PC EYE GOLD 24 K
Efekt odmłodzonych oczu
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Cyrkulacja krwi poprawia się, tempo metabolizmu usprawnia się, a głębiej położone warstwy skóry są
stymulowane. Procesy te zawdzięczamy „właściwości regeneracyjnej” złota. Czyste jony złota są również
nazywane aktywnym złotem. Jony złota mogą być wchłaniane przez skórę wraz z kosmetykiem.

Dzięki urządzeniu PC EYE GOLD 24 K uzyskasz efekt odmłodzonej skóry wokół
oczu, rozświetlisz cienie, zredukujesz zmarszczki. Twoje spojrzenie będzie
promienne i młodzieńcze.

24 karatowe złoto użyte w PC EYE GOLD 24 K jest według naukowców
bardzo stabilnym materiałem. Podczas tarcia i podgrzania wydzielają się jony
ujemne, które przenikają w głębsze warstwy skóry.
Jony ujemne emitowane przez PC EYE GOLD 24 K wychwytują wolne jony
dodatnie w organizmie ludzkim i dzięki temu neutralizują je. W ten sposób
przeciwdziałają wolnym rodnikom w komórkach, przywracają w organizmie
równowagę oraz pobudzając jony we krwi, usprawniają jej przepływ.
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SYMBIOZA NAUKI Z NATURĄ
Kosmetyki PERFECT COLL posiadają unikalne, innowacyjne
formuły opracowane w biotechnologicznych, proekologicznych
laboratoriach polskich uniwersytetów medycznych.
Jesteśmy pasjonatami natury i ekologii, dlatego kosmetyki
ze znakiem PC są zdrowe dla Twojej skóry.
Używaj PC EYE GOLD 24 K jedynie z oryginalnymi
kosmetykami PERFECT COLL
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Przed zabiegiem
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W trakcie zabiegu

PC DETOKSYKACYJNY EKSTRAKT Z DZIKIEGO CHABRA NORWESKIEGO

PC PREBIOTYCZNE SERUM HIALURONOWE

Najczystszy i najnowocześniejszy, całkowicie naturalny ekstrakt z kwiatów chabra pozyskanego

Innowacyjna i całkowicie naturalna formuła prebiotyczna oraz niezwykle skuteczna proporcja różnych wielkości cząstek

z ekologicznych upraw w Skandynawii, wzbogacony o naturalne enzymy z Organic Kelp

kwasu hialuronowego powodują głębokie nawilżenie odwodnionych lub przesuszonych warstw skórnych.

(organiczna alga). Delikatnie oczyszcza i łagodzi wrażliwą skórę twarzy, dekoltu i całego ciała.

Ze względu na zawartość niepowtarzalnych enzymów prebiotycznych, serum w doskonały sposób pielęgnuje najbardziej

Nie zawiera parabenów, konserwantów chemicznych oraz wysuszającego skórę alkoholu.

wymagającą skórę. Jest to JEDYNY prebiotyczny produkt na rynku, który cechuje się niezwykle wysoką wchłanialnością.
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Kosmetyki PERFECT COLL nie zawierają parabenów, konserwantów chemicznych,
pochodnych ropy naftowej (parafina), olei mineralnych oraz wysuszających skórę
alkoholi i glikoli, a także drażniącego środka pieniącego Sodium Laureth Sulfate
i innych chemicznych, szkodliwych dla skóry substancji.

Po zabiegu

PC KOLAGEN PLATYNOWY +32 °C HIALURON

Szczegółów szukaj w “Katalogu produktów Perfect Coll”

Polska słynie z produkcji najczystszego i najlepszego na świecie kolagenu idealnie przyswajalnego przez ludzki
organizm. Nasz kolagen, dzięki unikalnej technologii posiada wyjątkową wytrzymałość temperaturową do
+32°C. Jako jedyny produkt na rynku może nosić w pełni uprawnioną nazwę Platynowy, ponieważ zawiera
w sobie nanocząstki platyny. Platyna ułatwia wnikanie substancji biologicznie czynnych do głębokich
warstw skóry, optymalizując działanie kwasu hialuronowego wchodzącego w skład preparatu. Doskonała
kompozycja 3 aktywnych składników kwasu hialuronowego w sposób rewelacyjny wzmacnia efekt po
zabiegu z zastosowaniem PC EYE GOLD 24 K.
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Po zabiegu

PC PREBIOTYCZNY KREM ŁAGODZĄCY
Naturalny i ekologiczny, innowacyjny krem łagodzący, który ze względu na unikalny skład posiada
niezwykłe właściwości wspomagające pracę uszkodzonych komórek skóry. Jego składniki odpowiedzialne są za regenerację nawet najbardziej delikatnej skóry, enzymy z owocu papai przynoszą efekt
lekkiego rozświetlenia. Jest to jedyny produkt na rynku, który zawiera w składzie enzymy prebiotyczne, co zapewnia mu niezwykle wysoką wchłanialność.
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Budowa i dane
techniczne
PC EYE GOLD
24 K

Głowica pokryta 24 k złotem

Rączka urządzenia

DANE TECHNICZNE
URZĄDZENIE:
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Nazwa produktu

PC EYE GOLD 24 K

Wymiary

94.97 x 18.76 x 15.2 mm

Waga

19 g
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PROSTE KROKI STOSOWANIA
PC EYE GOLD 24 K:
Wykonaj demakijaż.
Przemyj twarz PC DETOKSYKACYJNYM EKSTRAKTEM Z DZIKIEGO CHABRA
NORWESKIEGO.

