
 

 
 4מתוך  1עמוד 

DIRECT LIFE - LIFTING INTENSE 

 !ללא ניתוח, דקות בלבד 03מתיחת פנים מיידית תוך 

, לניקוי ים משלימים לטיפוח העור המיועדיםשלושה מוצר

להוספת , לטיפוח ,להזנה, להרמה, להרגעה, לטיהור

 .לעור שלך לחות ולהוסיף אור

  .טיפולים 8אחד מכיל כמות מספקת עבור סט 

 ינג יוצאת דופן'גיעילות אנטי איי

LIFTING INTENSE אשר מעצבות מחדש את , מציע תוצאות מרהיבות

 .ת את העור הרך והקורן שלךוקווי המתאר של הפנים וחושפ

הערכה מכילה שלושה מוצרים אשר פותחו במטרה לעבוד בתיאום זה 

כמו גם פעולה הדרגתית , על מנת לספק אפקט הרמה מיידי, עם זה

במקביל להגנה על העור שלך מפני הסטרס , כל זאת. ויציבה נגד קמטים

 .שהסביבה גורמת לו

LIFTING INTENSE כל המוצרים שלנוכמו  .בטוח לחלוטין לשימוש ,

 .בן והוא אושר על ידי רופאי עור עצמאייםהוא נטול פאר

 ? LIFTING INTENSEמה זה 

LIFTING INTENSE  ו ושה מוצרים לטיפוח העור אשר תוכנניעיל בצורה יוצא דופן בזכות השילוש בין שלטיפול הוא

ל מנת להחליף לחלוטין שלושה מוצרים רב תכליתיים אשר פותחו ע. לעבוד ביחד על מנת לספק תוצאות מושלמות

 :יופי ןטיפול במכו

 פניםניקוי : 1צעד 

PURITY CLEANSER ואינו מכיל חומרים המגרים , המכיל תמציות שמן זרעי כותנה ורוזמרין, הוא מנקה רך ועדין

 .ומעדן את העור שלך, המוצר מנקה לעומק פני השטח של האפידרמיס ואת הנקבוביות. את העור

 מתיחהמסכת : 2צעד 

את קווי המתאר של הפנים שלך  הטיפול הזה מעצב מחדש. זהו טיפול יוצא דופן אשר מתאים למכוני היופי המובילים

תוספת , הפורמולה שלו כוללת מרכיבים רבים של מיצוק. ובמקביל מחדיר לחות לעור ומגן עליו, תוך מספר דקות

מסכת ההרמה פועלת בעוצמה להרמת הפנים ולעידוד . אשר מעניקים לעור שלך הרגשה ייחודית, ינג'לחות ואנטי אייג

פוקואידן וקפאין , אלוורה. תחושה של התחדשות העור עם כל חזרה על הפעולהועל ידי כך גורמת ל, זרימת הדם

 .מגנים על העור שלך ומשקמים אותו

 סרום לקרינה וזוהר: 0צעד 

מחליק ומחדיר לחות לצורך השגת , הוא מתקן. מוצר זה פותח לצורך מריחה על העור לאחר השימוש במסכת ההרמה

 .ועלים לעומק והם בעלי השפעה ארוכת טווח על קמטים וקווי המתארקמטים פמרכיביו הפעילים נגד . עור קורן



 

 
 4מתוך  2עמוד 

 

LIFTING INTENSE וא מוצר לטיפוח העור בעל יתרונות מרוביםה 

ינג פעילים ויעילות 'המשולבות עם מרכיבי אנטי אייג, שלושת המוצרים האלה מכילים מרכיבים בעלי תכונות מיידיות

 . פחתת הקמטים ובשיפור בצפיפות ובאלסטיות של העורהיעילות הזו מתבטאת בה. מתמשכת

 :המוצרים מספקים אפקט הרמה מיידי אשר

 מנקה את העור והנקבוביות לעומק 

  את מרקם העורמעדן 

 מאופיין באפקט הרמה ומיצוק 

 ס ומשפר את צפיפות ואלסטיות העורמחזק את האפידרמי 

 סביבתייםעל העור מפני גורמי מתח מתקן ומגן , מחליק 

 מחדיר לחות 

 מבהיר את גוון העור 

 ? עובד LIFTING INTENSEכיצד 

Lifting Intense המוצרים שהוא מכיל זכות השילוב בין היעילות של שלושתמשיג תוצאות נפלאות ב. 

