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Elérhető: 2010 Május
SZÉPSÉGÁPOLÁSI CÉL: VITALITÁS

ACTI RIDES 
FLASH -
GÖRGŐS 
RÁNCSIMÍTÓ
SZÉRUM, 6 ml
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Homlok

Szarkaláb

Nevetö ráncok

Az arc elveszíti fiatalos külsejét, 
fáradtnak és elgyötörtnek látszik

A kor elörehaladtával szarkalábak
és ráncok boritják el az arcbört
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Hogyan alakulnak ki a ráncok?

A hámréteg kisimult és egyenletes

A bazális réteg sima és egyenletes, az alsó
kötött rétegek adják a támasztékot

Az hámréteg petyhüdté válik a bazális
réteg támasztásának hiányában és igy
ráncok alakulnak ki a bör felszinén

Idövel

A bör TELT, FESZES ÉS KISIMULT

RÁNCOK alakulnak ki és a bör
elveszíti FESZESSÉGÉT

ÉRETT BöR

FIATALOS BöR

A bazális réteg petyhüdté válik a bör
elasztikusságának elvesztése miatt.

Ráncok alakulnak ki a hámrétegben amely
láthatóvá válik a bör felszinén
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Acti-Rides
Flash

Azonnali fizikai hatás

Belülröl tölti fel a ráncokat azáltal, hogy stimulálja
az irha réteget a ráncok alatt

1

Nagyobb támasztékot ad a ránc alatti irhának

A ránc minkét oldaláról való nyomás a 
ránc alatti szövetet mozgásra készteti.

1

2

A kötőözövetekben való mozgás a
petyhüdt irha réteget megelmeli,

belülről töltve fel a ráncot, megemeli
a bört és kisimitja a ráncot.
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Acti-Rides
Flash

Megnöveli a tömörséget
Az aktiv hatóanyagok stimulálják az

elasztikus rostokat

A szérumban használt
aktiv hatóanyaok
helyreállitják a

tömörséget az irha
rétegben

Megerösitik az elasztikus
rostok hálózatát.

2

A börben lévő tömörség belülröl áll helyre
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Acti-Rides
Flash

ÚJ ÉS MEGLÉVö RÁNCOKAT CÉLOZ MEG

A RÁNCOK FELTÖLTöDNEK

A ráncok fizikailag feltöltödnek a mélyre ható
hatásnak köszönhetöen, amely látható eredményt
mutat a bör felszinén.

HELYREÁLLITJA A TÖMÖRSÉGET

A szérum helyreállitja az irhában a 
tömörséget, még nagyobb támasztékot nyújtva a 
bör számára. 

Igy a hámréteg visszakapja eredeti formáját a 
dermo-görgök hatásának köszönhetően.

Csupán két percen belül,
A ráncok láthatóan kisimulnak,

És az arc visszanyeri fiatalos külsejét

Optimális hatás érdekében folyamatos
használata javasolt
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Kifinomult
mosolyvonalak

Az
Acti-Rides 

Flash-el

Az ARC visszanyeri FIATALOS 
megjelenését

Kisimult
homlok

Eltünt szarkalábak



9

Az elsö dermo-görgö stimulálja az irha
réteget, megcélozva a mélyebb
börrétegben található ráncokat és fizikai
módon tüntei el azokat a bör felszinén.

A két másik dermo-görgö elösegiti a 
szérumban található aktiv hatóanyagok
optimális felszivódását a börbe, igy
helyreállitja az irhában lévö tömörséget
és megerösíti a bör rugalmasságát.

2
1

Acti-Rides
Flash

TOLL APLIKÁTOR
3 DERMO-görgö*

Az Acti-Rides Flash belülröl tölti fel a ráncokat
kisimitja az arc vonalait, tömörséget ad a 

mélyebben fekvö börrétegeknek.

*
• 3 fém görgö
• (tökéletes védelem)
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Görgesse végig a dermo-görgöket

minden ránc felett lágy körkörös

mozdulatokat alkalmazva kb 30 

másodpercig. Végül fejezze be a 

mozdulatot oda-vissza mozdulattal

minden egyes ráncon.

Acti-Rides
Flash

A termék használata elött nyomja meg a 
gombot a hüvelykujjával.

Tartsa a kezében a terméket úgy, mintha
egy toll lenne a golyókkal lefelé mutató
irányban.
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HASZNÁLATI TECHNIKÁK

Acti-Rides
Flash

Felfelé irányuló
mozdulatokklal a 

szakralábakon

Minden egyes ráncon
a homlokon

A szarkalábakon

A nevetö ráncok mentén
lefelé irányuló

mozdulatokkal.

Alkalmazza az
aplikátor tollat a 

föbb ráncokon

Az Acti-Rides Flash más ráncokon is alkalmazható az
arcon és nyakon
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A GUINOT által elöállitott különleges aktiv
hatóanyag komplex

DERM LISS

Összetevök:

Hyaluron Sav: feltölti a barázdákat

- elösegiti a folyamatos teltséget és elasztikusságot

- helyreállitja a hidratáltságot amely elengedhetetlen
az egészséges bör számára

Dynalift:

Feszes filméreteg képez a bör felszinén
a mikro lifting hatás segitségével.

Shea Vaj, E vitamin: börtápláló, antioxidáns hatóanyagok

FöBB AKTIV HATÓANYAGOK

Acti-Rides
Flash



13Doboz tükörrel

Acti-Rides
Flash

GN501540 LAKOSSÁGI kiszerelés
GN643560 TESZTER kiszerelés

6 ml



14BöRÁPOLÁSI cél:

VITALITÁS

SZÉPSÉGÁPOLÁSI KONZULTÁCIÓ

A KOZMETIKUS 

Anélkül, hogy megemlitené az arcán lévö
ráncokat elbeszélget a vendéggel

“Egy különleges termékem van amely
láthatóan eltünteti a ráncokat”

VAGY

“Ha a börén ráncok kezdenek kialakulni
van rá egy nagyon hatásos
megoldásom…”



15

TERMÉK JAVASLAT

Szalon Kezelés
Javaslat

SKINCARE CONNECTION®
Javaslat

BöRÁPOLÁSI CÉL                   

VITALITÁS

BöRÁPOLÓ KRÉMEK

TÜNDÖKLö BöR

FESZESITö TERMÉKCSALÁD

HYDRADERMIE LIFT                           
Megemeli az arc kontúrjait

az izomstimulációt felhasználva

LIFTOSOME                            
Feszesiti a bört és megemeli

az arc kontúrjait



16

Acti-Rides
Flash

REKLÁMKÉP A TERMÉK BEVEZETÉSÉHEZ 


