır (antioksidant) ve dokuların tazelenmesine yardımcı olur. Kollajen 
sentezini arttırır. Cilt hiperpigmentasyonunu azaltmaya yardımcı olur.

Düşük moleküler ağırlık. Suyu emmek için yüksek bir kapasiteye sahiptir. Yüzeyel tabakalarda 
cilde nüfuz ederek hidrasyon rezervleri oluşturabilir. Deri kanallarının açılmasını kolaylaştırır, diğer 
moleküllerin cilde daha iyi nüfuz etmesini sağlar. Kırışıklık dolgusu ve tamircisi.

Tüm cilt tipleri içindir, özellikle dehidrate ve mat ciltler için veya 
yaşlanmanın ilk etkileri görülen ciltler.

Hemen ve tüm gün süren nemlendirme sağlar. Cilde parlaklık, 
elastikiyet ve sıkılık sağlarken, ekspresyon çizgileri ve kırışıklıkları 
gidermeye yardımcı olur.

• Temiz bir cilde, tamamen 
emilene kadar hafif bir 
masajla yüz ve boyuna 
4-5 damla ürün uygulayın. 
Makyaj veya normal 
nemlendiriciyi 
uygulamadan önce birkaç 
dakika bekleyin.   


