DEKOLT
PROFESIONÁLNÍ SADA S MASKOU A GELEM
INTENZIVNÍ ANTI-AGING POKOŽKY DEKOLTU

JAK MASKA PŮSOBÍ
Vaše Dekoltová maska Bella NIGHT Care poskytuje profesionální, jednorázové anti-aging ošetření
pokožky dekoltu.
Hydrogel na bázi séra obsahuje unikátní kombinaci několika účinných anti-aging látek:
dd Hyaluronová kyselina nízko-molekulární: jsou to velmi krátké řetězce HA o výjimečně
vysoké koncentraci, proto tato HA proniká do hlubších vrstev pokožky a zajišťuje tak její hydrataci
a má silný anti-aging efekt
dd Hyaluronová kyselina vysoko-molekulární: zůstává na povrchu a pokožku zvláčňuje
a chrání
dd Beta-glukan „A“: zklidňuje podrážděnou pokožku. Zlepšuje podmínky pro tvorbu kolagenu
a vyplňuje tak vrásky zevnitř. Zvyšuje tonus pleti
dd Beta-glukan „B“: chrání citlivou pokožku před účinky ozónu a podobných oxidačních látek,
které se kolem nás běžně vyskytují a povrch pokožky poškozují
dd Hydrolyzovaný Kolagen: zlepšuje strukturu a hladkost pokožky - ta pak vypadá zdravě
a svěže
NÁVOD NA POUŽITÍ
1. Pleť dekoltu před aplikací očistěte, a pokud je používáte – ošetřete pleťovým tonikem (mastný film
nebo pot snižují vstřebávání účinných látek do pokožky)
2. Otevřete sáček s dermální síťovou maskou. Masku nerozvinujte - ještě složenou ji vložte do misky.
TIP: masku ze sáčku nevytahujte za její delší koncová ouška!
3. Složenou masku (kromě 2 delších „oušek“) přelijte hydro-gelovým sérem ze skleněné lahvičky.
Maximální saturaci masky sérem podpořte tím, že ji opakovaně jemně přitlačíte prstem nebo
lžičkou ke dnu misky.
TIP: Snažte se, aby koncová ouška masky zůstala mimo misku a nespadla
do gelu.
4. Síťovou masku nechte v misce nasát gelem, přibližně 3 minuty. Následně masku pomalu vyjměte
z misky. Rozviňte ji tak, že uchopíte každé ouško masky jednou rukou a pomalu ruce od sebe
oddalujte.

TIP 1: Během vyjímání z misky může gel z masky skapávat (v balení je počítáno
s rezervou). Proto držte masku pár vteřin nad miskou.
TIP 2: Může se stát, že se maska zcela nerozvine. To nevadí – do celé plochy ji
napnete až po přiložení na dekolt.
5. Přiložte masku na dekolt. Nezáleží na tom, kterou stranou, protože účinné látky se uvolňují z obou
stran masky stejně.
TIP: Správné
jsou položena3.na2.rozhraní krku a4.trapézu.
1. -umístění
nebude masky: ouška
-3.nebude
2.1. - nebude
6. Pro dokonalé přilnutí masky na dekolt doporučujeme masku k pokožce
jemně přihladit bříšky 3 min
3 min
prstů.
TIP: Maska je nasycená výživným hydro-gelem, proto může z dekoltu zpočátku
sjíždět. Doporučujeme, odpočiňte si po nanesení masky pár minut v leže.
7. Masku nechte působit přibližně 50 minut. Poté ji můžete sejmout.

2.

8. Pokud potřebujete hned po aplikaci masky použít make-up, je možné pokožku dekoltu omýt
(čistou vodou nebo tonikem).

5. 3.

4. - nebude
6. 5.

7.6.

8. -7.nebude

3 min

50 min
6.

Pravidelným používáním se anti-aging efekt prodlužuje.
7.
8. - nebude
Masku doporučujeme používat pravidelně jako běžnou součást kosmetické
péče, ideálně 1x měsíčně.
UPOZORNĚNÍ, PRAKTICKÉ POZNÁMKY:
dd Po aplikaci masky je pokožka hydratovaná, projasněná a vypnutá. Proto lze masku použít kdykoli,
tedy i bezprostředně před společenskou událostí nebo důležitou schůzkou.
50 min
dd Složení hydro-gelové masky
odpovídá nejnovějším odborným znalostem. Přesto, pokud jste
alergická (např. na některé krémy) a Vaše pleť by zareagovala podobně i po 1. použití masky, dále
ji nepoužívejte.
dd Masku používejte na neporušenou pokožku bez ran nebo zjevných zánětů.
dd S nanesenou Maskou nechoďte na přímé sluníčko. Očištěná pokožka není proti UV-záření ničím
chráněna a sluníčko by pokožku zbytečně zatěžovalo.
dd Spotřebujte nejlépe do: uvedeno na obalu.
SKLADOVÁNÍ A ZACHÁZENÍ:
dd Uchovávejte při teplotě od +5 do +25 °C.
dd Uchovávejte mimo dosah dětí.
dd Nevystavujte přímému slunečnímu záření

Pro každodenní péči o pokožku
dekoltu a rukou zvažte používání
unikátního Gel-Creamu od Bella
NIGHT Care, který efekt Masky
dokonale doplňuje.

50 min

