Природен
екстракт
за
красота
Мермерски е уникален по рода си натурален
козметичен
продукт.
Той
представлява
синергична селекция от невен, тиквени семки,
орехи, бадеми, слънчогледови семки, шипки и
естествени растителни масла. Затова природният
екстракт Мермерски е изключително богат на
полезни за здравето на кожата фитостероли,
антиоксиданти, витамини Е, К, D и А, омега-3
мастни киселини, полипептиди и микролементи.
Този
природен
екстракт
се
приготвя
в
продължение на минимум 3 месеца. Уникалният процес на приготвяне включва
екстракция на водна баня с бавно разбъркване при постоянна температура 37
°C, за да може да се постигне извличане на максимално количество полезни
нутриенти в естествения им вид. Спектърът от полезните свойства на
компонентите на селекцията включва подхранващ, антиейджинг, хидратиращ,
стягащ и заздравяващ ефект. Освен това той е много подходящ за третиране на
слънчеви изгряния, кожни изгаряния, заличаване на белези, подсичане, петна
от слънчеви изгаряния, стрии, неравномерна пигментация на кожата, псориазис,
екзема, старчески петна, суха и напукана кожа и други. Изключително
ефективен е при изсъхнали и напукани устни. В съчетание с NATURE LIFT
SERUM GEL МЕРМЕРСКИ полезните му качества се проявяват оптимално.
Природният екстракт за красота Мермерски:





е козметичен продукт, в чийто състав влизат единствено и само
натурални компоненти. Това осигурява проникването на природните
съставки в селекцията да става не само в епидермиса (повърхностния
слой на кожата), но и в дермата, и дори по-дълбоко в хиподермиса –той
подхранва тези кожни тъкани и кръвоносните съдове в тях;
има траен оздравителен ефект – при правилно приложение и редовна
употреба положителният ефект се проявява много бързо;
постига не само козметичен ефект, но също така заздравяващ, стягащ и
подмладяващ кожата ефект. Той подобрява нейната еластичност и
тургур и така забавя стареенето ѝ;

Комплексната формула от природни съставки представлява уникално
синергично съчетание, което осигурява изключително интензивно и дълбоко
проникване на естествените му нутриенти в кожата и в подлежащите ѝ тъкани.
Повечето от другите подобни козметични продукти на пазара не предлагат това.
Ефектът е особено забележим, когато екстрактът се приложи върху тъмни
кръгове под очите, явни торбички под и подпухване над очите, бръчки тип „пачи
крак“, тънки вертикални бръчки около устните и др. Той работи безотказно върху
кожата на лицето, шията и цялото тяло, като я подхранва, заздравява, стяга и
подмладява.

Начини на приложение:

Природният екстракт за красота Мермерски може да се употребява
както самостоятелно, така и в комбинация с NATURE LIFT SERUM GEL
МЕРМЕРСКИ, а също и като компонент на цялостната система за красота
от природата на д-р Мермерски.
Съхранявайте го на тъмно и хладно място.
Самостоятелна употреба: Преди употреба и преди нанасяне на каквито и
да било други козметични продукти лицето и шията се измиват и подсушават
добре. Тъй като съставките са с много висока концентрация, съвсем малко
количество (няколко капки) от екстракта внимателно се нанасят с гутатора върху
желаните участъци. Това количество се разнася нежно с кръгообразни
масажиращи движения на много тънък слой. За по-обширни части на кожата
(шия, чело, слепоочия, бузи, брадичка, нос, устни и др.) се използва по-голямо
количество. Третираните зони се оставят да престоят поне 20-30 минути. Не се
измиват.
В комбинация с NATURE LIFT SERUM GEL МЕРМЕРСКИ: Първо се нанася
NATURE LIFT SERUM GEL МЕРМЕРСКИ според инструкциите в информационната
му брошура, а 5-10 минути след последните реактивиране и рехидратиране се
нанася екстрактът според инструкциите за самостоятелната му употреба по-горе.
Тази комбинация може също да се използва и вечер като нощно подхранващо,
заздравяващо и поддържащо козметично средство.
Като компонент на цялостната система за красота от природата на д-р
Мермерски: Екстрактът се прилага като последна стъпка от изпълнението на
рецептата за естествени ексфолиация, пилинг и мезотерапия на д-р Мермерски,
след което се нанася NATURE LIFT SERUM GEL МЕРМЕРСКИ според инструкциите
в информационната му брошура.
Преди ползването на каквито и да било козметични продукти за пръв път
е препоръчително винаги да се направи стандартният тест за чувствителна кожа
(проява на нежелана или алергична реакция). Нанася се малко количество от
продукта върху сгънката на лакътя. Ако до 20-30 минути не се прояви нежелана
реакция, продуктът може спокойно да се ползва редовно. Въпреки, че
природният екстрак за красота Мермерски съдържа само естествени
съставки, Ви препоръчваме преди да го ползвате, да проведете този стандартен
тест.
Природният екстракт за красота Мермерски е един от компонентите
на цялостната система за красота от природата на д-р Йонко Мермерски.
Може да се използва както самостоятелно, така и в комбинация с NATURE LIFT
SERUM GEL МЕРМЕРСКИ и рецептата за естествени ексфолиация, пилинг и
мезотерапия на д-р Мермерски.

За информация и поръчки: тел.: 0898247438 – без почивен ден,
http://xenshop.bg и http://www.facebook.com/ZakvaskaMermerski

