Komerční prezentace

PLAZMAFRAX
– omlazení bez jediné kapky krve
Omlazení plazmovými toky představuje absolutní novinku v estetické medicíně.
Tato unikátní metoda vám pomůže odstranit vrásky, pigmentaci, strie, jizvy, kruhy a otoky pod očima, akné a celkově oživuje pojivové tkáně. Plazmoterapii lze využít na ošetření krku, dekoltu a prsou i těla. Je možné ošetřit i jemné vrásky okolo očí včetně jizev po chirurgické úpravě víček.

Princip technologie
Kvalitní italský přístroj PlazmaFrax generuje
plazmové toky, které reagují s biologickou tkání a dosahuje se tak účinného peelingového
efektu, reparace, zpevnění i pružnosti pleti.
Zároveň se podpoří obrana a posílení tkáně.
Plazmovou technologii doprovází účinná léčba
infračerveným laserovým paprskem.
Vyzkoušejte ošetření PlazmaFraxem
jako zpěvačka Martina Balogová a
zbavte se několika problémů své
pleti naráz.

Efekty plazmy v estetice – šokující výsledky!
l vyplnění vrásek
l problémy s pigmentací
l oživení pojivové tkáně
l ošetření akné
l neinvazivní plazmatická mezoterapie
l vyhlazení kůže a biostimulace
l exfoliace bez mechanického poškození
l navrácení pružnosti pokožky
l ochrana a posílení pevnosti pokožky
l plazmové toky reagují s krevní plazmou,
která obnovuje a urychluje regeneraci buněk
Akční cena ošetření – 1490 Kč.
Laser & Esthetic centrum Beauty PRO,
Hybernská 24, Praha 1, tel. 273 136 126,
www.beautypro-studio.cz
Výhradní dovozce přístroje PlazmaFrax pro
ČR a SR, BP Beauty PRO, Medical & Beauty
technologies, www.beautypro.cz
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Komerční prezentace

Soutěžíme o biokosmetiku
Italská rodinná firma Rolland nabízí kosmetiku z výtažků a extraktů plodin pocházejících z ekologického zemědělství. Rostliny nejsou chemicky ošetřené a neobsahují toxické látky. Společnost z okolí Boloně sází na principy japonské medicíny a biodynamiky, tedy zemědělské metody, která aktivně pracuje s přírodními
léčivými silami. Svou činností podporuje ekonomické zajištění 480 vesnic a 1200
rodin v Amazonských deštných pralesech. Je tak součástí unikátního projektu
na podporu rozvoje a růstu finanční stability zemí třetího světa. V České republice je nově uvedena exkluzivní řada na vlasy, skládající se z mnoha kvalitních
produktů, které se řídí pravidly fytoterapie.

Soutěžní otázka:
Co přesně je fytoterapie?
a/ bylinná léčba, která využívá přirozené vlastnosti rostlin pro zlepšení zdraví člověka
b/ terapie založená na výzkumech italského
badatele G. Fyta
c/ bylinná léčba, jejíž zkrácený výraz fytoterapie znamená fyzikálně-torická terapie

Na 5 výherců naší soutěže čeká bio rich water
– nejoblíbenější produkt značky Rolland.

O ceny soutěžíme pouze pomocí SMS.
Návod jak na to najdete na s. 98.

více na: www.rolland.cz

