
INTELLIGENS KRÉM / 
COSMETELLECTUAL CREAM

PAZAR SZÉPSÉGÁPOLÁS: GYORS EREDMÉNY, TARTÓS 
HATÁS



MEGSZŰNTETI A RÁNCOKAT
Kisimítja a vízszintes homlokráncokat, a 
szarkalábakat és a szem környéki függőleges ráncokat.

MEGÁLLÍTJA AZ IDŐT
Többszintes hatékonyság: a bőr fiatalságának 
megőrzése, nagyszerű antoxidáns védelem, a 
nagyvárosi stressz elleni védelem.

KIVÁLÓ LIFTING HATÁS ÉS 
ARCKONTÚR-MODELLEZÉS
Azonnali automatikus lifting: a krém aktiválja a 
kollagénszintézist, növeli a bőr rugalmasságát, javítja 
és kisimítja a textúráját.



Prémium öregedésgátló kozmetikumok  
bőrápoláshoz:

hozzájárul a ráncok minden típusának megszűntetéséhez 
(vízszintes, függőleges, szarkaláb a szem körül, erszényes ráncok a 
száj körül).

CÉL:



KINEK AJÁNLJUK?

✓ Férfiaknak és nőknek

✓ Azoknak, akiknek fontos a minőségi és biztonságos 
kozmetikum

✓ Azoknak, akik értékelik a tudományos hozzáállást és a 
hatékony kidolgozást a bőrápolásban

✓ Azoknak, akiknek egyéni bőrápolásra van szükségük



HOGYAN 
MŰKÖDIK A 
SZÉRUM?

MIORELAXÁNS
Kiegyenlíti a vízszintes homlokráncokat és 
a szarkalábakat a szem környékén.

SWERTIA-KIVONAT
• Csökkenti a függőleges ráncok 

mélységét és számát.
• Csökkenti a szájkörnyéki ráncok 

mélységét.

GALACTOARABINAN (SZIBÉRIAI 
VÖRÖSFENYŐ POLISZAHARIDJA)
Azonnali lifting-hatást biztosít

GYÉMÁNTPOROS PEPTID-
KOMPLEX
Hatékony antioxidáns, magas fokú 
biohozzáféréssel, mely védelmet biztosít az 
idő előtti öregedés ellen.



ÉSZREVEHETŐEN 
CSÖKKENTI A RÚZS 
ELKENŐDÉSÉT AZ ÖN 
MAGABIZTOSSÁGA 
ÉRDEKÉBEN!

• 2-szer* kevésbé kenődik el a rúzs. Már az első 
használattól!

• 7 NAP ALKALMAZÁS UTÁN kevésbé 
észrevehetővé válnak az erszényes és a 
marionett-ráncok a száj környékén.

* 10 46-63 éves nő részvételével tesztelve.

TESZTELJE ÖN ISA PIROS 

RÚZST!



MILYEN HATÓANYAGOK 
VANNAK MÉG A 
KRÉMBEN?

ALTEROMONAS FERMENT FILTRÁTUM: 
SEMLEGESÍTI A TOXINOK HATÁSÁT.

ALTAJI PECSÉTVIASZGOMBA: stimulálja a kollagén 
szintézisét, hozzájárul a sejtek fiatalságának és 
egészségének megőrzéséhez, erősíti a bőr immunitását.

ÁRNIKAKIVONAT: csökkenti a kuperózis 
megjelenését.

JAPÁN KAMÉLIA OLAJ: növeli a bőr rugalmasságát, 
javítja és kisimítja a textúráját.

MEGGYSZIROM-KIVONAT: védelmet biztosít a 
fotoöregedés ellen.



HASZNÁLATI 
ÚTMUTATÓ:

1. Önálló szerként.
2. Kiegészítésként naponta 

használt nappali krém 
mellett.



SIBERIAN WELLNESS BIOLÓGIAILAG AKTÍV 
KOZMETIKUM, A TERMÉSZET, TUDOMÁNY ÉS A 
SZÉPSÉG EGYSÉGES KONCEPCIÓJA:

• • Maximálisan koncentrálja a biológiailag aktív anyagokat;

• Nem tartalmaz parabéneket, szulfátokat és ftalátokat.

• • Az összetevők hatékonyságát klinikai kutatások igazolják.



FEDEZZ FEL EGY PAZAR VILÁGOT: 
WWW.SIBERIANWELLNESS.COM


