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W WALCE Z PROBLEMAMI SKÓRNYMI
W ZABIEGU OCZYSZCZANIA WODOROWEGO

C

zy zdarzyło Ci się, że
poczułaś się zawiedziona działaniem kosmetyku,
który miał być fenomenalny? Przedstawiciel zachwalał go, opis był przekonujący,
opakowanie ładne, a do
tego widziałaś reklamy tego
produktu w kilku magazynach branżowych, a mimo
to okazał się rozczarowaniem... Nam też! I dlatego
postanowiliśmy stworzyć kosmetyki inne niż wszystkie:
innowacyjne i przede wszystkim
skuteczne,
których
receptury będą stanowiły
doskonałe połączenie najskuteczniejszych surowców
naturalnych i najnowszych
odkryć biotechnologii.
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C.O.B Skin to marka stworzona
z miłości do piękna, to idealny
mariaż nauki z naturą! Kosmetyki gabinetowe powinny wyróżniać się skutecznością, przy
zachowaniu bezpieczeństwa stosowania. Powinny działać w ukierunkowany sposób i w znaczny
sposób poprawiać jakość skóry,
walczyć z mankamentami oraz
poprawiać komfort i wygląd. I takie właśnie są kosmetyki nowej
marki C.O.B Skin.
Pierwszą linię marki C.O.B
Skin stanowią płyny do oczyszczania
wodorowego
Hydra
Fusion Line, łączące w sobie
synergię działania najskuteczniejszych
substancji
aktywnych oraz nanotechnologii. To
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pierwsze takie połączenie na
świecie, gwarantujące nie tylko
skuteczność, ale także bezpieczeństwo działania. Wieloetapowe oczyszczanie wodorowe
z produktami Hydra Fusion Line
gwarantuje widoczne efekty
i satysfakcję klientek – wyraźnie
odświeżoną, gładszą i promienną
skórę bez zaskórników i ze znacznie zmniejszoną widocznością
porów. To bezpieczna, całoroczna procedura! Ale czy można
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KONCENTRAT SREBRNY
NANO SILVER LIQUID

KONCENTRAT ZŁOTY
NANO GOLD LIQUID

sok z brzozy, nanosrebro,

sok z klementynki, nanozłoto, kwas

KONCENTRAT
PLATYNOWY
NANO PLATINUM LIGUID

kwas migdałowy, kwas salicylowy,

hialuronowy, mleczan sodu

sok z ogórka, nanoplatyna, argirelina,

mleczan sodu

Poprawa napięcia i nawilżenia
skóry to jego najważniejsza
zdolność. Bazując na znanych,
skutecznych i wykorzystywanych od dawna w kosmetologii
składnikach, takich jak kwas
hialuronowy i złoto, prowadzi
do redukcji zmarszczek i uelastycznia skórę poprzez swoje
biostymulujące działanie i aktywizację fibroblastów. Ponadto odświeża, ujednolica koloryt
i dodaje blasku. Skutecznie
nawilża. Sprawdzi się zarówno
w przypadku cer dojrzałych, by
niwelować oznaki starzenia, jak
i u młodszych, by zapobiegać
ich powstawaniu, szczególnie
że wykazuje też działanie antyoksydacyjne.

kwas bursztynowy, mleczan sodu

Skuteczna broń w walce z drobnoustrojami. Starannie wyselekcjonowane składniki antybakteryjne i sebostatyczne to
doskonała propozycja dla cer
borykających się z trądzikiem.
Zarówno nanosrebro, jak i kwas
migdałowy nazywane są naturalnymi antybiotykami (i to
nie bez powodu), gdyż skutecznie likwidują różnego rodzaju
drobnoustroje. Kwas salicylowy, dzięki powinowactwu do
lipidów penetruje warstwę sebum, by dotrzeć do głębszych
warstw skóry. Pomaga on także
dotrzeć tam pozostałym składnikom aktywnym preparatu,
prowadząc do zmniejszenia
ilości zmian trądzikowych
i zaskórników, ograniczenia
wydzielania sebum, zwężenia
porów, ale także odświeżenia i
wyrównania kolorytu skóry.

Luksusowy płyn z nanoplatyną,
szczególnie przeznaczony do cer
dojrzałych, oraz z przebarwieniami, w skuteczny sposób poprawia
koloryt, nawilżenie i napięcie
skóry, ale działa również antybakteryjnie i przeciwzapalnie. Dzięki
doskonale
skomponowanym
składnikom, nie tylko w widoczny
sposób redukuje zmarszczki i plamy barwnikowe, ale także ogniska
trądzikowe, a więc sprawdzi się
też świetnie w przypadku cer problematycznych, ze zmianami zapalnymi. Wyjątkowe połączenie
argireliny i kwasu bursztynowego działa biostymulująco,
czyli pobudza komórki skóry
do produkcji kolagenu, elastyny i glikozaminoglikanów,
poprawiając w ten sposób jej
gęstość i napięcie oraz korzystnie
wpływając na owal i proporcje
twarzy.

sprawić, że przyniesie jeszcze
lepsze rezultaty, szczególnie
w przypadku cer problematycznych? Można! Z nową gamą
preparatów
do
oczyszczania wodorowego C.O.B Skin,
wykorzystującą nanocząstki metali szlachetnych, pozyskanych
w technologii axonnite dla maksymalizacji efektów.
Hydra Fusion Line to 3 produkty, 3 receptury, by stawić czoła
różnym problemom skórnym.
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