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NYHED TIL ØJNENE

iS CLINICAL INTRODUCERER YOUTH EYE ™ COMPLEX....
De fleste mennesker oplever indimellem mørke rande eller
poser under øjnene. Dette er et ofte forekommende
fænomen hos ældre, men ses også hos mange unge, f.eks.
ved dårlige kostvaner eller efter en dårlig nattesøvn. Dette
skyldes at muskulaturen i kroppen afslappes, og det kan
derfor være svært at få den i gang igen. Afslapningen i
kroppen omfatter også mikrocirkulationen omkring øjnene,
og da huden samtidig er meget tynd, er dette et meget
følsomt område. Hertil kommer at huden ved øjnene sidder
løst i bindevævet og muskulaturen, samtidig med at den er
meget elastisk. Altsammen indikerer at afslapningen i
muskulaturen vil være særligt synlig omkring øjenområdet,
hvorfor mørke rande og poser under øjnene opstår.

YOUTH EYE

EYE BRIGHT

Oplev en EYE BRIGHT TREATMENT....

COMPLEX

UDGLATTER, FUGTER & ANTI - AGING
Denne banebrydende formel af kraftfulde peptider,
vigtige vækstfaktorer og potente antioxidanter
sikrer en hurtig reduktion af fine linjer, poser
og mørke rande under øjnene.
Huden efterlades fugtet, udglattet
og beskyttet hele dagen.
FORDELE
• Reducerer poser under øjnene
• Reducerer fine linjer og rynker
• Lysner mørke rande under øjnene
• Forbedrer hudstrukturen omkring
øjnene.
• Yder kraftfuld antioxidantbeskyttelse
• Giver både økeblikkelige og
langsigtede resultater
“I have never seen an eye
product work as quickly, and
effectively, as YOUTH EYE ™
COMPLEX has worked”
Bea Hunter, Direktør,
Skin Matters

SKABER HELT FANTASTISKE RESULTATER

HURTIG REDUKTION AF FINE LINJER

™

Desuden kan en væskeophobning i kroppen manifesteret i
øjenområdet være med til at forstærke poser under øjnene
yderligere. I denne måned introduceres den nye YOUTH EYE
COMPLEX fra iS CLINICAL, som er en banebrydende formel
der anvender ‘intelligente proteiner’ til at bekæmpe aldringstegn på celleniveau. Det er klinisk bevist at disse proteiner
går målrettet efter skadede områder af huden og hjælper
med at regenerere. Den dermale struktur styrkes og
dannelsen af collagen og elastin fremmes. Dette resulterer i
en stærkere hud, der er mere modstandsdygtig overfor
skader. Den nye YOUTH EYE COMPLEX skaber både øjeblikkelige og langsigtede resultater omkring øjenområdet, og
anvendes allerede af en række kendte hollywood stjerner.
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YOUTH EYE COMPLEX skaber både...
ØJEBLIKKELIGE RESULTATER
Der sker en øjeblikkelig udglatning af fine linjer og
rynker. Huden forekommer mindre hævet/poset og
bedre fugtet.

LANGSIGTEDE RESULTATER
Stimulerer produktionen af collagen og elastin og
styrker hudens struktur, hvilket resulterer i en
kontinuerlig reduktion af mere markerede rynker.

Denne luksuriøse behandling er målrettet de specielle behov omkring det sarte øjenområde. Ved at påføre et
særegnet udvalg af iS CLINICAL produkterne, fremskyndes mikrocirkulationen og huden tilføres hydrering,
afslappethed og beroligelse. Kombinationen af C-EYE GEL, HYDRA-COOL SERUM og REJUVENATING MASQUE
er perfekt til at lysne, fugte og hydrere området omkring øjnene, for at opnå en sundere glød.

• Lysner øjenområdet og reducerer
poser under øjnene
• Øger fastheden omkring øjnene
• Fremskynder mikrocirkulation
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