Purity Cleanser הדבר מאפשר למסכת  .אשר יוצרים את השכבה העליונה של האפידרמיס, מרכך את תאי העור

ינג 'מרכיבי האנטי אייג תוך השארת הרווחים ההכרחיים בין התאים לצורך מעבר יעיל של, ההרמה אחיזה טובה יותר

 .הפעילים

 :שתי גישות טכנולוגיותמשלבת בין  Lifting Intenseשיטת הפעולה של 

 בתאי האפידרמיס המתקבלת על ידי שחרור ממושך של חומרים נגד קמטים וחומרי אנטי  פעולה מעמיקה

 .אפקט זהה מתקבל כאשר משתמשים בסרום לקרינה וזוהר. כאשר משתמשים במסכה, ינג אל תוך העור'אייג

 

 ופעל על העור אשר מ' מסאז-מתרחשת הודות למיקרו ראש כירורגית-מכאנית או פסאודו-פעולה מיקרו

 .ך היווצרות מולקולות הענקבמהל

 כירורגי-אפקט הרמה פסאודו
סוכרים , מסטיק השיטה הטבעית מסנגל: מסכת ההרמה מכילה שילוב של שלושה פולימרים טבעיים על שלל יתרונות

 . וביופולימרים המופקים מתירס, טבעיים המופקים מאצות

ביופולימרים טבעיים אלה , Purity Cleanser-לאחר הכנה יעילה של העור באמצעות ה, כאשר משתמשים במסיכה

אשר חוזר " עור שני"הם יוצרים מעין סרט של , כאשר הם מתייבשים. ממצקים ובונים רשת חזקה ביותר על גבי העור

 .עיסוי עם אפקט הרמה ומיצוק לשכבות השונות של האפידרמיס-ומספק מיקרו

האפקט הזה מחוזק . Lifting Intenseשל ייצוב ומיצוק של היא המקור לאפקט המדהים , זוכירורגית -פעולה פסאודו

 .לאחר כל שימוש למרות שהוא כבר נראה לעין מהשימוש הראשון

 ינג'פעולת אנטי אייג
היא פועלת באופן האוטם את העור אך מאפשר , כאשר המסכה מתייבשת על הפנים ועל הצוואר שלך, יתר על כן

החומרים הפעילים נבחרו וסוננו בקפידה . ינג הפעילים'עדיין שחרור הדרגתי לשיפור החדירה של חומרי האנטי איינג

 . כאשר המסיכה נמצאת בפעולה על מנת לפעול בתיאום מושלם ולהפעיל את ההשפעה שלהם נגד הקמטים

 :Lifting Intenseהנה רשימה של חלק מן המרכיבים הפעילים הנמצאים בפורמולה של 
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, מסנגל עץ השיטה –מה שמאפשר לביופולימרים הנמצאים במסכה , מרכיבים אלה עשירים בסוכרים ובגליקופרואינים

 .להפעיל השפעה נגד קמטים אשר נמשכת גם לאחר יישום המסיכה –סוכרים טבעיים מאצות ותמציות תירס 

זוהי תמצית אצות . התגלה במהלך מחקר שחיפש את הגורמים לאריכות ימיהם של תושבי האי אוקינאווה פוקואידן

מכון המחקר הצרפתי לניצול ) IFREMERת אשר נחקרו באינטנסיביות והודגמו על ידי מעבדו, בעלת יתרונות רבים

 (. של הים

הוא . ובכך משמר את נעוריהם, הפוקואידן הוא נוגד חמצון רב עוצמה שמגן על התאים שלך מפני רדיקלים חופשיים

הוא תורם להתפתחותם של תאים חדשים ועל ידי כך מקדם את התחדשותן . גם יצרן רציני וגדול של רקמות חדשות

באופן אשר מגן על העור , יש לו תכונות אנטי דלקתיות והפעולה שלו מגיעה עד למטריצה התאית, כן כמו. של רקמות

 .זיהומיות-שלך מפני תוקפנות חיצונית הודות לפעולתו האנטי

הלחות . הוא מעניק לחות לעומק האפידרמיס. ינג מרובות'בעל תכונות אנטי אייג, הוא מרכיב פעיל ידוע ומוכר אלוורה

. ינג ואפקט מגן'מכיוון שהיא מהווה את הפונקציה הראשונה שדרושה לחיזוק במטרה להשיג אפקט אנטי אייגחיונית 

 .אלוורה גם מגרה את הצמיחה של פיברובלאסטים וסינתזת קולגן

Betaine וAquaxyl- ייצור קולגןפיברובלאסטים ולהמסייעים לצמיחה של , הם שני מרכיבי לחות. Aquaxyl  פועל על

  .מים על ידי הגדלת השפעת המחסום של שכבת האפידרמיסהמפחית את אובדן  הוא: ן של זרימת המיםהאיזו

 .הוא משקם ומפעיל את זרימת הדם וחידוש העור. ממריץ את חילוף החומרים בתא, מקור של קפאין, גוארנה

 .תפקיד חשוב במניעת התייבשות העור שמתרחשת בעת ההזדקנות ממלאיהם . הם רכיבים טבעיים סרמידים

 ? כמה זמן יש לחכות עד להבחנה בתוצאות הראשונות

 הנקבוביות מתהדקות . והן בהחלט מרשימות, התוצאות הראשונות נצפות לעין כבר מהשימוש הראשון

. הפנים מעוצבים מחדש וקווי המתאר של, הפנים מקבלות לחות. ומרקם העור הופך לעדין יותר, ומנוקות

