lo o k g o o d, feel g o o d, ri g h t n ow

r e ju v en at e by in t r ac eu ti c a l s

Den originale

Fine linjer
og rynker

Rejuvenate Infusion Kur-pakke
Kurpakken – inklusive de medfølgende hjemmeplejeprodukter der er
nødvendige for Hyaluronisk lag-på-lag teknik – giver dig en serie af 6
fulde Infusion behandlinger. Efter 6 uger vil huden virke glattere. Fine linjer og rynker vil synligt og mærkbart været reduceret, og din hud vil gløde

Indtørret
med
tørre pletter

med fornyet friskhed, og være synligt opstrammet. Vedligehold de positive forandringer med en Rejuvenation Infusion hver fjerde til sjette uge.

En Intraceuticals Rejuvenate
Infusion®, er en behandling,
der uden nåle, reducerer
rynker, samt holder
huden ung og fugtig.

rejuvenate rejuvenate
Intraceuticals Infusioner bruges af berømtheder,
hudlæger, kirurger, samt udvalgte A-klasse Spa’s
og skønhedssaloner over hele verden.

En Intraceuticals Infusion er en unik og afslappende oplevelse, der giver
øjeblikkelige resultater, der tydeligt kan ses. Fine linjer og rynker,
bliver reduceret, og efterlader huden forynget, strålende og frisk.

rejuf694-061211

EFTER
Eksklusiv distributør i Danmark:
www.bellabeauty.dk
www.oxygenlift.dk
www.intraceuticals.dk

Slaphed /
poset

FØR

En Rejuvenation Infusion er en kølende
og afslappende behandling, der passer til
alle hudtyper. Med blot én enkelt behandling vil
din hud virke mange år yngre.
Din ansigtshud vil være glat og pletfri,
næret og fugtet, samt se strålende,
frisk og forynget ud.

Sådan virker en Infusion

TRIN 1: Rejuvenate Infusionen

En Rejuvenation Infusion kombinerer

Dette er første trin i din huds for-

3 elementer til at opnå øjeblikkelige og

vandling. Kølende, afslappende ilt

dramatiske resultater.

under tryk, forøger absorberingen
af Rejuvenate Serum der naturligt

A. Oxygen (ilt) under tryk hjælper til ved at

forøger din huds fugtniveau, mens

tilføre aldersbekæmpende ingredienser til

vitaminerne nærer og antioxidan-

de dybereliggende lag i huden, samtidig

terne beskytter imod ældning. En

med at det køler og beroliger huden.

kombination af letvægtsmolekyler,

ADVARSEL

B. Den unikke Rejuvenate Serum indehold-

- mod kopibehandlinger

er letvægts Hyaluronsyre molekyler og en

Leveres serum til din
behandling ikke i en brun
engangsampul som dette
foto, og åbnes ampullen til
din behandling ikke foran
dig mens du ser på, er det
formentlig ikke den originale
Intraceuticals behandling
som Madonna og de andre
stjerner bruger. Forlang at
den brune engangs-ampul
åbnes foran dig.
Hyaluronsyrer oxiderer
hurtigt og en åbnet flaske
vil indeholde færre
effektive ingredienser.

kraftfuld kombination af vitaminer og antioxidanter. Hyaluronsyren vil øjeblikkeligt
fugte huden og resultere i strammere hud,

Hudens struktur før, under og efter en Intraceuticals Infusion

REJUVENATION HJEMMEPLEJE PRODUKTER

reducerede fine linjer og rynker, forbedret
ansigtsmarkering, og en forynget glød.
C. Hjemmeplejeprodukterne vil lægge sig i
et fint sidste lag ovenpå huden, og forsegle
det opnåede resultat, samtidig med at de
tilfører yderligere vitaminer og næring for
en længerevarende akkumuleret effekt.

