Terapia kolorami
w kosmetyce
ZEPTER COSMETICS

Co to jest
koloroterapia?
KOLOROTERAPIA JEST
REGENERACJĄ DLA
SKÓRY.
Naświetlania wspierają
wiele ważnych procesów
naturalnej odbudowy
skóry. Światło poprawia
perfuzję komórkową
(przepływy płynów),
wspiera tworzenie
nowych komórek krwi,
zwiększa drenaż
limfatyczny i
optymalizuje aktywność
metaboliczną organizmu.

Główne efekty
kosmetyczne:
poprawa ukrwienia skóry i regeneracja,
pomoc w odbudowie włókien kolagenowych,
tworzenie naturalnego płaszcza ochronnego,
wzmocnienie odporności skóry,
rozluźnienie twarzy, zmniejszenie ilości zmarszczek
spowodowanych przesuszeniem,
ulga w przypadku różnych podrażnień,
nawilżenie skóry,
pomoc w redukcji wszelkich zmian skórnych
(łuszczyca, trądzik, opryszczka),
wzmocnienie naczyń krwionośnych, zmniejszenie
obrzęków i zaczerwienienia skóry.

Teraz możesz w widoczny sposób
przywrócić naturalny blask całej
swojej twarzy.
Zmniejszyć przebarwienia, poprawić strukturę
skóry i wygładzić trudne do usunięcia zmarszczki
– w zaciszu własnego domu. Zaawansowana
technologia BIOPTRON może być stosowana
łącznie z kremami kosmetycznymi, aby osiągnąć
jeszcze większą poprawę mikrokrążenia i
jędrniejszy, jaśniejszy wygląd skóry w ciągu
zaledwie dwóch tygodni.

Żółty

Jakie mają
właściwości
poszczególne kolory

Zielony

W KOLOROTERAPII BIOPTRON

• zalecany do skóry tłustej, trądzikowej • przy
zastojach limfatycznych • leczy choroby skóry i
wspomaga jej odporność • uspokaja podrażnienia
i wzmacnia system ochronny • w połączeniu z
innymi kolorami doskonale leczy zestresowaną i
zmęczoną skórę

• działanie kojące i łagodzące • reguluje funkcję
melanocytów • zalecany dla skóry naczyniowej
• daje uczucie odprężenia • nawilża skórę •
likwiduje przebarwienia.

Czerwony i Pomarańczowy

Niebieski

• przyspiesza metabolizm komórkowy • stymuluje
syntezę kolagenu i elastyny • poprawia
elastyczność skóry • opóźniania procesy starzenia
• poprawia ukrwienie • przyspiesza gojenie

• właściwości antyseptyczne i bakteriobójcze
• reguluje pracę gruczołów łojowych • zmniejsza
stany zapalne • łagodzi zaczerwienienie •
niweluje stres i napięcie skóry
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ZABIEG "ESENCJA MŁODOŚCI"
ZABIEG ANTI-AGING
REWITALIZUJĄCY KOMÓRKI SKÓRY

Krok 1:
oczyść dokładnie skórę twarzy preparatem LIGHT
FLUID (PAG-863-1) lub korzystając z dowolnego
preparatu kosmetycznego do oczyszczania twarzy
z Linii Swisso Logical.

Krok 2:
dokładnie nawilż skórę stosując OXY SPRAY
(PAG-961-250S), a następnie przez 2 minuty
naświetlaj filtrem niebieskim. Skóra się odpręży,
zmniejszy napięcie. Dzięki temu skóra skuteczniej
wchłonie składniki zawarte w preparatach.

Krok 3:
delikatnie, opuszkami palców rozprowadź po
skórze HYDRO LIFTING SERUM (PNK-4250) lub
w przypadku skóry męskiej SERUM
REGENERUJĄCE (PNK-4510).

(PAG-961-250S)

(PNK-4250)

(PNK-4510)

FILTR
FULERENOWY
HIPERSPOLARYZOWANE ŚWIATŁO
DLA TWOJEJ URODY
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Krok 4:
zastosuj ponownie terapię światłem BIOPTRON,
naświetlając twarz przez 4 minuty używając filtra
w kolorze pomarańczowym lub zielonym dla skóry
naczynkowej.
W celu wzmocnienia efektu rewitalizacji i
usprawnienia wnikania w skórę korzystnych
związków (efekt liftingu) po aplikacji światła, użyj
HYDRO LIFTING KREM (PNK-4260) lub w
przypadku skóry męskiej ŻELU
ENERGETYZUJĄCEGO (PNK-4500).
Jeśli posiadasz skórę wymagającą silniejszej
regeneracji zastosuj KREM
MULTIREGENERACYJNY (PNK-4080). Preparaty
należy nanieść na skórę twarzy kolistymi,
powolnymi ruchami od dołu ku górze,
wmasowując je od środka czoła, ruchami od
wewnątrz do zewnątrz. Następnie rozprowadzić
krem na górna wargą kolistymi ruchami od środka
do zewnątrz oraz pomiędzy wargą a podbródkiem.

(PNK-4260)

(PNK-4080)

Krok 5:
nanieś KREM NAWILŻAJĄCY POD OCZY
(PNK4070), który aktywuje działanie składników
na poziomie komórkowym, dzięki czemu uzyskasz
efekt wygładzenia i liftingu skóry. W przypadku
skóry męskiej użyj preparatu SERUM
REGENERUJĄCE (PNK-4510).

Krok 6:
na koniec zastosuj terapię Bioptron, naświetlając
skórę twarzy przez 5-10 minut używając filtra
szerokopasmowego (podstawowego). W ten
sposób zapewnisz efekt przeprowadzonego
zabiegu. Jeszcze skuteczniejsze działanie na skórę
nastąpi po zastosowaniu filtra fulerenowego.
Nowy filtr fulerenowy emituje światło
hiperspolaryzowane min. o 30% wyższej
skuteczności w porównaniu ze światłem
szerokopasmowym.
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(PNK4070)

(PNK4510)

(PNK4500)
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