
Ilu algab nahasügavustest

Hapnik on rakkude uuenemiseks ja naha regeneratsiooniks hädavajalik; varustades rakke  
energiaga. Energiat on vaja rakkude säilitamiseks ja selleks, et nad täidaksid kehas oma 
ülesandeid. Vananedes hapniku tase aga langeb, seetõttu tekivadki rakkude uuenemise 
aeglustudes ilmekusjooned ja kortsukesed. Ühendades hoolduse ja toote parimad omadused, 
pakub Oxynergy kvaliteetset vananemisvastast protseduuri, mille teooria on lihtne: läbi 
epidermise imenduvad kosmeetikatooted sügavamatesse nahakihtidesse, andes nähtavaid epidermise imenduvad kosmeetikatooted sügavamatesse nahakihtidesse, andes nähtavaid 
tulemusi miimiliste joonte ja kortsude hooldusel, kahvatu jume, vananemisilmingute, 
akne/ebapuhta naha ning suitsetaja naha puhul, samuti pigmentatsiooni, päikesekahjustuste 
ja armide korral. 

Kiirelt ja lihtsalt

Tanapäeva kiire elutempo juures on tekkinud järjest suurem nõudlus efektiivsemate 
kosmeetiliste hoolduste järele. Oxynergy programm algab intensiivse hoolduspenoodiga, 
millele järgneb tulemuste säilitamise periood. Hooldus ise on kolme-etapiline: alustuseks millele järgneb tulemuste säilitamise periood. Hooldus ise on kolme-etapiline: alustuseks 
kooritakse nahka Diamond Dermabrasion'iga - see on mikrokoorimise tehnoloogia, milles 
kasutatakse looduslikke teemante; seejärel rikastatakse nahka Oxynergy Atomizer'i seadmega 
(mis toodab ühes minutis 6 liitrit puhast hapniku) ning lõpetuseks tehakse küro- ja 
ultrahelimassaaž. Esimesel neist on nahka rahustav ja jahutav toime ning teine aitab viia 
aktiivaineid sügavamatesse nahakihtidesse, samal ajal tugevdades ka naha sidekudesid, mis 
on vajalik selleks, et ennetada naha enneaegset lõtvumist.

Vajad hapnikku?Vajad hapnikku?

Halb vereringe ja suur energiavajadus on tüüpilised küpse ja enneaegselt vananeva naha 
tunnused. Vähene hapnik viib loomulikult hapnikupuuduseni, kuid paljud naha protsessid, 
näiteks vananemine, on mõjutatud just ebapiisavast hapniku hulgast nahast. Innovatiivne 
Oxynergy Atomizer'i hooldustehnoloogia on aga spetsiaalselt disainitud nii, et selle spetsiifilised 
kontsentraadid varustaks naharakke küllastunud hapnikuga. Oxynergy Atomizer'i hapniku ja 
toote mikstuuri omadused on 10 korda paremad kui isegi väga kõrge alkoholi sisaldusega 
vedelikul, kuna Oxynergy Atomizer lõhustab toote väga väikesteks osadeks (diameeter 0,001 vedelikul, kuna Oxynergy Atomizer lõhustab toote väga väikesteks osadeks (diameeter 0,001 
mm) - selleks, et imenduda sügavale nahka ja hooldada rakke kõige tulemuslikumalt.

Sinu naha uus elu

Oxynergy hoolduskuur parandab naha tervist väga mitmekülgselt: küllastab epidermist 
hapnikuga, aktiveerib naha (dermise ja epidermise) mikrotsirkulatsiooni re-aktiveerib noore 
naha mehhanismid suureneb kollageeni süntees, kiireneb naha uuenemistsükkel ja 
tasakaalustub rasu reguleerimine. Eelmainitu tähendab, et hooldus aitab säilitada terve 
noorusliku naha: see jääb niisutatud, pehme ning sile. Oxynergy Atomizer kaitseb ka alumisi noorusliku naha: see jääb niisutatud, pehme ning sile. Oxynergy Atomizer kaitseb ka alumisi 
nahakihte päikese ja keskkonna kahjulike mõjude eest ning peatab pruunide laikude tekke. 
Lisaks taastab see kollageeni koed, et nahk oleks elastne seelabi taanduvad kortsud ja 
ilmekusjooned.

Hapnikuhooldus
Nägu ,kael ja dekoltee - 75 EUR
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