HYALURONISK LAG-PÅ-LAG TEKNIK
Hyaluronsyrer produceres naturligt i huden og har til opgave at holde
på fugtigheden idet et molekyle binder op til 1000 gange sin egen vægt
i væske. Men de findes i mange forskellige molekyle størrelser og det
er vigtigt at de forskellige typer påføres i den rigtige rækkefølge for at
opnå den optimale effekt. Derfor indgår der i den originale Intraceu-

vitamin A, C, E samt grøn te resulterer øjeblikkeligt i glattere hud,
med færre fine linjer og rynker,
strammere og fyldigere.
Din hud vil fremstå fugtet helt
i bund, med en intens glød af
vitalitet og sundhed.
Resultatet er ikke bare øjeblikkeligt, men vil forsætte med at forbedres de
følgende dage.

TRIN 2: REJUVENATE HYDRATION GEL
Vedligeholder og forbedrer resultatet. Rejuvenate Hydration Gel

Rejuvenate Cleansing Gel – 50 ml.
En let rense gel, der renser i dybden og forbereder huden
maximalt på at modtage en Intraceuticals Infusion eller inden
brug af Intraceuticals hjemmepleje produkterne.

med multi-vægt hyaluronsyremolekyler adderer det næste fugtlag i
Hyaluronsyre lag-på-lag teknikken, og fugter samtidig med at det

Rejuvenate Eye Gel – 15 ml.

indkapsler fugten og skaber en usynlig barriere imod fugttab. Påfør

En ultra koncentreret Gel indeholdende dobbeltkoncentration af

2 gange dagligt

multi-vægt hyaluronsyrer til en dybdegående behandling af fine linjer

Brug Rejuvenate Eye Gel for den tynde hud omkring øjnene, inde-

ved den tynde hud omkring øjnene. Brug morgen og aften.

holdende en dobbelt koncentration af multi-vægt hyaluronsyrer.

TRIN 3: MOISTURE BINDING CREAM

Rejuvenate Hydration Gel – 40ml
En let, ikke fedtet, fugtgivende gel til alle hudtyper. Modvirker aktivt

Det sidste, og afgørende, trin i hyaluron lag-på-lag teknikken. Denne ultra

udtørring. Er det andet trin i hyaluron lag-på-lag teknikken, og skaber

Intraceuticals lag-på-lag teknik.

fugtende cream indeholder store multi-vægt hyaluronsyrer der opsamler

en usynlig hinde imod fugttab.

fugt fra luften, samt en blanding af essentielle olier som jojoba, macada-

Fordel 1-2 pumpetryk på huden morgen og aften, samt efter behov.

Intraceuticals 3-trins Hyaluronsyre lag-på-lag teknik

mia nød og sød mandel olie til at lukke fugten inde. Vitaminerne A, C, E

ticals infusion en serie på 3 trin med 3 forskellige produkter kaldet

samt grøn te beskytter imod forurening i luften samt tidlig ældning.
TRIN 3

- Blødgøre og fugte.
Rejuvenation Binding Cream.

TRIN 2

Fugt lag.
Rejuvenate
Hydration Gel

Denne hyaluron lag-på-lag proces skaber en enestående fugtforøgelse i
huden med langvarigt resultat. Forsat brug af hjemmeplejeprodukterne
er en nødvendighed for at forlænge behandlingsresultatet. Brug 2 gange
dagligt og vær forberedt på at blive imponeret.

TRIN 1 – Infusioneret serum.
Rejuvenate serum.

Rejuvenate Moisture Binding Cream – 40ml
En let næringsrig cream og det tredje trin i hyaluron lag-på-lag
teknikken. Perfekt til alle hudtyper. Denne helende og kølende
opskrift med en blanding af essentielle olier som jojoba, macadamia
nød og sød mandel forsegler fugten inde i huden og vitaminerne
A, C, E samt grøn te beskytter imod forurening i luften samt tidlig
ældning.
Bruges efter Hydration Gel morgen og aften.

