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Vysoce koncentrované anti-age produkty
řady SK BOOSTER intenzivně pečují o zralou a namáhanou pleť. Využívají protistárnoucích účinků peptidů, antioxidačních
vlastností vitaminů a také velmi účinné
péče restrukturalizačních kyselin. obnovují procesy v pokožce tak, aby probíhaly ve
zcela přirozeném rytmu. Pleť je díky tomu
citelně optimalizovaná.

01

ú činný hexapeptid – 5 %

redukuje vzhled
jemných linií

Věděli jste?

02

Zabraňte
předčasnému
stárnutí

Potlačuje velkou měrou (v průměru
asi ze 60 %) uvolňování chemické látky, která přirozeným způsobem vzniká
v nervové soustavě a způsobuje zvyšování svalových kontrakcí v obličeji.

Před

retušuje i vyplňuje
hluboké a mimické
vrásky

03

Zpevní obličejové kontury

04

vypne strukturu pleti

Po 45 min.

05

zpomalí procesy
předčasného stárnutí

S K B ooster

PEPTOX SERUM FLUID
Anti-age sérum s obsahem hexapeptidu nabízí kromě účinku podobného
„botox“ péči i antioxidační efekt. Redukuje hluboké i mimické vrásky a předchází jejich další tvorbě a prohlubování.
Viditelně vypne a zpevní obličejové kontury. Dohlédne na dostatečnou tvorbu
kolagenu i elastinu v pokožce a zároveň na optimální hydrataci. Posiluje
regenerační procesy a zabezpečí, aby
veškeré funkce pokožky probíhaly ve
správném rytmu. Je celoplošnou péčí,
je vhodné pro obličej, krk i dekolt.

HYALURON CONCENTRATE 10
Účinný koncentrát obsahuje čistou
kyselinu hyaluronovou a hexapeptid,
takže dodá pokožce maximální hydrataci. Zapojí se aktivně do regeneračních
procesů pleti, redukuje ztrátu elasticity,
okamžitě retušuje jemné linie a koriguje hluboké i mimické vrásky. Zvýší
hustotu pleti a jakoby ji „vypolstruje“.
Navýší také schopnost pokožky vázat
a dlouhodobě udržet hydrataci, a tím
vypne obličejové kontury. Jde o lokální
preparát, je tedy nejvhodnější pro
zatěžovaná místa obličeje a krku.

Kontakty: www.eshop.biodroga.cz, www.salonbiodroga.cz
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Kosmetická alternativa „botox“ péče
LACTO-PEPTIDE 8/10 SERUM IN CREAM
Hypoalergenní sérum v krému s obsahem
peptidů je určeno pro zralou náročnou pokožku, která může trpět
projevy přecitlivělosti.
Stimuluje přirozený
epidermální faktor
růstu pokožky (EGF),
aktivuje obnovu kožních
buněk a je účinným
antioxidantem.

EGF

Epidermal Growth
Factor = faktor růstu
pokožky. jeho aktivita se
v důsledku stárnutí
pleti výrazně
snižuje.

SK BOOSTER ANTI-AGE OŠETŘENÍ
Profesionální péče krok po kroku
SPECIFICKÉ ČIŠTĚNÍ POKOŽKY A EXFOLIACE PLETI
s použitím PREPARÁTU s obsahem kyselin
AKTIVACE BODŮ prostřednictvím
ELEKTROAKUPUNKTURY
APLIKACE hydratační masážní masky,
tzv. MATRIX Z MOŘSKÝCH ŘAS
ANTI-AGE MASÁŽ s vypínajícím a zklidňujícím
efektem vyvinutá značkou BIODROGA MD
APLIKACE ANTI-AGE PRODUKTU na oční i retní
partie + NANESENÍ ANTI-AGE PLEŤOVÉHO KRÉMU
NANESENÍ VYSOCE OCHRANNÉHO PRODUKTU
s faktorem 30 nebo 50
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