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SERUM LONGUE VIESERUM LONGUE VIE
BBőőrfiatalrfiatalííttóó SzSzéérumrum, 30ml, 30ml

Fiatalságinfúzió a fáradt bőrnek

2008 novembertől
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Helyett

Sérum Vital Anti-Rides

SERUM LONGUE VIESERUM LONGUE VIE

2008 novembertől
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MIT MOND A VENDÉGED?

MILYEN EREDMÉNYEKET AKAR ELÉRNI A VENDÉGED?
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MIT MOND A VENDÉG?

MILYEN EREDMÉNYEKET AKAR ELÉRNI A VENDÉG?

Ráncaim vannak

Bőröm petyhüdt és tónusát vesztett

Bőröm fáradtnak látszik

Minimalizálni akarja a ráncait

Feszes és ragyogó bőrt szeretne

Bőre telt és tónusos legyen
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MIK A BŐRÖREGEDÉS FŐBB JELEI?
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MIK A BŐRÖREGEDÉS FŐBB JELEI?

Bőr 
petyhüdtség

A fibroblasztok 
lassítják a rostok 

termelődését

Ráncok

Sejtregeneráció
csökken

Vékony, 
száraz bőr

Hormonkép-
ződés

lelassulása
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• Megteremti a sejtélethez szükséges alapvető elemek forrását 

• Megsokszorozza a kollagén rostok termelődését

• Bezárja a sejtekben lévő vizet

• Feltölti a ráncokat

KISIMÍTJA A RÁNCOKAT

HELYREÁLLÍTJA A BŐR RUGALMASSÁGÁT

REGENERÁLJA A SEJTEKET ÉS A SZÖVETEKET

MÉLY RÉTEGBEN HELYREÁLLÍTJA A BŐR FIATALSÁGÁT

FELÉLÉNKÍTI A SEJTAKTIVITÁST

PARABEN MENTES FORMULA
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REGENERREGENERÁÁLLÓÓ HATHATÁÁSS

CELLULAR LIFE 
KOMPLEX 56 AKTÍV 
HATÓANYAGGAL

DNS NÖVÉNYI 
PLACENTA

PENTAVITINE

HIDRATHIDRATÁÁLLÓÓ HATHATÁÁSS

ÖÖREGEDREGEDÉÉSGSGÁÁTLTLÓÓ HATHATÁÁSS

NÖVÉNYI 
PLACENTA

COLLALIFT

AZONNALI LIFTING HATAZONNALI LIFTING HATÁÁSS

BIOTECHNOLÓGIAI 
KOMPLEX

RÁNCFEL-
TÖLTŐ

GÖMBÖK 
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A Cellular Life Komplex 56 aktív 
hatóanyaggal

behatol a bör mélyére…

és a fiatalság „infúziójaként” müködik

REGENERREGENERÁÁLLÁÁSS
Az 56 aktív hatóanyagot tartalmazó Cellular Life Komplex

NÖVÉNYI PLACENTÁVAL és DNS-el

A Növényi Placenta DNS-el kombinálva

javítja a sejtlégzést így felélénkítve az 
anyagcserét és a protein szintézist…
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sejt növekedés

sejt sokszorozódás

Tapadás és tápláltság 

sejt élettartam Jobb sejtminőség

Regeneráció

Cellular Life Cellular Life Komplex Komplex 56 56 aktaktíív hatv hatóóanyaggalanyaggal
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ÖÖREGEDREGEDÉÉSGSGÁÁTLTLÁÁSS

NÖVÉNYI PLACENTA és COLLALIFT segítségével

A Collalift megvédi a kollagén rostokat, helyreállítja a bőr erősségét és teltségét

TRAINING CENTRE
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AZONNALI AZONNALI FESZESFESZESÍÍTTöö ÉÉS LIFTING HATS LIFTING HATÁÁSS
A Biotechnológiai Komplexnek és a Kitöltő Gömböknek köszönhetően

Azonnali feszesítő hatás érzékelhető és az arcvonások 
„megemelkednek”

TTÁÁPLPLÁÁLLÓÓ ÉÉS HIDRATS HIDRATÁÁLLÓÓ HATHATÁÁSS
A Pentavitine segítségével

A Pentavitine „csapdába ejti” a vizet és mélyen benntartja 
a hosszan tartó hidratáltságért.
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A bőr tápláltsága helyreáll; hidratált és védett
A ráncok mélysége csökkent és a fáradtság jelei eltűntek

A bőr fiatalos és ragyogó lesz

Cellular life komplex 56 aktív 
hatóanyag DNS-el és Növényi 

placentával kombinálva

Felgyorsított sejtregeneráció

Intenzív rost stimulálás

Azonnali ránctalanító
hatás

A hydrolipid film 
helyreállítása

Biotechnológiai és 
Kitöltő gömbök

+  PentavitineCollalift és Növényi placenta
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Mikor?

