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Bőr feszesség 

 Felszín alatti okok 

Fiatalos bőr  

Érett bőr 

Idővel a bőr elfárad, petyhüdt lesz és elveszíti feszességét.  

Fibroblasztok:  
Elasztikus rostok 

‘gyára' 

Fibroblasztok, élő sejtek felelősek az elasztikus 

rostok termeléséért, kevésbé aktívak. 

Kevesebb elasztikus rosttal rendelkezik, amelyek 

alacsonyabb minőségűek. 

Elasztin 

Kollagén 



Bőr feszesség 

  A felszínen jelentkező következmények   

Az arc kontúrjai megereszkednek 

Szarkalábak és ráncok jelennek 

meg az arcon 

A bőr elveszíti 

tónusosságát és a bőrszín 

fakóvá válik 



Masque  

Eclat Lifting 
Ragyogást Fokozó Lifting Maszk 

10 perc a fiatalos bőr visszanyeréséért   



Arc 

Nyak 

• A GUINOT exkluzív nem szőtt anyaga   

 
• A speciális dizájn annyi bőr takar, amennyit lehetséges 

 
• Anyaga és alakja képessé teszi az aktív hatóanyagok azonnali behatolását a bőr mély rétegeibe 

Egyedülálló arcmaszk... 



… nagyhatású összetevőkkel kombinálva 

Pro-Collagen 

• Élénkíti a kollagén és elasztin termelést a 

fibroblasztokon keresztül  

 
• Védelmet nyújt a kollagén és elasztin rostoknak az enzim 

roncsolódás ellen az anti kollagenáz és az anti elasztáz 

aktivitásnak köszönhetően 

Dynalift  
és Lift Feszesítő Komplexum 

Azonnal megemel 

C-vitamin származék 

Hydrocyte Komplex 

Tündöklést eredményez 

• Kisimítja az arcvonalakat és szembeszáll a 

petyhüdséggel azáltal, hogy védőréteget képez a bőr 

felszínén és megemeli azt. 

• Növeli a tündöklést a bőr felszínének simítása és 

a bőr pigmentációs problémáinak korrigálása által. 

• Hidratál és mélyen a sejtekben megköti a vizet 

Bőrrel való érintkezése során a  Masque Eclat Lifting különleges feszesítő és tündöklést növelő aktív hatóanyagait 

szabadítja fel, ami fiatalító hatású csupán 10 perc alatt  



Látható eredmények 

• Az arc fiatalosabb külsőt  kap 

• A bőr feszesebb 

•  A bőrszín újra tündököl 



Használati utasítás 

Használja különleges esemény előtt, vagy amikor érzi, hogy rendkívüli feszesítésre és tündöklésre 

van szüksége a bőrének. 

  Az arc letisztítása után vigye fel 

a lap maszkot. Kezdje a szemeknél, 

majd az orron, és végül a száj 

kontúrjára. 

  Az alsó oldalsó sarkokat 

hajtsa fel. 

 Húzza az alsó oldalsó 

széleket lefelé az arcra és a 

nyakra. 

 A felhajtott oldalsó sarkokat 

hajtsa vissza az alsó oldalsó 

szélekre. 

 Nyengéden nyomja le a 

maszkot az arc vonalaira. Hagyja 

fent 10 percig.. 

 Távolítsa el a maszkot, majd 

körkörös mozdulatokkal 

masszírozza be bőrébe a 

megmaradt terméket. 



Csomagolás 

LAKOSSÁGI: 4 különálló zacskóból álló doboz, ref. szám. 504800 

Aluminium zacskó Kartondoboz 



Csomagolás 

KÍSÉRLETI FORMÁTUM: Bemutató doboz 10 zacskóval, ref.szám 504850 

Bemutató doboz 10 
zacskóval 

A bemutató doboz a pult sarkára 
van helyezve, ezzel is elősegítve 

az impulzív vásárlást 

Kizárólag a termék megjelenése alatt 



Konzultáció 

Előírás 

A KOZMETIKUS olyan kezelés javasol, amely: 
 

- Feszesíti a bőrt, 

- Elénkíti a bőr tündöklését. 

 

A VENDÉG SZÉPSÉGÁPOLÁSI CÉLJA:  
FESZESÍTÉS 

Kérdések a vendéghez 

- Általában milyen típusú termékeket használ otthon?  

- Rendszeresen használ maszkot? 

- Az arcán hol látszik a legjobban a fáradtság? 

- Hogyan jellemezné bőrének tündöklését? 

