PC FACE GOLD 24 K
Efekt gładkiej skóry
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Dzięki wibracjom dochodzi do zjawiska zwiększonej proliferacji fibroblastów.
Produkowane są nowe włókna kolagenowe i elastynowe, co zapewnia skórze jędrność i sprężystość. Efektem jest młodszy i zdrowszy wygląd Twojej skóry. Procesy te zawdzięczamy „właściwości regeneracyjnej”
złota. Czyste jony złota są również nazywane aktywnym złotem. Jony złota mogą być wchłaniane przez
skórę wraz z kosmetykiem.

Wykonane w najnowszej technologii urządzenie PC FACE GOLD 24 K jest
wyposażone w głowicę pokrytą 24 karatowym złotem. PC FACE GOLD 24 K
posiada specjalnie opracowany kształt i wibruje 6000 razy na minutę. Posiada
właściwości rozluźniające napięcie mięśni twarzy, szyi i dekoltu. Rewelacyjnie
działa na poprawę jędrności i elastyczności zwiotczałej skóry.
Urządzenie PC FACE GOLD 24 K jest wyposażone w system wibracji, która
stymuluje głębsze warstwy skóry, przyczyniając się do poprawy jej ukrwienia,
jędrności i elastyczności.
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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 FACE 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 FACE 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 FACE GOLD
24 K

Ruchoma głowica urządzenia
pokryta 24 k złotem

Mosiężna rączka urządzenia

DANE TECHNICZNE
URZĄDZENIE:
Nazwa produktu

PC FACE GOLD 24 K

Wymiary

140 x 40 mm

Waga

81 g

Zasilanie

1 x AA

MADE IN PRC FOR PERFECT COLL

Włącznik
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Sposób użycia
PC FACE GOLD
24 K

PROSTE KROKI STOSOWANIA
PC FACE GOLD 24 K:
Użyj baterii AA i umieść ją odpowiednio w rączce urządzenia. Aby włączyć
sprzęt użyj końcówki i przekręć ją w kierunku ON. Aby wyłączyć urządzenie
przekręć końcówkę w drugą stronę w kierunku OFF.

Częstotliwość zabiegu:
Codziennie

Wykonaj demakijaż.
Przemyj twarz PC DETOKSYKACYJNYM EKSTRAKTEM Z DZIKIEGO CHABRA
NORWESKIEGO.
Nałóż odpowiednią ilość PC PREBIOTYCZNEGO SERUM HIALURONOWEGO.
Następnie przyłóż złotą głowicę do twarzy, delikatnie i powoli przesuwaj
w kierunku od środka brody na boki. W miejscach, gdzie występują zmarszczki
możesz masować dłużej, na przykład w okolicach oczu, ust, czy na szyi.

Czas zabiegu:
10 min

Po zakończonym zabiegu przemyj ponownie twarz PC DETOKSYKACYJNYM
EKSTRAKTEM Z DZIKIEGO CHABRA NORWESKIEGO.
Następnie nałóż PC KOLAGEN PLATYNOWY +32 °C HIALURON i wykonaj masaż.
Po zabiegu użyj PC PREBIOTYCZNY KREM ŁAGODZĄCY.
Wyczyść złotą łyżeczkę (Rozdz. Pielęgnacja i konserwacja).
Odłóż PC FACE GOLD 24 K do pudełka.

UWAGA!
Trzymaj urządzenie w 1/3 wysokości rączki. Jeśli będziesz trzymać za wysoko, może
to spowodować zwolnienie drgań, a tym samym osłabić efekt zabiegu.
W trudno dostępnych miejscach, na przykład okolice skrzydełek nosa, możesz użyć
zaokrąglonych brzegów głowicy. Możesz wykonać masaż punktowy wybranych
okolic ciała. W jednym miejscu przykładaj złotą głowicę około 2-3 sekundy.
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Efekty
odmładzania
Limfatyczny detoks
Działanie liftingujące
Spłycanie zmarszczek
Wysmuklenie twarzy i poprawa jej owalu
Rozjaśnienie i wygładzenie
Działanie odmładzające i przeciwstarzeniowe
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W ludzkim organizmie występuje słabe
przewodnictwo elektryczne.
W zdrowej i młodej skórze normalnie prąd przepływa przez
naczynia w układzie krwionośnym i limfatycznym poprawiając
metabolizm, dzięki czemu Twoja twarz jest elastyczna i pełna
witalności. Niestety z wiekiem zmiany zachodzące w organizmie
powodują zachwianie równowagi jonowej, co ma negatywne
skutki w postaci pogrubienia warstwy rogowej naskórka,
utraty płynności mikrokrążenia i zablokowania przewodnictwa
elektrycznego. Odpady metaboliczne i nadmiar wody nie mogą
być odprowadzone i są kumulowane w skórze. W związku z tym
maleje aktywność komórek i tworzą się problemy skórne, takie
jak obrzęk twarzy, zmarszczki, odwodnienie, zwiotczenie skóry
i powstanie przebarwień.
Niepowtarzalna głowica PC FACE GOLD 24 K pokryta jest 24
karatowym złotem i ma kształt litery T. Dodatkowo usprawniona
jest w system drgań, których częstotliwość wynosi 6000 razy na
minutę. Drgania odpowiednio stymulują skórę, ponieważ ujemne
jony złota wywołane przez wibracje mają tę samą długość fali, co
elektryczność w ludzkim ciele. W związku z tym przewodnictwo
prądu w Twoim ciele poprawi się, dzięki delikatnej stymulacji
PC FACE GOLD 24 K. Reasumując, potencjał równowagi elekt
rycznej stymuluje metabolizm komórkowy, niweluje obrzęki na
skórze, aktywuje komórki do odnowy, rozjaśnia przebarwienia,
spłyca zmarszczki. Czyni skórę nie tylko jaśniejszą, ale także
nawilżoną, zdrowszą, napiętą i w widoczny sposób ją odmładza.
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LIMFATYCZNY DETOKS
Głowica PC FACE GOLD 24 K jest pokryta 24 karatowym złotem. Jej niepowtarzalny kształt umożliwia wykonywanie drgań stymulujących mikrokrążenie
oraz komórki skóry. Równoważy potencjał energetyczny oraz usprawnia
krążenie limfatyczne w skórze. Odnawia funkcje komórek położonych głębiej,
włókien strukturalnych, powoduje dotlenienie komórek, wymianę jonów oraz
zwiększa wchłanianie składników odżywczych. Sprawnie usuwa zbędne produkty przemian komórkowych oraz toksyny. Dzięki temu twoja skóra odzyska
witalność i młodzieńczy blask.