• Reggel és este mint kúra-
kezelés

• 1 hónapig
Ha szükséges ismétlés

Hogyan?

• Alaposan letisztított és felszárított 
arcra

• Közvetlenül a megfelelő krém alá

TEXTÚRA

KRÉM SZÉRUM
Könnyű, bársonyos textúra amely 

gyorsan felszívódik és azonnali 
komfort érzetet biztosít
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®

A szépségápolási 
cél meghatározása

Írjuk le a Skin Care Connection ® által javasolt termékeket

A vendéggel felmért eredmények

ÉSZREVÉTELEZÉSE

A szalon 
kezelés 

elvégzése

Egyeztessünk időpontot a következő kezelésre 
vagy kezelés csomagra
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Szépségápolási cél 
meghatározása

Kezelés elvégzése

Új kezelés időpont egyeztetése és javasolt 
termékek előírása (a szépségápolási célok 

ismétlése után)

Az eredmény megerősítéséhez 
megmutathatjuk, hogy a kezelés (nyíl) 

elérte célját

®



TRAINING CENTRE

SZÉPSÉGÁPOLÁSI CÉL

Kezelés hatékonysága

•Új időpont egyeztetése
•Otthon használatos termékek előírása (a 
szépségápolási célok összegzése után)

Eredmények megfigyelése

SERUM LONGUE VIE

MEGELŐZNI, VALAMINT ELTÜNTETNI A RÁNCOKAT 
ÉS A PETYHÜDTSÉGET

+

®
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SZÉPSÉGÁPOLÁSI CÉL

Kezelés hatékonysága

•Új időpont egyeztetése
•Otthon használatos termékek előírása (a 
szépségápolási célok összegzése után)

Eredmények megfigyelése

HYDRADERMIE LIFT

HYDRADERMIE

LIFTOSOME

SERUM LONGUE VIE

MEGELŐZNI, VALAMINT ELTÜNTETNI A RÁNCOKAT ÉS A 
PETYHÜDTSÉGET

Ránctalanító termékcsalád
Feszesítő termékcsalád

+

®
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Szövet Regeneráló

•Mélyre ható
nappali 
ránctalanító
hatás, amely 
fokozza a 
megújulást 
és a 
sejtkohéziót

•Mélyre ható
éjszakai 
ránctalanító
hatás, amely 
segít 
visszanyerni 
a fiatalos 
bőrt

•Csökkenti 
az 
öregedés 
hatásait, 
amelyek az 
érett bör
hormonális 
hiánya miatt 
alakulnak ki

RRÁÁNCTALANNCTALANÍÍTTÓÓ TERMTERMÉÉKCSALKCSALÁÁDD

•Megfelelö
energiával 
és oxigénnel 
látja el a 
sejtek 
magjait, 
hogy 
stimulálja 
aktivitásukat

•Újrateremti 
a fiatalos 
bört és 
meghosz-
szabbítja a 
sejtéletet

Sejt EnergizálóKiegészítő

•Kisimítja a 
ráncokat 
és eltünteti 
a fáradtság 
jeleit
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PLEINE VIE AGE LOGIC 

CELLULAIRE

Szövet Regeneráló

•Mélyre ható
nappali 
ránctalanító
hatás, mely 
fokozza a 
megújulást 
és a 
sejtkohéziót

•Mélyre ható
éjszakai 
ránctalanító
hatás, mely 
segít 
visszanyerni 
a fiatalos 
bőrt

•Csökkenti 
az 
öregedés 
hatásait, 
mely az 
érett bőr 
hormonális 
kellemetlen
sége miatt 
alakulnak ki

RRÁÁNCTALANNCTALANÍÍTTÓÓ TERMTERMÉÉKCSALKCSALÁÁDD

•Megfelelő
energiával 
és oxigénnel 
látja el a 
sejtek 
magjait, 
hogy 
stimulálja 
aktivitásukat

BASE VITAL ANTI RIDES
LONGUE VIE 

CELLULAIRE

•Újrateremti 
a fiatalos 
bőrt és 
meghossza
bbítja a 
sejtéletet

Sejt EnergizálóKiegészítő

MASQUE VITAL 

ANTI RIDES

•Kisimítja a 
ráncokat 
és eltünteti 
a fáradtság 
jeleit
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0,65

0,7

0,75

Avant Après 15 jours

+ 26,3 %FESZESSÉGI EREDMÉNY

+ 26.3%

2 HETES KEZELÉS UTÁN
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RÁNCTALANÍTÓ EREDMÉNY
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Avant Après 15 jours

