Masky Dual System

novinka!
Omlazovací obličejová a šíjová maska
s výtažkem z vlaštovčích hnízd
a s perlovým práškem
yy Lifting
yy Zvýšení elasticity
yy Omlazení
Кód: 51408
79 rub.

Maska napíná kůži, vylepšuje ovál obličeje, odstraňuje otoky,
váčky pod očima a dvojitou bradu. Brání hromadění tuku v
podkožní tukové buněčné vrstvě, reguluje lymfatickou a krevní
mikrocirkulaci, aktivizuje látkovou výměnu, sytí kůži mikroprvky
a vitamíny a má výrazný omlazující účinek.
Výtažek z vlaštovčích hnízd je zdrojem důležitých minerálních
látek, polysacharidů, regulačních molekul (cytokinů) a antioxidantů. V čínské medicíně je tento produkt uznáván jako
nejlepší kosmetický prostředek s úžasným omlazujícím účinkem.
Perlový prášek sytí pokožku mikroprvky a minerálními látkami,
osvěžuje barvu obličeje, dobře se vstřebává kůží a má omlazující
účinek.

Kolagenová obličejová a šíjová maska
s výtažkem z ženšenu
yy Vyrovnávání
mikroreliéfu
yy Vyhlazování vrásek
yy Tonizace
Кód: 51409
98 rub.

Společnost TianDe vám poskytuje unikátní možnost věnovat
se komplexní péči o svou pleť a darovat jí mládí a krásu pomocí
aplikace masek Dual System, založených na přírodních
ingrediencích.
Masky Dual System – to je dvojitý efekt komplexní péče.
Velkolepý výsledek jejich použití je viditelný okamžitě!
yy Základ masek Dual System je nasycen roztokem vyživujících,
regenerujících, biologicky aktivních látek a přírodních výtažků.
yy Masky Dual System dokonale přiléhají k pokožce, takže dochází
k účinnému vstřebávání aktivních složek, díky čemuž se pokožka
obličeje, šíje a rukou stává ideálně hladkou, měkkou a něžnou.
Masky Dual System lze používat kdekoliv a kdykoliv, nevyžadují
žádné speciální podmínky.
yy Masky Dual System jsou účinné v boji s vráskami, zarudnutím kůže,
otoky a tmavými kruhy pod očima.

Aktivní soubor aminokyselin, mikroprvků a vitamínů obsažený
v ženšenovém extraktu napomáhá regeneraci buněk pokožky,
aktivizuje imunitu kůže, zvlhčuje a chrání pokožku před
předčasným stárnutím. Vykazuje imunostimulační, antistresový
a tonizující účinek.
Výtažek z ženšenu stimuluje regenerační procesy, obnovuje
pokožku a podporuje její pružnost, brání vzniku vrásek, posiluje
životní sílu a odolnost kůže, výborně tonizuje.

www.tiande.eu

Masky představují sáček s dvěma nádobkami, v jedné je
kontaktní ubrousek z tkaniny napuštěné speciální látkou a ve
druhé regenerující emulze.
Základ masek je napuštěn roztokem vyživujících,
regenerujících biologicky aktivních látek a přírodních výtažků.

MASKY
DUAL SYSTEM
Na bázi
přírodních
výtažků a biozlata

Emulze obsahuje ceramidy a biologicky aktivní zlato.
Stabilizuje a posiluje účinek masky a rovněž zvětšuje hloubku
průniku aktivních látek.
Použití:
Vyjměte ze sáčku kontaktní masku, vyrovnejte ji a přiložte na
obličej na 15 – 20 minut. Sejměte masku a opláchněte obličej
vodou. Otevřete nádobku s regenerační emulzí a jemně
naneste malé množství přípravku na pokožku.
Výsledek:
sametově něžná mladistvá pokožka, zářící zdravím.
Masky Dual System jsou doporučovány na libovolný typ
kůže, a to od 25 let věku. Předcházet stárnutí pokožky je
tak snadné!

