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A dél-amerikai parazsázsa
kivonata, a bioaktív 

N-alkylamid tartalmának 
köszönhetően, a botoxhoz

hasonló izomrelaxáló
hatású, simítja az apróbb 

ráncokat és feszesíti a bőrt. 
Gátolja az izmok 

mikromozgását és pozitív 
hatással  van a kollagén 
szintézisre. A csökkent 
izomösszehúzódásnak

köszönhetően a bőr azonnal 
és láthatóan feszesebb, 

rugalmasabb lesz.



PARAZSÁZSA BIOLIFT GÉL, 15 és 30ml
SKIN BIOLIFT GEL

Könnyű zselé, minden bőrtípusra, ahol feszesítésre és hidratációra 
van szükség.
Várható eredmény: A dél-amerikai parazsázsa kivonata, a bioaktív 
N-alkylamid tartalmának köszönhetően, a botoxhoz hasonló izomrelaxáló
hatású, simítja az apróbb ráncokat és feszesíti a bőrt. Gátolja az izmok 
mikromozgását és pozitív hatással  van a kollagén szintézisre. A csökkent 
izomösszehúzódásnak köszönhetően a bőr azonnal és láthatóan 
feszesebb, rugalmasabb lesz. Az ezüstfű gyökérkivonat és a hyaluron sav 
24 órán keresztül nedvességgel látja el a bőrt. A vörös szőlő levél kivonat 
stabilizálja a kollagén rostokat. A mérések szerinti eredmény: 26%-kal 
csökken a pórusok átmérője, 24%-kal csökken az apróbb ráncok mélysége, 
23%- al magasabb a bőr víztartalma. 
Legfontosabb hatóanyagok: Dél-amerikai parazsázsa, ezüstfű, vörös 
szőlő levél kivonat, hyaluron sav. Parabéneket nem tartalmaz.
Kabin kezelés: A SKIN BIOLIFT kezelés részeként, lsd. külön leírás szerint
Otthoni alkalmazás: Naponta, reggel és esete a szokásos nappali ill. 
éjszakai krém alá. 
Öszetevők (INCI): Aqua (Water), Glycerin, Pentylene Glycol, Spilanthes Acmella (Parazsázsa) Extract, Imperata Cylindrica
Root Extract, Polysorbate 20, Phenoxyethanol, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium Carbomer, Butylene
Glycol, Sodium Metabisulfite, Sodium Hyaluronate, Vitis Vinifera (Grape – Szőlő) Leaf Extract, Ethylhexylglycerin, 
Parfum, Benzyl Salicylate, Hydroxicitronellal, Linalool, Alpha‐Isomethyl Ionone, Citronellol, Geraniol, Citric Acid, Propyl
Gallate.

RG192V • 15ml • Jav. fogy. ár:  12.800,‐ Ft



PARAZSÁZSA BIOLIFT HATÓANYAGOS LAP MASZK, 1db
SKIN BIOLIFT FLEECE MASK

Hatóanyaggal átitatott lap maszk, minden bőrtípusra, különösen 30 év feletti, igényes 
bőrre. A bőr öregedésének és a ráncok kialakulásának fő oka a mikroizmok összehúzódása és 
bőr nedvességtartalmának csökkenése.  A parazsázsa kivonat  - a bioaktív N-alkylamid
tartalmának köszönhetően - a botox-hoz hasonlóan csökkenti az izmok mikro összehúzódását, 
így azonnali feszesítő hatású, egyben pozitív hatással van a kollagén termelésre is. Az ezüstfű
gyökér kivonat a bőrt nedvességgel látja el, a vörösszőlő levél kivonat serkenti a kollagén 
termelést, a hyaluronsav nagyhatású vízmegkötő, a szöveteknek tartást ad.
Várható eredmény: a fátyolmaszk hatására az apróbb ráncok kisimulnak, a bőr tónusa 
És turgora láthatóan javul, hidratáltsága helyreáll. Használata után azonnali liftinghatás
észlelhető.
Legfontosabb hatóanyagok: Parazsázsa kivonat: csökkenti az izmok mikroösszehúzódását, a 
botoxhoz hasonló, azonnali feszesítő hatása van. Ezüstfű gyökér kivonat: a bőrt nedvességgel 
látja el. Vörösszőlő levél kivonat: serkenti a kollagén termelést. Hyaluronsav: nagyhatású
vízmegkötő, a szöveteknek tartást ad.
Kabinkezelés: A lap maszkot óvatosan nyisd szét és helyezd az arcra. 20 perc hatóidő letelte
után a maradék zselét masszírozd be a bőrbe vagy iontofprézissel, ultrahanggal vagy 
elektroporációs mezóval dolgozd be. 
Otthoni bőrápolás
Csak szalonkezelésekben alkalmazzuk!

