
ДОМАШНА ГРИЖА











1x Gel Cleanser Sensitive
1x Treatment Gel Sensitive
1x Clarity Wand
15x Claity Wand Applicator Tips
6x Intraceuticlas Clarity Treatments

Clarity Course Pack Sensitive (6
процедури плюс Домашна грижа)

Хидратирайте кожата си с уникална 3-
стъпална хиалуронова система която  се
предлага в пълен пакет:





Retouch by Intraceuticals е селекция от 5 броя високоефективни серума.

За формулите е използвана иновативна пептидна технология.

Колекцията комбинира експертизата ни в използването на хиалуроновата киселина, съчетана с мощни пептиди, за да се

постигнат революлционни резултати.

Retouch използва целенасочен подход в извайването, дефинирането и подчертаването чертите на лицето. Чрез замъгляване на

фините линии и несъвършенствата, подобрявате индивидуалната красота. Когато говорим за формули на продукти грижа за

кожата, които са унифицирани, прилагайки ги няма да имате желания ефект.Съвременните ни формули съдържат

високоефективна пептидна технология,таргетираща специфичните проблеми на кожата на лицето и предлагаща както

бързи,така и дългосрочни резултати за съвършен външен вид.

Retouch by Intraceuticals се състои от 5 ключови продукта Hyaluronic Base Serum, Lines, Eyes, Lift, Highlight. Идеалната грижа за

дехидратирана кожа, фини линии и бръчки, изразителни линии, бръчки „пачи крак“, тъмни кръгове, торбички и подпухналост

под очите. Както и отпуснатата, зачервена и със сив тен кожа.



Пептидната технология на Intaceuticals
трансформира тена. Хиалуронова
киселина осигурява максимална
хидратация и подготвя кожата за таргетираните
серуми Retouch. Могат да се
използват и самостоятелно за хидратирана и
красиво изглеждаща кожа.
Излекувайте кожата си с подхранващата
сила на този овлажнавящ серум.
Ползи:
Глези кожата с хиалуронова киселина
с ниско молекулно тегло.
Трансформира тена за естествено
красиво сияние.
Изпълва и изглажда кожата, като я подготвя за
серумите Retouch.

Лек серум, наситен с пептидната
технология на Intaceuticals, омекотява
и заличава експресивните линии.
Обогатената с Acetyl Hexapeptide-30
технология, помага при борбата с
видимите бръчки и линии.
Кожата изглежда по-гладка и стегната.
Ползи:
Прикрива бръчките, фините и експресивните линии.
Стимулира производството на колаген,
стяга, изпълва и изглажда кожата.
Намалява ефекта на мускулни контракции и редуцира
статичните бръчки.
Оставя кожата гладка и хидратирана,
с по-младежко излъчване.

Този супер серум съживява уморените очи
и намалява появата на тъмни кръгове и
фини линии. Без значение какво сте правили
последната нощ или година. Технологията
съдържаща Palmitoyl Tripeptide-5 помага
за редуциране на бръчките, подпухването и
тъмните кръгове в областта около очите.
Подобрява текстурата и изглажда деликатната
кожа в областта на околоочната зона.
Ползи:
Намалява тъмните кръгове, торбичките и
подпухването под очите.
Бори се с процесите на стареене като
стимулира синтеза на колаген и еластин.
Стяга, изглажда и изсветлява кожат
Омекотява видимите фини линии.

Серумът, обогатен с пептидната технология
на Intraceuticals, се бори с гравитацията, за
да осигури лифтирана, стегната и изгладена
кожа в областта на челюстта и шията.
Технологията разчита на Acetyl Tetrapeptide-2,
но действащ в синергия с Bacillus Ferment, за
да постигне лифтиран V овал на лицето.
Стимулира синтеза на колаген и еластин, за
да спре отпускането на кожата, като я оставя
по-стегната и изваяна.
Ползи:
Стяга и контурира за повдигане на овала
на лицето.
Зарежда кожата с енергия и стимулира
синтеза на колаген.
Засилва обема в кожата за по-здрав и
скулптиран вид.
Бързо и дългосрочно лифтира контура.

Луксозният серум придава по-сияен вид
на кожата, озарява лицето, като му придава
безупречно естествено излъчване. Засилва
блясъка чрез светлоотразяващи съставки и
технология с Tetrapeptide-14 и титаниев
диоксид, които намаляват зачервяването и
придават здравословен вид на кожата.
Серумът помага за изглаждане на кожата,
оставяйки я омекотена и еластична.
Ползи:
Озарява лицето.
С възможност за миксиране за постигане
на желаните резултати.
Намалява зачервяването и изравнява тена.
Придава естествен блясък на кожата,
която сияе отвътре.



4 иновативни серума за по-млада и здрава кожа.

Intraceuticals + Boosters са 4 нови серума, създадени по иновативна технология, като всеки от тях

се грижи за специфични дерматологични проблеми. те се използват като поддържаща терапия, за

удължаване на ефекта от процедурите. В зависимост от проблемите на кожата, кремовете за

домашна грижа, също както и серумите, могат да се използват комбинирано.

 Почиства замърсената

 Омекотява и изглажда

 Свива видими порите и

Регенерира – Подмладява 
Моментално подобрява външния вид на
кожата, особено на тази, която е предразположена към
пигментации, има видими
пори и е увредена от слънцето. Серумът подобрява
неравномерната текстура и дълбоките
бръчки. Новата формула на Витамин А притежава уникалното
свойство да се
освобождава, само когато е необходимо, което засилва
стабилността на продукта и намалява дразненето.
 ПОЛОЖИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ: 

кожа в дълбочина.

загрубялата кожа и намалява появата на фини линии и бръчки.

елеминира несъвършенствата на кожата.

 Бори се със свободните

 Ободрява и подобрява

Осигурява ключов

Гладка – Сияеща – Стегната кожа
Трите синергични форми на
Витамин С помагат за изглаждане, укрепване и защита на кожата.
Подходящ е за
всички типове кожа, но най-вече за кожата с признаци на
преждевременно стареене
и нанесена вреда от слънцето.
 ПОЛОЖИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ:

радикали и осигурява защита от слънчевите лъчи. 

външния вид при хиперпигментация. 

ко-фактор в синтеза на колагена за подобряване на текстурата на
кожата.

Детоксикира – Балансира – Подмладява кожата Съживява и
балансира стресираната кожа с изключително мощните си
природни съставки –
антиоксиданти. Техният произход е от австралийските
тропически гори. Този
Booster е много подходящ за премахване на видимата
подпухналост и тъмните
кръгове около очите. Това го прави идеален за уморена от
пътуване кожа. 
ПОЛОЖИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ: 
Действа като “детоксикатор” за кожата. 
Премахва тъмни кръгове и подпухналостта около очите.
Подобрява вида на тена.

Незабавно намалява появата на фини линии и
бръчки, с видим

Дълбоко хидратира кожата и видимо подобрява
външния и вид. 
Помага да се увеличи плътността на кожата. Прави
я по-здрава

Стяга - Възстановява кожата
Осигурява мощен коктейл от пептиди, стимулиращи
производството на колаген и еластин в кожата.
Новосинтезираният колаген възстановява кожата,
подмладява я и попълва обема. Колагенът също така
помага за стягането на кожата, когато тя е загубила
своята еластичност, тонус и плътност.
ПОЛОЖИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ:

лифтинг и стягащ ефект. 

и по-стегната.