Masky Dual System

Maska z placenty na pokožku
kolem očí, se žraločím tukem a výtažkem
z olivových listů

opravdový magický rituál pro vaši pokožku.
Tajemství velkoleposti, nevyčerpatelný zdroj mládí
a krásy. Vyzkoušejte i vy nenapodobitelný efekt
přírodních složek!

Maska na pokožku okolo očí, proti
vráskám, na bázi 100% kolagenu

yy Regenerace
yy Aktivní lifting
yy Antistressor
Кód: 51402
54 rub.

Maska okamžitě řeší problémy pokožky okolo očí. Mizí otoky,
tmavé kruhy, obnovuje se napnutí a pružnost kůže, vyhlazují se
drobné vrásky. Kyselina hyaluronová zvlhčuje pokožku a brání
nadměrné ztrátě vlhkosti. Výtažky z moruše a šalvěje posilují
mikrocirkulaci krve a tím přispívají ke snížení otoků v periorbitální
oblasti.
yy Antistressor
yy Zesvětlení
yy Zvlhčení
yy Lifting
Kód: 51401
54 rub.

Aktivní kolagen má výrazný liftingový účinek, zpomaluje proces
stárnutí a zlepšuje vypětí pokožky.
Hyaluronová kyselina působí jako zvlhčovač a změkčovač, hraje
důležitou roli při zpevňování struktury tkání, udržování správnou
úroveň jejich vlhkosti a pružnosti a chrání je před bakteriemi.
Výtažek z moruše obsahuje organické kyseliny, vitamíny,
karotinoidy, flavonoidy a pektin. Stimuluje metabolické procesy.
Výtažek ze šalvěje se vyznačuje baktericidními a protizánětlivými
vlastnostmi, posiluje mikrocirkulaci krve.

Maska má výrazný liftingový účinek, stimuluje proces regenerace
buněk, přispívá k vyhlazení vrásek, odstraňuje otoky a váčky
pod očima. Sloučeniny obsažené ve žraločím tuku intenzivně
vyživují pokožku a obnovují strukturu buněčných membrán.
Výtažky z mořských řas a olivových listů mají zvlhčující účinek,
posilují rezistenci kůže vůči stresovým faktorům a brání jejímu
předčasnému stárnutí.
Žraločí tuk má intenzivní léčivé a preventivní vlastnosti,
podporuje hojení kůže, přispívá k obnovení imunity a ochraně
před infekcemi, vyživuje pokožku.
Výtažek z mořských řas vyživuje, zvlhčuje a zklidňuje pokožku.
Výtažek z olivových listů obsahuje látky, které chrání pokožku před
ultrafialovými paprsky a tím brání jejímu stárnutí a vzniku vrásek.

Obličejová a šíjová placentární kolagenová
maska s výtažkem z červeného kaviáru

yy Regenerace
yy Zvlhčení
yy Výživa
Кód 51405
79 rub.

Výtažek z ovčí placenty aktivně omlazuje pokožku, posiluje
regenerační procesy a blokuje škodlivý vliv volných radikálů.
Kolagen zajišťuje pokožce pevnost, pružnost a elasticitu. Má
liftingový účinek, koriguje vrásky a poskytuje pokožce hladkost
a svěžest.

Aloe vera je přírodní antioxidant, který zvlhčuje pokožku,
odstraňuje záněty, mírné opuchliny a otoky. Aktivně regeneruje
pokožku a vyhlazuje ji.
yy Detoxikace
yy Změkčení
yy Zvlhčení
Кód: 51406
98 rub.

Omlazovací obličejová a šíjová maska
s ovocnými kyselinami
Ovocné kyseliny působí jako peeling, jemně odstraňují suché
šupinky kůže a rozpouštějí odumřelé částečky rohovinové vrstvy.
Kůže se tak stává sametově něžnou, vrásky se vyrovnávají a udržuje
se optimální rovnováha vlhkosti. Podporují syntézu kolagenu a
elastinu, které zodpovídají za pružnost pokožky, zlepšují barvu
obličeje a normalizují sekreci tukových žláz. Pokožka tím získává
novou životní sílu a viditelně se zmenšuje množství vrásek.