HIDRATÁLTSÁGI EREDMÉNY

+ 38.7%
+ 38.7%

15 nappal később

15 nappal később

15 nappal később

Előtte 

Előtte

Előtte
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További részletek

CELLULAR LIFE KOMPLEX 56 AKTÍV HATÓANYAGGAL

Hatása: sejtmegújító

Összetétele: 

■ 21 aminosav

Újjáépíti a bőr proteinek struktúráját: keratin, elasztin, kollagén, peptidek

� alanine, arginin, aspartic sav, glutamic sav, cysteine, glutamine, glycin, histidine, hydroxyprolin, isoleucine, 
leucine, lysin, methionine, phenylalanine, prolin, serine, threonin, tryptophan, tyrosin és valin.

■ 17 vitamin

Aktiválják a speciális funkciókkal rendelkező – mint pl. szabadgyök megkötés – sejtek anyagcseréjét.

� ascorbic sav (C), biotin (H), calcium pantothenate (B5), folic sav,(B), menadion (K3), niacin (PP or B3) and 
niacinamide, pyridoxal HCl (B6), riboflavin (B2), tocopheral acetate (E), thiamin HCl (B1), vitamin A acetate, 
és vitamin szerűanyagok: inositol (B) and para-amino benzoic sav (Bx).

■ Biológiailag aktív hatóanyagok

Aktiválják az “agyat”, amely a bőr legfőbb funkcióit kontrollálja.

� Guanin, thymine, adenin, adenosine phosphate (or AMP), adenosine triphosphate (or ATP), cholesterol, 
glucose, ribose, desoxyribose, glutathion, xanthin, hypoxanthin, DNA és RNA uracil.

A SÉRUM LONGUE VIE-ben található 56 sejtaktív hatóanyag regenerálja a bőrt és meghosszabbítja az 
életét azoknak az égési sérült betegeknek akiket kórházakban kezelnek..



TRAINING CENTRE

További részletek

FELTÖLTÖ GÖMBÖK

Hatás: feltölti a ráncokat, hidratál

Ezeket a mikrogömböket akácból kinyert botanikai proteinekböl állították elö. A bör mély 
rétegeibe behatolva újrahidratálnak és táplálnak. Belesüppednek és feltöltik a ráncokat.
Ezen túl a mikrogömbök hidratálnak és csökkentik a vízveszteséget.

COLLALIFT

Hatás: anti-collagenase (enzimgátló)

A maláta kivonatból nyert Collalift segít csökkenteni az öregedés tüneteit amely a börben
kialakuló szövetelgyengülésböl fakad. Két fö oka van annak, hogy idövel a kollagén 
mennyisége és minösége megváltozik:
- a kollagén rostok közötti fokozatos hálózat veszít tápláltságából és ellenállásából,
- az UV sugarak és a szabadgyökök miatt ezek a rostok törékennyé válnak.
A Collalift meggátolja a természetes kollagén összeomlását. 
Segít megörizni a támasztó rostok integritását és a bör mechanikai ellenállását . Fenntartja a 
bör feszességét és fiatalosságát.
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További részletek

DNS

Hatás: sejtregeneráló, hidratáló

A DNS vagy más néven dezoxyribonuclein sav minden élö szövet sejtjében jelen van. Genetikai információkat hordoz az 
egyik generációról a másikra. Nélkülözhetetlen szerepet játszik a proteinek bioszintézisében. Dupla helix struktúrával 
rendelkezik, két lánc purine és pyrimidine (adenin, guanin, thymine és cytosine) kanyargós kapcsolódása miatt.
A DNS sejtregeneráló és helyreállító funkciókkal rendelkezik. Energiaforrásként is üzemel, mert foszfátokkal látja el a 
sejteket, amelyek a sejt alapvetö energiaforrásához, az ATP szintéziséhez szükségesek.
A DNS hidratáló hatással is bír, mivel nagy mennyiségü vizet tud megkötni. A börön alkalmazva a DNS behatol a keratin 
rétegbe és hydrolipid filmréteget alkot rajta. A DNS ily módon regenerálja és hidratálja is a bört.

PENTAVITINE

Hatás: hidratáló

Ez a komplexum cukorból, elsősorban glükózból és fruktózból áll, mely hosszan tartó
hidratáló hatású.

BIOTECHNOLÓGIAI KOMPLEXUM

Hatás: feszesítö

Ez a komplexum egy zselés hálózatot formáz, mely feszesítö hatással bír. Az ebben található
polimer azonnali mechanikai segítséget nyújt a bör petyhüdtsége ellen és egy folytonos 
filmréteget képez a felszínen.
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