C.GNATURE 3
Extrémně posilující vitamínová a minerální maska na obličej

3 STEP POWER RADIANT MASK

2 STEP LIGHTY BLENDING MASK

VECLAT OU pleťová maska s čistým vitamínem C a podporou dalších unikátních složek
Vyzkoušejte pleťové masky 2-STEP [ampule + maska] / 3-STEP [ampule + maska + sérum].

3 STEP / POWER RADIANT MASK

2 STEP / LIGHTY BLENDING MASK

Získejte příliv energie pro váš obličej díky vitamínu C
a zvyšte tak funkci ochranného štítu pokožky
Pleťová maska, na kterou jste čekali

vitamín, který našel
své správné místo
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LIGHTY BLENDING MASK
2-STEP / Vitamínová maska pro denní použití
Okamžité a dlouhodobé dodávání vitamínů

1 AMPOULE
*	Dodává

vitamín C a čistou vlhkost suché
pokožce

*	Zajišťuje

hladkou texturu pokožky

*	Autoterapie
*	Používá

s pocitem lehkého tepla

se pro vysoce koncentrovanou
hydrataci a výživu

2 MASK

*	Celulózová

fólie z buněk PT pro maximální
absorpci pokožkou

*	Výborná

přilnavost k pokožce bez jakéhokoli
podráždění

*	Udrží

déle vlhkost, je měkčí a hustší

*	Pevná

folie obalí a udrží výživný obsah
Ampoule z kroku 1
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POWER RADIANT MASK
3-STEP / Vysoce koncentrovaná minerální pleťová maska
Doplňte čistou vitaminovou energii

1 AMPOULE

*	Dodává

vitamín C a čistou
vlhkost suché pokožce

*	Zajišťuje

pokožky

hladkou texturu

*	Hydratační

a rozjasňující
péče pro každý typ pleti

2 MASK

*	Celulózová

fólie z buněk
PT pro maximální absorpci
pokožkou

*	Výborná

přilnavost
k pokožce bez jakéhokoli
podráždění

*	Autoterapie

*	Udrží

*	Používá

*	Pevná

s pocitem
lehkého tepla
se pro vysoce
koncentrovanou hydrataci
a výživu

déle vlhkost, je měkčí
a hustší
folie obalí a udrží
výživný obsah Ampoule
z kroku 1

3 SERUM
*	Vysoce

koncentrované
dokončovací sérum, které
dodává pokožce bohatou
vlhkost

*	Pečujte

o svou pleť
komplexně od začátku
do konce

*	Pro

měkkou a hedvábnou
pokožku

Čistý vitamín C v Ampuli ‘VECLAT OU’
Obsahuje 10% vitamínu C

AMPOULE

Texturu pokožky lze zlepšit antioxidačním
atributem vitamínu C

Bezpečné pro většinu typů pletí

Rozjasnění

Vitamin C může být běžně používán

Vzlepšuje texturu pokožky

pro většinu lidí po dlouhou dobu
* Velmi málo jedinců s přecitlivělou pokožkou může
zaznamenat mírné podráždění

Vitamin C dokáže odstranit tmavé skvrny
a zlepšit nerovnoměrný tón pleti díky přerušení
tvorby melaninu

Urychluje tvorbu kolagenu
a zabraňuje povadlé pleti

Ochrana kůže před poškozením
slunečním zářením

Reakce vitaminu C podporuje tvorbu kolagenu,
což má za následek celkový efekt napnutí
pokožky.

Bohatý antioxidant z vitamínů chrání buňky
pokožky zdravé. Vitamin C má také silnou UVA
ochrannou funkci a snižuje výskyt kožních
onemocnění způsobené UVB zářením.

Unikátní Triple Effect od „VECLAT OU“
Pro efektivní dodávání vitamínů
Obnova pokožky pomocí Triple Silanolu,
Triple HA a Triple Natural hydratačního oleje.

TRIPLE
SILANOL
Stabilní dodávání
vitamínu C do pokožky
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TRIPLE
prírodní
hydratacní oleje

TRIPLE
HA
Optimalizovaná rovnováha
z vysoce, středně
i nízkomolekulární
kyseliny hyaluronové

Dodává pokožce hydrataci
pomocí tří druhů
hydratačních olejů

TRIPLE prírodní
hydratacní oleje

TRIPLE SILANOL

TRIPLE HA

Methylsilanol mannuronát
Funguje jako Smart Carrier
(zrychlená absorpce a zlepšení
elasticity)

Hyaluronát sodný
Přírodní hydratační faktor
(NMF), hojný na dětské pokožce

Jojobový olej
Bohaté hydratační
a antioxidační složky

Acetylovaný hyaluronát
sodný
Zlepšená vlhkost pokožk

Olej z arganových jader
Zabraňuje odpařování vlhkosti

Silantriol
Poskytuje pružnost pokožky
Methylsilanol hydroxyprolin
aspartát
Zvyšuje tvorbu kolagenu

Hydrolyzovaná kyselina
hyaluronová
Hluboce proniká a okamžitá
absorpce pokožkou

Olej ze semen brutnáku
lékařského
Vytváří bariéru proti vlhkosti
pokožky
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