Maska urychluje dělení buněk díky aktivizaci buněčného dýchání,
napomáhá regeneraci a účinně zvlhčuje pokožku. Aktivní složky
masky zajišťují vyváženou výživu, neutralizují volné radikály,
stimulují vnitřní buněčné rezervy, chrání před stresovými faktory.
yy Sycení kyslíkem
yy Posílení
yy Regenerace
Кód 51404
79 rub.

Rychle odstraňuje otoky a zčervenání kůže způsobené alkoholem,
obnovuje přirozenou zdravou barvu obličeje, výborně osvěžuje,
tonizuje a vrací pokožce životní sílu. Díky cílenému účinku
rostlinných přísad aktivizuje činnost lymfodrenážního systému,
viditelně redukuje váčky pod očima a odstraňuje otoky.

Proteiny, aminokyseliny, minerální látky a vitamíny obsažené
v červeném kaviáru vykazují mohutný posilující účinek a
normalizují hormonální pozadí kůže. Maska stimuluje regeneraci
buněk, vylepšuje mikroreliéf pokožky, chrání před stresem.
Aktivní látky obsažené v masce pomáhají zmenšovat hloubku
vrásek, zvyšují napnutí a tonus kůže, mají výrazný liftingový efekt.
Maska má intenzivní stimulující, antioxidační a omlazující účinek.

Obličejová a šíjová placentární
kolagenová maska s biozlatem

Biozlato vytváří přírodní ochrannou vrstvu pro uchování
přirozené vlhkosti kůže, pomáhá sytit kůži kyslíkem, přispívá k
regeneraci buněk a zvyšuje elasticitu a pružnost pokožky.
Vitamíny A, C, E jsou přirozené antioxidanty, „vitamíny krásy“,
které pokožka denně vyžaduje k udržování rovnováhy živin.
Posilují regenerační procesy, neutralizují negativní vnější vlivy a
vrací pokožce zdraví.

Obličejová maska proti otokům po oslavách

yy Antioxidační účinek
yy Proti vráskám
yy Zesvětlení
Кód: 51403
79 rub.

Havajské mořské řasy (simolent) jsou bohaté na polysacharidy
a mají schopnost udržovat vlhkost, díky čemuž pokožka zůstává
něžně hedvábnou.
Ovocné kyseliny působí na kůži na molekulární úrovni a stimulují
produkci bílkovin, které jsou nepostradatelné pro krásu a zdraví
pokožky.

yy Změkčení
yy Zvlhčení
yy Regenerace
Кód: 51407
83 rub.

Placentová kolagenová výživná maska na ruce
Maska účinně zvlhčuje, napíná, tonizuje a oživuje pokožku rukou.
Zlepšuje její barvu, rychle vyhlazuje vrásky, vyživuje, změkčuje,
odstraňuje zarudnutí a podráždění pokožky, hojí drobné ranky.
Stimuluje funkci krevních cév a aktivizuje ochranné mechanizmy
pokožky. Aktivní složky masky zpevňují nehty a zabraňují jejich
vrstvení a lámání. Maska na ruce je výbornou alternativou
studiových procedur.
Aktivní kolagen se vyznačuje výrazným liftingovým efektem,
zpomaluje proces stárnutí a zlepšuje napnutí kůže na rukou.
Hyaluronová kyselina vytváří na povrchu kůže souvislou tenkou
vrstvu, která udržuje přirozenou vlhkost pokožky a přitom
nezhoršuje její průdušnost.
Výtažek z ovčí placenty je účinným imunostimulátorem a
antioxidantem, který posiluje regenerační procesy a blokuje
škodlivé působení volných radikálů.
Éterický levandulový olej stimuluje ochranné reakce kůže,
vyznačuje se antiseptickým, antibakteriálním a zklidňujícím
účinkem.
Éterický šeříkový olej má změkčující a ochranný účinek, působí
jako anestetikum.

