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INNOWACYJNE  
LIPOPEPTYDY

SKUTECZNA KURACJA DLA 
SKÓRY DOJRZAŁEJ 

D wa główne czynniki odpowiedzialne za zmiany z wiekiem zachodzące w skórze to zaburzenia 

hormonalne, które pojawiają się na skutek spadku poziomu estrogenów i progesteronu oraz 

szkodliwe działanie środowiska związane z zanieczyszczeniem powietrza i promieniowaniem 

słonecznym. Ponadto uszkodzenie bariery naskórkowej powoduje utratę jej zdolności do zatrzymywania 

wody w komórkach i odżywiania głębokich warstw skóry. 

Zapotrzebowanie na produkty wy-
pełniające zmarszczki, ujędrniające, 
liftingujące i zapewniające opty-
malny poziom nawilżenia skóry 
zachęciło izraelskie laboratorium 
PHARMA COSMETICS do stwo-
rzenia ekskluzywnej i niezwykle 
skutecznej serii produktów opartej 
na innowacyjnych funkcjonalnych 
lipopeptydach, podstawowych ami-
nokwasach i mocno działających 
ekstraktach, które przywracają 
cerze młody wygląd i zapewniają 
wzmocnienie konturu twarzy, szyi 
i dekoltu. 

| LINIA HL PERFECT TIME

Nowa, szczególnie aktywna linia 
premium kosmetyków, która otrzy-
mała nazwę HL PERFECT TIME, 
została dopasowana do potrzeb 
skóry dojrzałej, wiotkiej, skłonnej do 
zmarszczek, której brak jędrności.

Połączenie innowacyjnych lipo-
peptydów, podstawowych amino-
kwasów i dodatkowych, wysokiej 
jakości składników aktywnych 
sprzyja zwiększeniu objętości 
podskórnej tkanki tłuszczowej, 
zapewnia wypełnianie zmarsz-
czek od wewnątrz i wygładza skó-
rę. Ponadto w krótkim czasie skó-
ra zostaje ujędrniona, wyraźnie 

zmniejszają się zmarszczki, a po 
upływie dłuższego czasu odpo-
wiednio napięta skóra uzyska 
zdrowy, promienny wygląd.

| SCHEMAT ZABIEGU

1. Oczyszczamy skórę za pomocą 
żelu Perfect Time GentleGelSoap, 
który zawiera kwasy owocowe 
AHA, ekstrakt granatu i natural-
ny czynnik nawilżający (NMF). 

2. Za pomocą pędzla nanosimy na 
twarz peeling chemiczny Anti 
Age Peel II o stężeniu 22%, oparty 
na opatentowanej mieszance na-
turalnych owocowych ekstrak-
tów i kwasów – Ultra Multifru-
itFormula. Preparat wykazuje 
silne działanie przeciwutlenia-
czowe, stymuluje odnowę ko-
mórkową, uelastycznia i ujędrnia 
skórę, daje efekt liftingu.

3. Peeling nie wymaga neutrali-
zacji. Po 10 minutach zmywa-
my preparat wodą i nanosimy 
na skórę równą warstwą uni-
kalny kremowy peeling na ba-
zie kwasu mlekowego i hydro-
lizowanych protein mlecznych 

– White Peel. W celu wzmocnie-
nia działania produktu należy 
przykryć twarz ciepłym, wil-
gotnym kompresem. 

4. Po 10 minutach zdejmujemy 
kompres, zmywamy White Peel 
i przystępujemy do wykona-
nia masażu twarzy z użyciem 
serum Perfect Time Advanced 
Firm&Lift Serum w połączeniu 
z kremem Perfect Time Deep Ac-
ting Night Cream. Są to szczegól-
nie aktywne kosmetyki o bardzo 
bogatym składzie zawierające 
m.in. lipopeptydy, fitoestrogeny, 
kwas hialuronowy. Po zakończe-
niu masażu preparaty nie wy-
magają zmywania. 

5. Następnie nanosimy równo-
miernie Perfect Time Firming 
Mask. Po 15 minutach zmywamy 
maskę wodą i osuszamy skórę. 

6. Na zakończenie zabiegu na-
nosimy serum Perfect Time 
Advanced Firm&Lift Serum 
i krem na dzień Perfect Time 
Daily Firming Cream. Zaleca 
się stosowanie kremu do ochro-
ny przeciwsłonecznej Age De-
fence CC Cream SPF 50.

Dla sukcesu kuracji niezbędne 
jest regularne stosowanie prepa-
ratów Perfect Time w pielęgnacji 
domowej.
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