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UUSI NIGHT LOGIC CREME
VIRKISTÄVÄ JA HELEYTTÄVÄ YÖVOIDE
Päivän mittaan iho altistuu usealle eri stressitekijöille.
Kehomme altistuu ankarille olosuhteille ja jatkuvalle
stressille päivittäin melun, valon, tunteiden, unen
puutteen vuoksi jne. Stressin ja useiden
ärsytystekijöiden vaikutuksesta iho väsyy ja se näkyy:
kasvot näyttävät veltostuneilta ja uurteisilta, ja ihon sävy on
harmaa.
Kun ihoon kohdistuu stressiä, lihakset supistuvat ja verisuonet joutuvat puristuksiin.
Stressi aiheuttaa verisuonten ahtautta, mikä heikentää ihon verenkiertoa.
Kun ihon kerrokset uudistuvat ollessaan alikosteutettuja, iho menettää energiaa ja eikä näytä
hyvälle. Ihon sävystä tulee harmaa ja ihon hehku on kadonnut.
TÄRKEIMMÄT AKTIIVIT AINEOSAT
•
•
•

Chrononight: Tämä kronobiologinen synteettisistä mikrolevistä uutettu yhdiste omaa
solujemme kaltaisen kasvurytmin (päivä-yö). Tämän avulla voimme tehostaa solujen
aineenvaihduntaa silloin kun se on otollisimmillaan: yöllä.
Hydrocyte Complex: Tämä superkosteuttaja ylläpitää epidermiksen syvempien kerrosten
vesitasapainoa sekä muodostaa ihon pinnalle suojakalvon, joka estää transepidermaalista
veden haihtumista.
Esculoside: Tämä aktiiviaine toimii verenkiertoa vahvistavana tekijänä, parantaen
verisuonten rakennetta, aktivoiden mikroverenkiertoa sekä myrkkyjä poistaen.

TULOKSET
•
•
•
•

Poistaa väsymyksen merkkejä
Vähentää ihoon kohdistuvaa stressiä ja laukaisee jännityksiä
Kasvot näyttävät virkeiltä heti aamulla herättyäsi
Iho on levänneen ja hyvinvoivan näköinen

Voiteen koostumus on pehmeä, kevyt, rasvaton sekä hento tuoksu tekee tuotteesta täydellisesti
sopivan naisille jotka eivät yleensä käytä yövoiteita.
Hinta: Creme Night Logic 50 ml , 92 €
Tuotekuvat: http://showroom.whynotpr.fi/brand/67/guinot
Tiedustelunumero: 040 59 46 580, info@benecom.fi, www.guinot.fi
Saatavuus: www.guinot.fi/hoitolat
Brändi, joka on syntynyt kauneushoitolan sydämessä. GUINOT-hoitometodit ja ainutlaatuiset aktiiviaineyhdisteet palkitsevat uskollisen käyttäjän
tuloksellisuudellaan. Tiivis yhteistyö kosmetologien kanssa takaa sen, että erikoishoitomme ja ihonhoitotuotelinjamme vastaavat ajan haasteisiin ja
ihastuttavat laatutietoisia asiakkaitamme vuosi toisensa jälkeen. Ranskalainen ammattikosmetiikkasarja Guinot perustettiin vuonna 1963: perustaja
Rene Guinot oli kemian insinööri. Vuonna 1965 Mr. Guinot kehitti maailman ensimmäisen ihonhoitolaitteen CATHIODERMIE:n, joka mullisti
kauneusmarkkinat: Galvaanisen virran hoitovaikutus valjastettiin kosmetologin käyttöön ja saavutettiin ennen näkemättömät tulokset.
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