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Gyvybiškai svarbaus deguonies inhaliacijos
Koncentruotas deguonis + deguonis aktyvuotas neigiamais jonais
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Daugiafunkcinis deguonies aparatas
koncentruotu ir jonizuotu deguonimi.
Naudojamos patentuotos technologijos jonizuoto
deguonies.
Todėl aktyvuotas deguonis leidžia pasiekti trumpas,
bet veiksmingas inhaliacijas.
Inhaliacijos pagerina organizmo ląstelių
aprūpinimą deguonimi, todėl pagerėja bendra
organizmo savijauta.

Po jonizuotų deguonies inhaliacijų jaučiamas
žymus bendros savijautos pagerėjimas.
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Tinka:
Papildomai galima užbaigti procedūrą su kvėpavimo kauke
Norint pagerinti fizinę būklę, sveikatinimui, brandžios odos
procedūroms, SPA
Esant energijos trūkumui, psichologinei įtampai, nemigai, bendram
nuovargiui
Varginant nuolatiniam stresui
Inhaliacijos trunka nuo 20 iki 45 minutes, vieną ar du kartus per
savaitę. 10 procedūrų kursas.

Resultatai
Papildomai, deguonis pagerina fizinę ir protinę veiklą bei atmintį.

Be to, pagerina
kraujotaką ir energijos aprūpinimą
organizme. Todėl yra sustiprinamas organizmo imunitetas.

Gaukite naujų klientų ir paįvairinkite grožio paslaugų asortimentą:

Gamintojas: medicap homecare GmbH,
Hoherodskopfstraße 22, 35327 Ulrichstein Tel.:
+49-66 45-970-0, Fax: +49-66 45-970-200,
Atstovas Lietuvoje: UAB Grožio gidas
www.grozis24.lt info@grozioverslui.lt
tel. +370 610 27691

» Kosmetinės procedūros, kurios prasiskverbia giliau
» Švelnus kosmetikos paskirstymas
» Odos masažas ir veido odos gerinimas
» Gyvybiškai svarbaus deguonies inhaliacijos
su jonizuotu deguonimi
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Deguonies slėgio pulsacija
Gilus įsiskverbimas į odą + koncentruotas deguonis

Daugiafunkcinis deguonies aparatas su
koncentruotu ir jonizuotu deguonimi.
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Įsiskverbimo gylis

O2 antgalio galvutė

Deguonies purkštukas
švelnus purškimas + koncentruotas deguonis
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Antgalis

Aktyvi medžiaga

Patentuoto deguonies impulsinio slėgio aplikatoriaus
valdymo sistema naudoja švelnius ir nuoseklius
deguonies impulsus. Prasiskverbimas pro epidermį
iki bazalinės membranos.
Aktyvūs ingredientai ir kosmetikos priemonės gali būti
efektyviai įvestos į odą. Taip pat atliekamas masažas,
todėl į odą patenka veikliosios medžiagos ir deguonis.
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Dėl švelnaus purškimo su koncentruotu deguonimi ir galimybės valdyti
purškimo stiprumą, serumai optimaliai paskirstomi ant odos paviršiaus.
O2 purkštukas suteikia galimybę paskirstyti serumą ant odos nekontaktiniu
būdu.
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Areas of application
Giliai įsiskverbia iki raukšlių
Bendras odos pagerinimas pvz.:išblyškusios odos, saulėje nuvargintos ar
rūkančių žmonių nuvargintos odos.
Atpalaiduojantis masažas
Sudirgusi oda

Areas of application
»Bekontaktis skystų veikliųjų medžiagų ar kosmetikos priemonių
paskirstymas » Švelnus Ir tolygus paskirstymas » Sudirgusiai odai po
vaisinių rūgštinių šveitiklių ir mikrodermabrazijos
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Rezultatai
Po kelių procedūru yra pastebimas rezultatas: pagerėjęs odos elastingumas
ir sumažėjusios raukšlės. Pagerėjus elastingumui sustiprėja jungiamasis
audinys ir dermalinio audinio struktūra palygėja. Pagerėjus
mikrocirkuliacijai oda labiau aprūpinama deguonimi.

Rezultatai

Švelnus aktyvių ingredientų paskirstymas ant odos. Koncentruotas
deguonis taip pat suaktyvina kraujotaką bei suteikia odai drėgmės. Tinka net
ypač jautrioms odos.