 

A Kozmetikus észrevételei: 

A bőr kevésbé feszes 

Az arcon szarkalábak és ráncok vannak 

A bőrszín fakó 



Konzultáció és előírás  
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A Vendég szépségápolási célja:  

FESZESSÉG 

KIEGÉSZÍTŐ ARCÁPOLÁS: 
TÜNDÖKLÉST ELŐSEGÍTŐ 

BŐRÁPOLÁS 
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Feszesít és megfiatalítja az 
arc vonalait 

Izomstimulációt alkalmaz a  
"lifting hatásért" 

Masque Eclat  

Lifting 

A vendég szépségápolási 
céljainak megfelelően 



További részletek az összetevőkről 
 
 

A Masque Eclat Lifting egy nem szőtt maszk, amely magas teljesítményű aktív hatóanyagokkal van ellátva, hogy szembeszálljon a bőr 

petyhüdtsége ellen, megakadályozza a ráncok megjelenését és azonnali lifting hatást eredményezzen. Egyedülálló alakja és textúrája speciális 

tervezésű, amely amennyire csak lehetséges befedi a bőrt és maximalizálja az aktív hatóanyagok felszívódását az azonnali tündöklésért és 

lifting hatásért.  

 
Az idő előrehaladtával a bőr elveszíti elasztikusságát és feszességét, valamint vékonyabb lesz. Ez a teltség és tömörség elvesztése 

eredményezi az arc vonalainak megereszkedését és a ráncok megjelenését. A jelenség nagy mértékben a hámrétegben és az extracelluláris 

mátrixban keletkezett roncsolásnak köszönhető. A kollagén és elasztin szintézis csökken és ezek a proteinek tovább roncsolódnak a matrix 
metalloproteinases (kollagenáz és elasztáz) által. 

 
A petyhüdtségének és a ráncok megjelenésének megakadályozására a Masque Eclat Lifting megcélozza ezeket a rostokat, stimulálja a 

termelésüket és limitálja a roncsolódásukat. 

 
Az aktív hatóanyagok és különösképpen a Pro Collagen, amely hidrolizált kollagén Alaria esculenta hínár kivonat és biopeptidek 

kombinációja: 

 
•Növeli a kollagén és elasztin szintézist a fibroblasztokon keresztül a biopeptid CL és EL-nek köszönhetően; 

 
• Védelmet nyújt a kollagén és elasztin rostoknak az enzim degeneráció ellen, az Alaria esculenta hínár kivonat anti kollagenáz és anti 

elasztáz tulajdonságának köszönhetően; 

 
• Feltölti a ráncokat a hidrolizált kollagénnel. 

 
Azonnali lift formulája:  

 
• Nyugtatja az arc vonalait, harcol a bőr petyhüdtsége ellen a Dynalift és a bitechnológiai komplexum mechanikai litfing hatásának 

köszönhetően 

 
• Tündöklővé teszi a bőrszínt és felélénkíti a ragyogását a C vitamin származéknak köszönhetően 

 
• Hidratálja a bőrt a hydrocyte komplex-nek köszönhetően. 

Masque Eclat Lifting 



PRO-COLLAGEN 
 
A Pro Collagen egy komplex, amely három aktív hatóanyagot tartalmaz:  

 
- Hidrolizált kollagén, egy azonnali kollagén löket és rövid időn belül megnöveli a bőr tömörségét; 
- A Biopeptides EL és CL stimulálja az elasztin és kollagén rost termelődést, újra építi a hámréteget, megerősíti a bőr feszességét és 

hosszú időre rugalmasan tartja; 
- Alaria esculenta kivonat védelmet nyújt a rostoknak, harcol a bőr petyhüdtsége ellen és megelőzi a ráncok megjelenését. 

 
 

1. HIDROLIZÁLT KOLLAGÉN 
Hatás: ránctalanító  
Ez a tengeri eredetű kollagén hidrolizált, amely csavaros alakjával képes összezsugorodni és csökkenteni a molekuláris súlyát. A peptidek 

ezáltal könnyebben szívódnak fel és maradnak a bőrben. A bőr felszínére helyezve feltöltik a ráncokat és szarkalábakat.  

 
 
2. BIOPEPTIDES EL és CL 
Hatás: újraépít, feszesít, ránctalanít 
A Biopeptides CL és EL palmitin savból készült peptidbe építve: tripeptide GHK a biopeptide CL esetén és hexapeptide VGVPAG a 
biopeptide EL-nél.  
Ennek lipophil lánc jelenlétének köszönhetően a peptidek jobban alkalmazkodnak a bőrhöz és optimális mértékben szívódnak fel a 

hámrétegben. 
A tripeptide GHK nem csak töredéke a kollagén láncnak, de üzenetvivő is a bőr helyreállítási folyamatában. Ily módon a biopeptide CL 
stimulálja a kollagén szintézist és a glycosaminoglycan-okat (GAG), mialatt védelmet nyújt és helyreállítja a kollagént. 
A hexapeptide VGVPAG egy töredéke az elasztin molekulának: ez a „tavasz töredék”, amely hatszor ismétlődik.. Szintén fontos 

üzenetvivőként működik a szövet mátrix helyreállításában. Valójában képes szabályozni a szövet újra struktúrálódását és megnöveli a 

makrómolekulák szintézisét a matrixban a fibroblasztokon keresztül. 

 
A Biopeptides CL és EL az egymást kiegészítő működésükként szembe szállnak az öregedéssel. Az irha mátrixban végbemenő helyreállító 

hatásuk erősíti a hámréteget, fejleszti a bőr rugalmasságát és láthatóan csökkenti a ráncokat. 