שינויים מיידים אלה נצפים בבירור כבר לאחר שימוש . וגוון העור הופך לזוהר יותר, קמטים הולכים ונעלמים

 .על חצי מהפנים

 

 והם מספקים תוצאות , ינג פועלים ומתקדמים עם כל יישום של התכשיר'מרכיבי האנטי אייג, במקביל

 .עמוקות ועמידות שבוע לאחר שבוע

 ?בריא LIFTING INTENSEהאם 

 Lifting Intense ורכב לגמרי מפורמולה ללא פרבניםמ 

 לות תוך שמירה על האיזון של העורומבטיחים יעי, מרכיביו הטבעיים מגיעים מכדור הארץ ומעולם הים 

 111%-פוקחים והם בטוחים לשימוש במרכיבים טבעיים וסינטטיים מופקים באמצעים מ 

 Lifting Intense  מיוצר בצרפת באתר ייצור העומד בתו התקןGMP (פרקטיקות ייצור טובות) 

  הבטיחות שלLifting Intense ונית ועל ידי רופאי עור חיצונייםנבדקה ואושרה על ידי מעבדה חיצ 

 והימנעות מבזבוז נקי, שימוש פרקטי

ים מוגנים המוצר, הודות לאריזה הזו. מוצר זה לטיפוח העור מגיע באריזה אחת המיועדת לשימוש אופטימאלי בו

 .מצוןלחלוטין בפני זיהום וח

 ומאפשר לך לסיים בקלות את שלושת המוצרים בסנכרון ובמקביל, האריזה היחידה מונעת גם בזבוז של המוצר .

 .ומוצרים טריים בכל זמן השימוש, היתרונות הם הימנעות מבזבוז ומשאריות בלתי נחוצות

  ולאחר  תוכננה לעשות את פעולתה המסכהשל הפורמולה , כמויות גדולות של חומרי מיצוקלמרות הימצאותן של

 .מכן להתייבש ולהיות מוסרת מהעור
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 ? LIFTING INTENSE - מי יכול להשתמש ב

, ומעלה 22השימוש בה מומלץ החל מגיל . גברים ונשים, הערכה הזו תוכננה לרצות ולספק מגוון גדול של אנשים

ההשפעה המיידית שהיא מספקת מעניקה תחושת . יכולה גם להעניק יתרונות לעור צעיר מידי פעםלמרות שהיא 

 .אפילו לסוגים האינטנסיביים ביותר, היא מתאימה לכל סוגי העור. בריאות ורווחה ללקוחות בני כל הגילאים

 ?מה הופך אותה לכל כך מיוחדת

 תוצאות חסרות תקדים ומיידיות 

 כירורגית ופעולה לעומק העור-אודוהשפעה פס: פעולה כפולה ייחודית 

 חליפים מספר טיפולים במכוני יופישלושה מוצרים אשר מ 

 תועלת מהטכנולוגיה המתקדמת ביותרהמפיקות , הצגה ואריזה חדשניות 

  פוקואידןCF2 ,בעל השפעות מועילות רבות, צרפת רץשוומעבדות  תיבמ יבלעד מרכיב 

 ורה יוצאת דופן לכסףתמ 

 ?מה הם המאפיינים הבולטים הנוספים

 קל להסיר, קל להשתמש 

 לא מכילה מרכיבים אלרגניים ידועים 

 ניםללא פרב 

 הביטחון בשימוש בשלושה מוצרים במקביל 

 א נזקלהשפעה ללא שחיקה ול 

 לא נוסה על בעלי חיים 

 שלושה טיפולים שנוצרו לספק התאמה מושלמת 

 מיוצר בצרפת בהתאם לדרישות איכות אירופאיות 

 הוראות שימוש

 פניםהניקוי : 1שלב 

להרטיב מעט את הפנים ולהחיל את התכשיר בקצה האצבעות 

 .אין לנגב את הפנים. לשטוף עם מים נקיים. ובתנועות מעגליות

 מתיחהמסיכת : 2שלב 

, רטובותלמרוח שכבה עבה למחצה על כל הפנים והצוואר בידיים 

השפעת ההידוק . תוך שימת לב בעדינות לאזור סביב העיניים

תהיה יעילה אף יותר כאשר מותחים את הסרט כפי שמוצג 

יש לחכות . בתרשים הבא של קווי המתאר של הפנים שלך

במהלך . דקות להשפעה אופטימלית 31 - ל 21לייבוש בין 

רגש על עיסוי על העור אשר יו-המסיכה מפעילה מיקרו, הייבוש

יש להסיר את המסיכה עם ספוג , לאחר הייבוש. הפנים שלך

 .ולאחר מכן לשטוף במים, רטוב

 סרום קרינה וזוהר: 0שלב 

יש למרוח את הסרום על , לאחר שטיפת המסיכה וייבוש העור

 .עד שהוא נספג לגמרי, הפנים והצוואר בתנועות סיבוביות קטנות


