BONECOviny

ČERVEN
2022
7. VYDÁNÍ

OBČASNÍK

SPOLEČNOSTI

BONECO

CR

Červnové vydání Bonecovin bychom rádi věnovali ženám, respektive produktům,
které rády používají pro krásu. Léto totiž přinutí téměř všechny ženy k různým
úpravám zevnějšku, ať už se jedná o hubnutí do plavek, úpravě chodidel a nehtů, či
péči o pleť. Speciálně pro tyto ženy jsme vybrali 2 produkty, které jim usnadní práci,
ušetří čas a určitě jim udělají radost :)
Parní sauna Luxury Facial Steamer a Vakuový odstraňovač černých teček Limpia jsou
dvě horké novinky společnosti Lanaform. Nejlépe fungují spolu, ale skvělou práci
odvedou i odděleně.
V technickém okénku přinášíme podrobnosti o účincích páry v kosmetice.

Novinka - Parní sauna
Lanaform Luxury Facial Steamer

OBLIČEJOVÁ SAUNA LUXURY FACIAL STEAMER
Využijte výhody kombinace horké páry a
chladné mlhy během domácí zkrášlovací

jasnější, bez toxinů, vyčištěná a důkladně
hydratovaná.

péče. Luxusní obličejová sauna nabízí
důkladnou péči o pokožku a působí proti

Výhody horké páry:

známkám stárnutí. Výsledek? Vyčištěná,

- Otevírá póry pro čištění nečistot

hydratovaná pleť a jednotně zbarvený

- Hydratuje do hloubky

obličej.

- Podporuje vstřebávání pečujících krémů

Teplou páru nebo chladnou mlhu? Jaké

- Redukuje skvrny a černé tečky

jsou výhody?
Výhody horké páry a studené mlhy jsou v

Výhody studené mlhy:

péči o pleť uznávány po staletí.

- Uzavírá póry

Kombinace horké páry a chladivé mlhy

- Tonizuje vaši pleť

pomáhá v boji proti kožním problémům.

- Bojuje se známkami stárnutí

Pleť je po použití sauny viditelně

NOVINKY • INFORMACE • AKTUALITY
VAKUOVÝ ODSTRAŇOVAČ
ČERNÝCH TEČEK LIMPIA
Rozlučte se s černými tečkami a dalšími
nedokonalostmi díky vakuovému přístroji
Limpia. Hloubkově vyčistí póry pokožky a
účinně bojuje proti kožním nečistotám.
Podporuje zdravý vzhled pokožky obličeje a
zanechává pleť čistou a zářící.
Přeneste si kosmetický salon k sobě domů s pěti doplňky získáte kompletní sadu pro
péči o obličej v domácím prostředí. Tři
hlavy různých velikosti odstraňují nečistoty
bez rizika poranění nebo infekce. Textura
vaší pokožky se zpevní a získá zpět svůj jas.

PARNÍ ÚČINKY V
KOSMETICE
Napařování obličeje parní saunou má
blahodárné účinky:
1. Pára otevře póry, čímž pomáhá
odstranění všech nečistot, černých teček
toxinů i bakterií.
2. Napařování obličeje rozšíří cévy a zlepší
krevní oběh, což způsobí začervenání
pokožky. Nelekejte se, začervenání brzy
odezní a zůstane krásná a rozzářená pleť.
3. Hydratuje a omlazuje - napařování
zvyšuje průtok krve, a ten podporuje
produkci kolagenu a elastinu. Pleť
zůstane po aplikaci páry viditelně
pružnější a hydratovaná.
4. Zlepšuje účinky kosmetiky - po ošetření
párou pleť lépe absorbuje všechny účinné
látky. Proto je vhodné všechna séra a
esence aplikovat právě po proceduře
horké páry.
5. Během napařování můžete v klidu
relaxovat. Některé parní sauny nabízí
možnost přidání aromatických látek nebo
esencí. Sauny se hodně využívají také pro
uvolnění dýchacích cest.
Vyhněte se používání sauny v zimě hned po
příchodu z mrazu, aby pleť zbytečně
netrpěla.
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