VITAMIN C

BEAUTY FLASH
KA!

NOVIN

Dvoufázová intenzivní kúra
Krása stisknutím knoflíku
•

vyhlazuje, vypíná
a regeneruje strukturu
pleti

•

působí jako antioxidant
a chrání před nepříznivými
vlivy životního prostředí

•

zmírňuje hyperpigmentaci
a poškození slunečním
zářením

•

zlepšuje elasticitu pleti
a zabraňuje předčasnému
stárnutí

•

bez ztráty účinků díky
čerstvě aktivovanému
vitamínu C  

Síla medicínské krásy
www.dr-schrammek.cz

VITAMIN C

BEAUTY FLASH
Nový dvoufázový produkt s čerstvě
aktivovaným vitamínem C - pro
hladkou a rovnoměrnou pleť
Vitamín C je jednou z nejúčinnějších
anti-aging látek, jejíž účinnost byla ověřena již mnoha studiemi. Přesto existoval
problém: vitamín C ztrácí po určité době
při kontaktu s kyslíkem a světlem část
své účinnosti. Nyní máme ale řešení! Díky
novému produktu Vitamin C Beauty Flash
mohou být jedinečné účinky vitamínu C
využity ve své nejlepší podobě!
Stisknutím knoflíku se hodnotná látka
přidává k produktu teprve před jeho použitím, díky čemuž je čerstvě aktivována.
V kombinaci s kyselinou hyaluronovou a
hodnotnými peptidy pečuje sérum o   reorganizaci struktury pleti: vrásky jsou vyplněny, pleť vyhlazena a jednotlivé složky
pleti jsou intenzivně regenerovány. Pokožka získává rovnoměrný, hebký a svěží
vzhled.

POUŽITÍ

Odtáhněte bílý uzávěr
ve směru šipky a zcela
jej odstraňte.

Silně stiskněte
červený knoflík.

Zatřepejte
lahvičkou.

Odstraňte těsnící
uzávěr.

Nasaďte dávkovací
uzávěr.

Aplikujte.

Optimální pro denní použití pod denní
a noční péči nebo jako intenzivní kúra.
Obsah produktu Vitamin C Beauty
Flash (7,5 ml) vystačí na 7-10 dní.

VITAMÍN C VE SVÉ
NEJÚČINNĚJŠÍ PODOBĚ!

Distributor: Revolution Hair s. r. o.
Tel.: +420 775 775 140
E-mail: schrammek@revolutionhair.cz

www.dr-schrammek.cz

Čerstvě aktivovaný vitamín C
není schopen pouze efektivně
chránit pleť před stárnutím,
ale také pleť viditelně a intenzivně regeneruje. Vitamín C je
ve vodě rozpustný antioxidant,
který chrání před volnými radikály a působí proti oxidačnímu stresu. Podporuje syntézu
kolagenu, redukuje viditelné
poškození UV zářením a propůjčuje pleti světlejší a rovnoměrnější vzhled. Skutečně
zázračná kúra!