Częstotliwość zabiegu:
Codziennie

Nałóż odpowiednią ilość PC PREBIOTYCZNEGO SERUM HIALURONOWEGO
pod oczy wykorzystując węższy koniec łyżeczki.
Następnie użyj głowicy z 24 karatowym złotem. Powoli przesuwaj od skroni
do wewnętrznego kącika oka, po łuku brwiowym, zataczając okręgi.
Po zakończonym zabiegu przemyj ponownie twarz PC DETOKSYKACYJNYM
EKSTRAKTEM Z DZIKIEGO CHABRA NORWESKIEGO.

Czas zabiegu:
10 min

Następnie nałóż PC KOLAGEN PLATYNOWY +32 °C HIALURON i wykonaj masaż.
Po zabiegu nanieś na twarz PC PREBIOTYCZNY KREM ŁAGODZĄCY.
Wyczyść złotą łyżeczkę (Rozdz. Pielęgnacja i konserwacja).
Odłóż PC EYE GOLD 24 K do pudełka.
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Efekty
odmładzania
Zapobiega opuchliznom wokół oczu, poprawia
mikrokrążenie krwi, usuwa cienie pod oczami

ZAPOBIEGANIE OPUCHLIZNOM OCZU,
POPRAWA MIKROKRĄŻENIA KRWI,
USUNIĘCIE CIENI POD OCZAMI.
PC EYE GOLD 24 K poprawia mikrokrążenie krwi i limfy, co powoduje, że znikają cienie
pod oczami a opuchnięcia zmniejszają się. Dzięki temu błyskawicznie osiągamy efekt
rozjaśnionej i odmłodzonej skóry wokół oczu.

Spłyca zmarszczki
Działa przeciwstarzeniowo i odmładzająco
Działa antybakteryjnie
Masuje
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SPŁYCANIE ZMARSZCZEK
PC EYE GOLD 24 K emituje czyste jony złota, które pobudzają proliferację kolagenu,
co powoduje błyskawiczną regenerację skóry. Dzięki temu struktura zniszczonych
z wiekiem włókien kolagenowych zostaje odbudowana. Efektem tego procesu jest
zdecydowane spłycenie zmarszczek i odmłodzenie skóry.
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DZIAŁANIE PRZECIWSTARZENIOWE
I ODMŁADZAJĄCE
Głowica PC EYE GOLD 24 K emituje czyste, ujemne jony złota. Jony
przenikają w głąb skóry i neutralizują jony dodatnie w ludzkim ciele,
co powoduje eliminację wolnych rodników w komórkach, pobudzenie
krążenia krwi, usprawnienie metabolizmu, dzięki czemu skóra zacho–
wuje młody wygląd przez bardzo długi czas.

DZIAŁANIE ANTYBAKTERYJNE
PC EYE GOLD 24 K posiada właściwości antybakteryjne
i przeciwzapalne.

MASAŻ
Stosowanie PC EYE GOLD 24 K do masażu poprawia krążenie krwi
i metabolizm komórkowy w skórze.
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Wskazania

Pielęgnacja i konserwacja

Zastoje limfatyczne.

Po zakończeniu zabiegu usuń resztki preparatu z głowicy.

Skóra starzejąca się.

Umyj PC EYE GOLD 24 K pod bieżącą wodą.

Skóra ze skłonnościami do zanieczyszczeń.

Przetrzyj chusteczką nasączoną preparatem antybakteryjnym (np. spirytus salicylowy 2%).

Obrzęki i cienie pod oczami.

Odłóż urządzenie do pudełka.

Zmarszczki w okolicach oczu, a w szczególności „kurze łapki”.

Przeciwwskazania
Poparzona skóra słońcem (w miejscu zabiegu).

Przechowuj urządzenie czyste i suche.

Przerwanie ciągłości naskórka (w miejscu zabiegu).
Zakażenia bakteryjne, wirusowe, grzybicze (w miejscu zabiegu).
Świeże blizny, znamiona i tatuaże (w miejscu zabiegu).
Poważne egzemy, łuszczyca, skóra atopowa, trądzik różowaty (aktywne wykwity w miejscu zabiegu).
Uczulenie na skład kosmetyków zawartych w preparatach.
Poddanie się w ostatnich 6 miesiącach operacjom (w miejscu zabiegu).
Poddanie się w ostatnich 9 miesiącach zabiegom polegającym na ostrzykiwaniu toksyną botulinową (np. Botox) (w miejscu zabiegu).
Stosowanie kortykosteroidów (w miejscu zabiegu).
Choroby autoimmunologiczne (np. HIV, toczeń i inne).
Choroby nowotworowe.
Guzy, guzki niewiadomego pochodzenia.
Ciąża.
Okres laktacji (okres karmienia piersią).
Podwyższona temperatura ciała.
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