További részletek az összetevőkről 

 
 

Masque Eclat Lifting 



3. ALARIA ESCULENTA HÍNÁR KIVONAT 

 

Hatás: anti-elasztáz, anti-kollagenáz 

Az Alaria esculenta egy barna hínár, amit Angliában termesztenek.  

Ennek a kivonatnak kollagenáz és elasztáz ellenes tulajdonságai vannak és így szembeszáll a bőr petyhüdtségével, valamint a feszesség 

és rugalmasság elvesztésével. 

A bőr UV sugárzásnak, szennyeződéseknek és az idő múlásának van kitéve, aminek különböző jelei jelentkeznek mind külsőleg, mind pedig a 

sejtközi mátrix felépítésében. Ez részben a matrix metalloproteinase (MMP) és az elastase enzimek mitt van.  

Az enzimek gyengítik a nélkülözhetetlen támasztó rostokat a kollagént és az elasztint, így okozzák az irha szerkezetének roncsolódását, a 

tömörség, rugalmasság és feszesség elvesztését. Ezek eredményeképpen a bőr vékonyabb lesz, sokkal törékenyebb és a ráncok alakulnak 

ki. 

Az MMP (kollagenáz) okozta kollagén és az elasztáz okozta elasztin roncsolódásának megakadályozására az Alaria esculenta kivonat 

képessé teszi a bőrt feszességének, tónusosságának visszanyerésére, ezzel megakadályozva a ráncok megjelenését. 

 
 

DYNALIFT 

Hatás: megemel 

A Common sorghum (Sorghum bicolour), vagy más néven édes sorghum egy gyógynövény a Poaceae (Gramineae) családból. 
Eredetileg Afrikából származik, mag(sorghum mag) vagy, mint takarmány (sorghum takarmány) használták. A Sorghum az ötödik 

legfontosabb gabona világszerte a kukorica, rizs, búza és árpa után. 

A Dynalift a sorghum-ból kinyert kivonat, egy poliszaharidokban (nagy cukor molekulák) gazdag növény.. Ezek a molekulák film réteget 

formálnak a bőr felszínén a mikro lifting hatás érdekében. 

További részletek az összetevőkről 

 
 

Masque Eclat Lifting 



BIOTECHNOLÓGIAI KOMPLEX (PVP) = Lifting feszesítő komplex 

Hatás: megemel 

Ez a komplex összekötő zselé anyagként működik a maszk állagában és lifting hatást eredményez.  A polimer kivonatok azonnali 

mechanikai hatásként megtámadja a bőr petyhüdtségét azáltal, hogy egyenletes filmréteget formáz a bőr felszínén. 

 

VITAMIN C SZÁRMAZÉK  

Hatás: szabadgyök megkötő és antioxidáns tulajdonsággal rendelkezik, stimulálja a kollagén szintézist és helyreállítja a bőrszín 

tündöklését. 

A C Vitamin, vagy más néven aszkorbinsav, friss gyümölcsökben és zöldségekben, mint kivi, paradicsom, citrus gyümölcsökben stb. 

található meg. Ez a vitamin nélkülözhetetlen a testünk számára a megfelelő működéséhez és jó néhány értékkel rendelkezik: 

- Először is szabadgyök megkötő és antioxidáns hatású. Védelmet nyújt a bőr és a bőr szövetei (különösképpen a sejtmembránok) 

számára úgy, hogy csapdába ejti a szabad gyökök kialakulását, éppen ezért előnyös hatással van a bőr öregedése ellen. Ily módon játszik 

szintén szerepet az UV sugárzás okozta roncsolódás megelőzésében, amely az egyik fő okozója a szabad gyökök formálódásának és a 

bőr öregedésének. 

-Élénkíti a kollagén szintézis és nélkülözhetetlen koenzim a termelődésben, így az irha regenerálódásában. 

- Mindezen túl savas pH-val rendelkezik, ami természetes hámlasztó hatású, így a bőr felszínének elsimításával tündöklővé teszi azt és 

láthatóan korrigálja a bőr pigmentációs problémáit. 

További részlet az összetevőkről 

 
 

Masque Eclat Lifting 



HYDROCYTE KOMPLEX 
 
Ez a hidratáló komplex a GUINOT kutatás eredménye. 

 
Különböző molekulákat tartalmaz, amelyek a bőr különböző szintjein hatnak. Ezek a molekulák: 
 Trimethylglycine: aminosav. amely fenntartja a sejtek hidratáltsági egyensúlyát annak köszönhetően, hogy gyorsan megköti és elengedi      

a vizet. 
 Hialuronsav: glycosaminoglycan összetevő, amely normál esetben is jelen van az irha alap összetételében, valamint jelentőségteljes 

vízmegkötő kapacitással rendelkezik. 
 Norgel: Megelőzi a kiszáradást azáltal, hogy filmréteget képez a hámréteg felszínén. 
 Pectin: természetes polysaccharid (polygalacturon sav), amely filmréteget formáz a bőr felszínén a kiszáradás megelőzése érdekében. 

További részletek az összetevőkről 

 
 

Masque Eclat Lifting 


