Sfaturi de sezon

I. Folosim, în acest scop, produsul “Lapte
demachiant Hof.Viodana” prezentat la monodoze a 2 ml.
Compoziţie: extract de muşeţel, Coenzima Q 10.
Acţiune:
n curăţă în profunzime orice urmă de impurităţi şi de machiaj ;
nmenţine pH-ul pielii în limite normale ;
npăstrează echilibrul lipo-hidric al pielii.
Efect: lasă pielea curată, hidratată, catifelată, cu senzaţia de prospeţime şi confort.
Utilizare: se aplică zilnic, dimineaţa şi seara
pe faţă şi pe gât, ori de câte ori este necesară
refacerea machiajului.
II. Crema pentru îngrijirea gâtului “Hof.
Viodana” prezentată la monodoze a 2 ml.
Compoziţie: extract de castan sălbatic, extract de nalbă, Coenzima Q 10, ulei de cătină,
ulei de măsline.
Acţiune: este indicată la orice vârstă, pentru
întreţinerea zonelor deshidratate şi ridate ale
pielii gâtului. Prin asocierea extractului de castan, de nalbă şi a uleiului de cătină cu Coenzima Q 10 este potenţat sinergismul (interacţiunea) principiilor bioactive din aceste produse.
Crema are rol de protejare, calmare, regenerare, întreţinere şi cicatrizare (în caz de
arsuri) a pielii gâtului, care după cum se ştie,
este extrem de sensibilă şi trădează vârsta.
Efecte:
nasigură o hidratare completă
nredă elasticitatea pielii
nstimulează regenerarea celulară
ncombate acţiunea radicalilor liberi
nstimulează epitelizarea (refacerea unor
zone afectate) şi grăbeşte procesul de cicatrizare
n produsul este tolerat pentru orice tip de
ten.
Utilizare: zilnic, dimineaţa, imediat după duş,
prin masaj uşor cu vârful degetelor, de jos în sus.
III. Crema antirid “Hof.Viodana” prezentată la monodoze a 2 ml
Compoziţie: ulei de cătină, biomasa spirulină, Coenzima Q 10.
Acţiune:
nconţinutul bogat în substanţe bioactive
al spirulinei, stimulează metabolismul şi regenerarea celulară. Este indicată pentru orice
vârstă şi pentru orice tip de ten.
Acţiunea componentelor bioactive din
uleiul de cătină, cumulată cu acţiunea Coenzimei Q 10, asigură refacerea structurii şi elasticităţii tenului.
Efecte: pielea devine netedă, catifelată, men
ţinându-şi nivelul normal de hidratare iar ridurile superficiale dispar, prin aplicări repetate.

Utilizare: se aplică seara, după demachiere, prin masaj uşor.
IV. Laptele de corp “ Hof .Viodana” la
monodoze a 2 ml, se caracterizează prin asocierea unor produse naturale vegetale care
hidratează în profunzime.
Compoziţie: ulei de cătină, coenzima Q 10
Utilizare: se aplică dimineaţa şi seara, prin
masarea uşoară a pielii corpului.
V. Crema Spirulin la monodoze a 2 ml.
Compoziţie: Ingrediente bioactive naturale, în special alga Spirulina Platensis vie.
Acţiune:
n normalizează schimbul ionic la nivel
celular
n restabileşte legăturile celulare slăbite
n are acţiune antioxidantă
n stimulează creşterea şi refacerea ţesu-

turilor afectate de tăieturi, răni, cicatrici postoperatorii
nrol antitoxic prin eliminarea toxinelor şi
a radionuclizilor( protector solar).
Efecte: curăţă, vindecă, elimină durerile locale şi catifelează, dând pielii un aspect proaspat şi tânăr.
Utilizare: se aplică , după curaţarea prealabilă a pielii, în strat subţire, de 2-3 ori pe zi.
Trusa de vacanţă este indicat să mai
conţină: săpun lichid Planthigen, şampon
5R, Chelstop – loţiune pentru îngrijirea părului. Aceste produse conţin extracte bioactive
naturale, cu multiple efecte benefice asupra
ţesutului cutanat. Ingredientele naturale vegetale sunt atent selecţionate, având rol de
stimulare , regenerare şi hrănire.
Vara, fiind anotimpul înmulţirii viruşilor, microbilor , important este ca trusa de vacanţă să
conţină şi produse de igiena bucală (Bucoprotect), igiena cutanată a feţei (Acneogel- gel antiacneic), igiena cutanată a picioarelor (Pedisan).
Pentru întreţinere corporală şi accelerarea
microcirculaţiei la nivelul articulaţiilor este indicat produsul Supliform-gel, produs natural
din plante cu rol anticelulitic şi antiinflamator.
Urmând recomandările noastre veţi avea
o vară plină de frumuseţe şi strălucire.
Revenirea cosmeticii la natură a făcut ca şi
ştiinţa să evolueze în aceeaşi direcţie.
Tocmai de aceea compania noastră s-a
gândit că folosirea principiilor active naturale
în producţia de cosmetice va da un plus de
frumuseţe, de natural şi de sănătate, atât femeilor cât şi bărbaţilor.
Ing. chim. NataliŢa Bordei
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