M Å PU RE C ELL
TREATM EN T

M Å PU RE C ELL TREATM EN T
LEVANDE CELLER FÖR UNIK LYSTER

M Å är först på marknaden att kunna erbjuda en unik ansiktsmask med levande växtstamceller.
Antioxidanter och vitaminer i levande form! Inkapslat i dess naturliga cellmembran.
Vi tar nu ännu ett steg in i framtiden och erbjuder en unik ansiktsmask med levande celler från Rosenrot.
Rosenrot har sedan länge använts som en läkeväxt inom traditionell medicin. Den har använts som
kosttillskott för att öka fysisk och mental prestation, motverka trötthet, stress och depression. Den innehar
antiinflammatoriska egenskaper och har ett högt innehåll av antioxidanter. När vi använder aktiva stamceller
på huden får vi ett stärkande resultat på alla hudtyper.

BEHANDLING PÅ SALONG

Detta gör behandlingen:

Vad är Pure Cell?

Livskraft från växtriket

Pure C ell Treatment är en behandling som ger
direkt vitalitet till din hud. C ellerna innehåller
ren näring i dess mest potenta form. De används
under massagen så att cellerna masseras in i
huden. Ansiktsmassage är mycket välgörande på
huden, ökar microcirkulationen och sätter igång
reningen i huden. Naturligtvis blir massagen mer
verksam när den kombineras med djupgående
produkter. C ellerna är garanterat färska när de
läggs på huden eftersom de lever i 3 0 %
kokosvatten. Direkt innan cellerna läggs på
huden krossas cellmembranen för att komma åt
cellkärnan där näringen finns.
Detta är inget från djur eller bakterier utan detta
är växtceller med ren livskraft från växtriket.
C ellerna odlas i en skyddad miljö som anpassas
för att cellerna ska nå sin fulla potential med
högintensiv näring. Detta är en cellform som är
ett förstadium till Rosenrot. Det är ännu inte
bestämt vilken växtform cellen ska bli, därför har
den effekt på alla hudtillstånd eftersom huden
får kraft att reparera sig själv.

• Ökar cellförnyelsen
• G ör dina egna hudceller mer
motståndskraftiga
• Skyddar huden mot fria radikaler
• Stimulerar kollagenproduktionen
• Bygger upp hudens syraskyddsmantel
• G er lyster
• Ökar cellförnyelsen
• Påskyndar reparationssystemet i huden
• Ökar vitalitet och spänst
• Passar alla hudtyper
• Omedelbara resultat men verksam på lång sikt
Denna behandling passar alla och kan göras året
runt. Den är speciellt bra när huden behöver
vitalitet och behöver stärkas upp. Då är detta
högintensiv näring som bygger upp huden på
cellnivå.
Pure C ell Treatment passar vid alla typer av
hudtillstånd eftersom cellerna verkar där det
behövs.

PRO D U KTE R FÖ R H E M M AB RU K
HEMMA

MORE

Omedelbara resultat vill vi alla ha men vad som
är viktigast är att vi får ett bra resultat på lång
sikt. I flera år har forskare tittat på vad det är
som bygger upp huden och fungerar i ett
långsiktigt perspektiv. Inte helt överraskande
visade resultaten att det är samma sak som det
vi bör ge våra kroppar i form av näring: rena
ekologiska fettsyror, antioxidanter och vitaminer.
Det är vad som bygger upp huden och
motverkar åldrandet.

Olive Cleansing är en mild rengöring som
bevarar fuktighetsbalansen i huden.
Flower Freshener är ett återfuktande
näringsvatten med Ros och Salvia som har en
revalitiserande och lugnande effekt.
Eye Cream More med Persiskt silkesträd ger
hängande ögonlock ett uppstramande resultat
på bara 2 8 dagar.
Face Cream More innehåller Rödklöverextrakt
som ökar elasticiteten och spänsten i huden.

Det är vad du gör varje dag som ger framtidens
spegelbild. Följ därför upp behandlingen med
hemprodukter för maximalt resultat. Vi
rekommenderar alltid rengöring, ansiktsvatten,
dagcreme och ögoncreme som bas. För mer
djupgående resultat rekommenderas serum, olja
och balm. För att ge huden extra näring
rekommenderas peeling och mask 1 -2 gånger i
veckan. För att bygga upp huden och motverka
åldrandet på bästa sätt rekommenderas även en
ansiktsbehandling var 6: e vecka.

Serum Antirouge är ett stärkande serum med

Hudvårdsrekommendation

Papaya Peeling är en mild enzympeeling med
extrakt från Papaya som peelar huden på ett
skonsamt sätt.
Face Mask More innehåller Persiskt silkesträd
som är uppstramande och uppbyggande.
Innehållet av H avtornsolja ger också en
mjukgörande effekt.

Anpassa alltid ditt val av hudvårdsprodukter
efter din hudtyp och hudtillstånd. För samtliga
av våra hudvårdsserier finns foldrar som ger
information om respektive hudtyp samt vilka
produkter som passar bra att använda. Din
återförsäljare hjälper dig att hitta rätt.
Eftersom behandlingen med levande celler
kommer ge mest synliga resultat på mogen hy
kommer produkterna inom serien More
framhävas lite extra i samband med Pure C ell
Treatment. M ore-produkterna innehåller Ros och
är anpassad för mogen och känslig hy.

H ästkastanj som bygger upp kärlväggarna och
ger djupgående fukt.
Royal Facial Oil More är en naturligt
utslätande olja med Nyponfröolja och
G urkörtsolja. En småmolekylär vegetabilisk olja
som motverkar hudens åldrande och är toppad
med eterisk olja från Ros.
Face Balm More med en doft av nyplockade
rosor bygger upp hudens skydd och håller kvar
fukten i huden.

M Å PU RE C ELL TREATM EN T
Skräddarsydd anti-age-behandling

Vi har testat ut denna mask under en längre
period och en av våra testpersoner likställde det
med att huden kändes nyvaxad. M ed synliga
resultat efter endast en gång har lystern,
spänsten och motståndskraften ökat radikalt i
huden och man känner sig som ny.
Användning av färska, nypressade
växtstamceller är en nyhet inom hudvård.
Behandlingen är helt naturlig. I vanliga fall
används torkat extrakt från Rosenrot i hudvård
men nu kommer vi använda oss av levande
växtstamceller.

När ska man inte göra Pure Cell Treatment?
Det finns inga kontradiktioner som säger att
man inte bör genomgå behandlingen vid
specifika tillstånd. Eftersom cellen anpassar sig
och verkar på det hudtillstånd som finns kan
behandlingen göras på alla hudtyper.
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