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TÄRKEIMMÄT VAIKUTUKSET JA AINESOSAT

MASQUE-BIOSELLULOOSANAAMIO 
Saadaan kookosmehun käymisen tuloksena 

CELL-ENERGY SERUM

Solujen pitkäikäisyys 
Tehostaa solujen 
pitkäikäisyydestä vastaavien 
proteiinien toimintaa
Solujen energiantuotanto 
Nopeuttaa ATP:n 
muodostumista (solujen 
energialähde)
Solujen välinen kommunikaa-
tio Palauttaa solujen välisen 
normaalin tiedonkulun
Vahvistaa vastustuskykyä 
Vahvistaa ihon suojamuuria 
ulkoisia ärsykkeitä vastaan
Solujen hapenottokyky 
Parantaa solujen hapenottoky-
kyä tehden ihosta heleämmän
Virkistää, energisoi 

MYYNTIARGUMENTIT

KÄYTTÖ

VAIN HOITOLAKÄYTTÖÖN

MASQUE CELL-ENERGY
CELL-ENERGY SERUM 
+ 12 BIOSELLULOOSANAAMIOTA

 TEHOKKAASTI ELVYTTÄVÄ ANTI-AGING-NAAMIO

+ CELL-ENERGY SERUM

250 ml pullo + 12 erillispakattua naamiota laatikossa

Seerumi – pH n. 6,3

• Bioselluloosateknologia
- Käytetään kirurgisissa toimenpiteissä
- Luonnollista, bioteknologian avulla saatavaa kuitua

• “Kuin toinen iho” – tekee ihosta pehmeän ja
miellyttävän tuntuisen

• 3D-naamio mukailee ihoa ja takaa tehokkaat
hoitotulokset

• CELL-ENERGY SERUM valmistetaan Ranskassa
• Aktivoi ihon omaa uudistumismekanismia
• 97 % raaka-aineista luonnollista alkuperää
• Testattu ihotautilääkärien valvonnassa
• Ei aiheuta mustapäitä

Naamion valmistelut
1. Avaa pakkaus ja aseta taiteltu bioselluloosanaamio matalaan astiaan.
2. Kaada 20 ml 5 V EMULSION CONCENTRÉeta naamion päälle (12 V herkälle iholle) ja

imeytä naamioon sormilla painellen.
3. Kaada 20 ml CELL-ENERGY SERUMia pieneen mitta-astiaan.

Naamion levitys
1. Levitä puolet (½) CELL-ENERGY SERUMista

siveltimen avulla kasvojen iholle.
2. Ota bioselluloosanaamio käteesi ja poista

ensimmäinen suojakalvo. Levitä naamiolappu
kasvoille.

3. Poista päällimmäinen suojakalvo ja levitä
puolet jäljellä olevasta (¼) CELL-ENERGY
SERUMista naamion päälle sivellintä käyttäen.

4. Dekoltee ja kaula: Tee ensin nosto-rullaus –
hierontaliikkeet ja levitä tämän jälkeen loput
CELL-ENERGY SERUMista siveltimellä kaulan ja
dekolteen iholle.

5. Anna naamion vaikuttaa 10 minuuttia.
Imeytä seerumi tarvittaessa ihoon kevyesti
sormilla painellen. Pyyhi ylimääräiset pois
kasvopaperilla. Älä huuhtele.

Muista
• Kokonaisvaltainen hoi-

tonaamio ikääntymisen
merkkejä vastaan

• 100 % luonnollista bio-
selluloosateknologiaa

• Yon-Kan tehokas,
Ranskassa valmistettu
CELL-ENERGY  SERUM
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X Alaniinipohjaiset lipoamino-
hapot ja baikaliiini – polyfe-
noli, jota uutetaan baikalin-
vuohennokan juuresta

X D-riboosi – luonnollinen,
maissista uutettu
sokeriyhdiste

X Lipo-aminohapot 

X Lipo-aminohapot 

X Köynnöskrassiuute sisältää 
runsaasti arabinogalaktoosia 

X Yon-Ka Sydän sekä berga-
motin, sitruunan, mandarii-
nin, ruusun, tonkapavun ja 
guajakkipuun eteeriset
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