Összetevők: Water, Glycerin, Pentylene Glycol, Spilanthes Acmella Extract, Imperata Cylindrica
Root Extract, Phenoxyethanol, Xanthan Gum, Butylene Glycol, Sodium Metabisulfate, Sodium
Hyaluronate, Vitis Vinifera (Grape) Leaf Extract, Ethylhexylglycerin.

RG193C • 1db • csak szalon kezelésekhez



PARAZSÁZSA BIOLIFT PORMASZK, 40g
SKIN BIOLIFT MASK w. PARACRESS
Poralapú, vízzel péppé keverhető, lehúzható gumimaszk, minden bőrtípusra, különösen 30 év feletti, 
igényes bőrre. A parazsázsa kivonat  - a bioaktív N-alkylamid tartalmának köszönhetően – a botox-hoz
hasonlóan csökkenti az izmok mikro összehúzódását, így azonnali feszesítő hatású, egyben pozitív hatással 
van a kollagén termelésre is. 
Várható eredmény: A pormaszk hatására az apróbb ráncok kisimulnak, a bőr tónusa és turgora láthatóan javul, 
hidratáltsága helyreáll. Használata után azonnali liftinghatás 
Legfontosabb hatóanyagok:
Parazsázsa kivonat: csökkenti az izmok mikroösszehúzódását, a botoxhoz
hasonló, azonnali feszesítő hatása van.
Alginát: barna algából nyerik. Elsősorban polyszacharidokat tartalmaz úgy, mint 
mannuronic sav és galacturonic sav, ami az alga szárazanyag tartalmának 40 %-
Az algin főként kálcium sóként van jelen a sejtekben, így szerepet játszik az 
ioncserében. 
Kovaföld: finomra őrölt fosszilis mikroalgákból áll. Legismertebb tulajdonsága,
hogy porózussága miatt mintegy „magába szívja” bőrre káros környezeti
anyagokat. 
Kabinkezelés: A zacskó tartalmának a felét (20g), spatula segítségével 65ml hideg vízzel keverd 
csomómentesre. FONTOS! A víz 20 fokos legyen, ettől való eltérés meghosszabbítja vagy megrövidíti 
a Parazsázsa Biolift Pormaszk száradási idejét. A kikeveréstől számítva 6-8 perc a száradási idő. Spatulával 
gyors, finom mozdulatokkal kezd el  felrakni a maszkot, a nyaktól haladva felfelé, az áll, az arc, az orr és a 
homlok területére. Ügyelj rá, hogy egyenletesen vidd fel. Körülbelül 15 perc múlva – a nyaktól kezdve –
óvatosan egyben vedd le a maszkot. A maradékot meleg vizes szivaccsal távolítsd el. 
Otthoni bőrápolás
Csak szalonkezelésekben alkalmazzuk!

Összetevők: Diatomaceous Earth, Calcium Sulfate, Algin, Tetrasodium Pyrophosphate, Spilanthes Acmelia
Extract, Maltodextrin

RG194C • 40g • csak szalon kezelésekhez



80‐90 perc • A kezelés javasolt eladási ára bruttó: 21.800,‐ Ft

BŐRFESZESÍTŐ
EXKLUZÍV KEZELÉS, 

PARAZSÁZSA 
KIVONATTAL 

30 ÉV FELETTI, 
IGÉNYES BŐRRE, 

80-90 perc

Kérd 
kozmetikusodtól!



Bőrfeszesítő Exkluzív Kezelés, Parazsázsa Kivonattal
A kezelés során a dél‐amerikai parazsázsa kivonattal készült termékeket 
alkalmazzuk, amely a bioaktív N‐alkylamid tartalmának köszönhetően, a botoxhoz
hasonló izom‐relaxáló hatású, simítja az apróbb ráncokat és feszesíti a bőrt, 
egyben gátolja az izmok mikromozgását és pozitív hatással van a kollagén 
szintézisre. A csökkent izomösszehúzódásnak köszönhetően a bőr azonnal és 
láthatóan feszesebb, rugalmasabb lesz. 

Ezen kívül a felhasznált készítmények (gél, lapmaszk és pormaszk) tartalmaznak 
még ezüstfű gyökérkivonatot és hyaluron savat, amelyek 24 órán keresztül 
nedvességgel látják el a bőrt, valamint vörös szőlő levél kivonatot, amely  
stabilizálja a kollagén rostokat. 
A mérések szerinti eredmény: 26%‐kal csökken a pórusok átmérője, 24%‐kal 
csökken az apróbb ráncok mélysége, 23%‐ kal magasabb a bőr víztartalma. 

A kezelés menete:
Tisztítás, Peeling, Tonizálás, Hatóanyagos Lapmaszk (és iontoforézis, ultrahang v. 
mezo), Hatóanyagos Pormaszk, Masszázs*, Befejező Ápolás
*a masszázs a speciális Rosa Graf 24 lépéses módszerrel történik.

Kezelési idő:         80‐90 perc
A kezelés ára: 21.800 Ft



Vendég szórólap
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