DZIAŁANIE LIFTINGUJĄCE
Napięcie elektryczne w normalnych komórkach wynosi od 0.06 do 0.07 V. Biorąc pod uwagę negatywny
wpływ środowiska, zanieczyszczenie powietrza, czy codziennie towarzyszący stres, napięcie to spada od
0.02 do 0.03 V. Skutkiem tego jest utrata napięcia skóry i jej wiotkość. PC FACE GOLD 24 K dzięki swojej
unikalnej funkcji wibracji pobudza aktywność komórek, poprawia ich wydajność energetyczną co daje efekt
liftingu.

SPŁYCANIE ZMARSZCZEK
PC FACE GOLD 24 K emituje jony ujemne, które stymulują komórki w głębszych warstwach skóry.
Dzięki wyjątkowym funkcjom PC FACE GOLD 24 K wzmocnieniu ulegają włókna kolagenowe i następuje
zagęszczenie warstw skóry, co zwiększa jej elastyczność. Wszystkie te procesy w sposób niespotykany
przyczyniają się do spłycania zmarszczek i poprawy wyglądu twarzy.
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WYSMUKLENIE TWARZY
I POPRAWA JEJ OWALU
PC FACE GOLD 24 K emituje 6000 drgań na minutę. Podczas masażu
stymuluje mikrocyrkulację krwi, podwyższając temperaturę głębszych warstw
skóry. Dzięki temu zdecydowanie zwiększa się aktywność komórek, poprawia
napięcie mięśni oraz usuwany jest nadmiar tkanki tłuszczowej.

ROZJAŚNIENIE I WYGŁADZENIE
PC FACE GOLD 24 K w kształcie litery T poprawia mikrokrążenie i aktywuje komórki skóry. Zwiększa syntezę białek i dotlenienie skóry, wzmacnia
wymianę jonów oraz umożliwia głębszą penetrację składników odżywczych.
Wspomaga usuwanie zbędnych produktów przemian komórkowych i toksyn.
Udoskonala mikrocyrkulację krążenia na twarzy i czyni Twoją skórę rozjaś–
nioną i gładszą.

DZIAŁANIE ODMŁADZAJĄCE
I PRZECIWSTARZENIOWE
Głowica PC FACE GOLD 24 K emituje przepływ jonów ujem–
nych. Jony ujemne neutralizują działanie wolnych jonów dodat–
nich, dzięki czemu blokują działanie wolnych rodników.
Wzmaga cyrkulację krwi, poprawia metabolizm, czyni Twoją
skórę gładką, pobudza ją i daje efekt widocznego odmłodzenia.
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Pielęgnacja i konserwacja

Wskazania
Zastoje limfatyczne.

Po zakończeniu zabiegu usuń resztki preparatu z głowicy.

Skóra starzejąca się.

Umyj PC FACE 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”.

Jeśli nie masz zamiaru przez dłuższy czas używać urządzenia, wyciągnij baterię.

Skóra z przebarwieniami.
Utrata jędrności i elastyczności skóry.
Skóra szara, ziemista, pozbawiona blasku.

Przeciwwskazania

Przechowuj urządzenie czyste i suche.

Poparzona skóra słońcem (w miejscu zabiegu).

Guzy, guzki niewiadomego pochodzenia.

Przerwanie ciągłości naskórka (w miejscu zabiegu).

Ciąża.

Zakażenia bakteryjne, wirusowe, grzybicze (w miejscu zabiegu).

Okres laktacji (okres karmienia piersią).

Świeże blizny, znamiona i tatuaże (w miejscu zabiegu).

Podwyższona temperatura ciała.

Poważne egzemy, łuszczyca, skóra atopowa, trądzik różowaty (aktywne wykwity w miejscu zabiegu).

Choroby układu krążenia.

Uczulenie na skład kosmetyków zawartych w preparatach.

Epilepsja.

Poddanie się w ostatnich 6 miesiącach operacjom (w miejscu zabiegu).

Guzy, guzki niewiadomego pochodzenia.

Poddanie się w ostatnich 9 miesiącach zabiegom polegającym na ostrzykiwaniu toksyną botulinową

Nadciśnienie tętnicze.

(np. Botox) (w miejscu zabiegu).

Tiki nerwowe.

Stosowanie kortykosteroidów (w miejscu zabiegu).

Zaburzenia rytmu serca.

Choroby autoimmunologiczne (np. HIV, toczeń i inne).
Choroby nowotworowe.
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