
 

 

PROJASNĚTE SVŮJ POHLED 

VYPLŇTE SVOJE RTY 

 

ZAMĚŘENO NA PARTIE OKOLO OČÍ A RTŮ 

 

 

 

 

 

Proč se zaměřit na partie okolo očí a rtů? 

Oblast okolo očí je velice křehká a sensitivní, neboť pleť je zde velmi tenká a obsahuje menší zásobu kolagenu, elastinu, 
tuku, kyseliny hyaluronové a dalších látek. Rychleji zde začíná pleť povadat a dříve se tvoří vrásky. Celou situaci ještě 
zhoršuje naše mimika. Díky těmto elementům partie okolo očí stárne mnohem rychleji než jiné partie pleti. První známky 
začínají již kolem 25 -30 let. Okolo 30 let se začínají více objevovat mimické nosoretní vrásky. Je to způsobeno naší 
mimikou, mluvením a smíchem. Kolem čtyřicátého roku se projevuje i silnější povadání oblasti okolo rtů. Pleť produkuje 
méně kyseliny hyaluronové, kolagenu a elastinu a rty tak ztrácí svoji výplň. 

Pleť okolo očí a rtů stárne rychleji než jiné oblasti!  

DŮVOD ZMĚNY PARTÍ OČÍ A RTŮ? 

 mimika 
 snížení množství kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové v pleti 
 zhoršené metabolické funkce pleti 
 dehydratace 

 snížení lipidů v pleti 

 

ŘEŠENÍ 

Speciální péče okolo očí a rtů LIFT AGE s „BOTOX-LIKE“ efektem, rostlinnými kmenovými 

buňkami z arganu a formulí z hadího jedu SYN®-AKE. 

NA CO SE ZAMĚŘUJE 

 na partie okolo očí s: vráskami,  
šedými kruhy, povadlými víčky, otoky 
 na vrásky mezi obočím 
 na nosoretní vrásky 
 na partie okolo rtů – svislé vrásky  
nad rty, povadající pleť bez výplně 
 

 

AKTIVNÍ LÁTKY 

 peptid MATRIXYL
® 

3000 

 formule hadího jedu SYN
®

-AKE 

 rostlinné kmenové buňky z arganu 
 nano-kyselina hyaluronová 
 okurka 
 aloe vera 
 alantoin 

 

EFEKT NA PLETI S LIFT AGE 

 zjemnění vrásek okolo očí 
 zpevnění víček 
 zmenšení otoku očí 
 potlačení kruhů pod očima  
 vyplnění vrásek „Boost“ efekt  
 zlepšení hydratace  

PRODUKTY 

Profesionální péče v salonu 

LIFTINGOVÁ VYPLŇUJÍCÍ MASKA  
OKOLO OČÍ A RTŮ č. 211 

10 x 10 ml  

Domácí péče 

LIFTINGOVÉ VYPLŇUJÍCÍ SÉRUM  
OKOLO OČÍ A RTŮ č. 210 

30 ml 

 

LIFT AGE 

 LIFTING – ANTI-AGEING – REJUVENATING 


