GEL-CREAM
PRO EXKLUZIVNÍ PÉČI
O DEKOLT A RUCE
dd proti suché pokožce a vráskám
dd proti pigmentovým skvrnám

CO JE GEL-CREAM A JAK PŮSOBÍ
Gel-Cream je novou formou pro každodenní anti-aging péči
o pokožku dekoltu a rukou.
Gel-Cream výhodně kombinuje vlastnosti dvou forem, gelu
a krému:
• gel obsahuje látky, které silně hydratují, působí proti vráskám
a pigmentovým skvrnám
• krém pokožku zvláčňuje, činí ji příjemnou na dotek a dodává
jí pěstěný vzhled.
Díky unikátnímu složení má Gel-Cream komplexní
anti-aging účinky
Klíčové účinné látky Gel-Creamu jsou:
dd Hyaluronová kyselina nízko-molekulární: velmi
krátké řetězce o výjimečně vysoké koncentraci hydratují hlubší
vrstvy pokožky
dd Beta-glukan „A“:
zklidňuje podrážděnou pokožku.
Zlepšuje podmínky pro tvorbu kolagenu a vyplňuje tak vrásky
zevnitř. Kombinace Hyaluronové kyseliny a Beta-glukanu
zvyšuje tonus pleti
dd Beta-glukan „B“: chrání citlivou pokožku před škodlivými
účinky přízemního ozónu a podobných oxidačních látek, které
se kolem nás vyskytují
dd Alfa-Arbutin: přírodní látka; opakované použití jemně
zesvětluje pigmentové skvrny a sjednocuje barvu pleti
dd Hydrolyzovaný Kolagen: zlepšuje strukturu a hladkost
pokožky
OCHRANA GEL-CREAMU V AIR-LESS LAHVIČCE
Air-less je výjimečná tím, že zachovává účinky a čistotu Gel-Creamu
v kvalitě, v jaké byl vyroben.
dd Gel-Cream je uvnitř lahvičky izolován v „ochranném prostoru“,
jehož dno je tvořeno posuvným pístem. Stlačením pumpičky
je pod píst vháněn vzduch a píst se tak pohybuje nahoru. GelCream je jím z lavičky vytlačován, aniž by byl nečistotami ze
vzduchu kontaminován.

NÁVOD NA POUŽITÍ
1. Pleť dekoltu před aplikací Gel-Creamu očistěte, a pokud je
používáte – ošetřete pleťovým tonikem (mastný film nebo pot
snižují vstřebávání účinných látek do pokožky)
2. Sejměte krycí víčko a stlačte pumpičku. Množství gel-krému
použijte dle individuální potřeby, obvykle:
dd 1 stlačení na dekolt
dd 1 stlačení na ošetření rukou.
Pro zajištění komplexního anti-aging účinku
doporučujeme používat Gel-Cream každý den.
Základní balení Gel-Creamu obsahuje 1 lahvičku s obsahem
100 ml. K dispozici je též větší balení se 2 lahvičkami, každá
o obsahu 100 ml (celkem tedy 200 ml Gel-Creamu). Každodenní
péče o dekolt a ruce tak může být komfortní a Vy můžete mít 1
lahvičku doma a druhou neustále u sebe, ať v práci nebo na
dovolené.
UPOZORNĚNÍ, PRAKTICKÉ POZNÁMKY:
dd Pokožka dekoltu a rukou vyžaduje každodenní péči.
Maximálního estetického a anti-aging účinku dosáhnete,
pokud budete Gel-Cream od Bella Night Care používat
pravidelně jednou až 2x denně.
dd Složení Gel-Creamu odpovídá nejnovějším odborným
znalostem. Přesto, pokud jste alergická (např. na některé
krémy) a Vaše pleť by zareagovala podobně po prvním
nanesení, Gel-Cream dále nepoužívejte.
dd Gel-Cream používejte na neporušenou pokožku bez ran nebo
zjevných zánětů. Pokud si nejste jistá – můžete konzultovat
stav pokožky se svým lékařem.
dd Pokud plánujete delší pobyt na slunci – doporučujeme doplnit
ochranu pokožky o krém s faktory proti UV záření.
dd Spotřebujte nejlépe do: uvedeno na obalu

Pokožka dekoltu je svou
strukturou specifická.
Zvažte proto použití Dekoltové
masky Bella Night Care, která
poskytuje profesionální, velmi
intenzivní jednorázové antiaging ošetření.

