


PURE BODY

DEEP KINETICELL

Táto revoluèn? formula
je navrhnut? tak,
aby stimulovala krvn?
obeh, z?roveò èistí a spevòuje,
aby bola pokožka pevnejšia
a viac hydratovaná.

DEEP KINETICELL

Zabezpeèuje inovaènú kinetickú
stimuláciu pokožky, zásobuje ju
12 aktívnymi zložkami pre rýchlejšie
a dlhšie trvajúce pôsobenie
a okamžité vstrebávanie.
Energia, ktorú poskytuje
Deep Kineticell pri aplikácii,
aktivuje noosféry, ktoré spôsobujú,
že sa zložky uvo¾òujú s presným
naèasovaním. Zároveò tak vyniká
neporovnate¾ná úèinnos� PURE BODY.



Èo je Deep Kineticell?

Je to produkt, ktorý zlepšuje
vzh¾ad pokožky v miestach,
kde je akumulovaná celulitída.
Formula je jemná pena,
ktorá  nanesením na pokožku
vypustí množstvo bubliniek
podobných vzduchovým bublinkám,
ktoré  praskajú až pokia¾ nie je
produkt úplne vstrebaný.
Pokožka bude na dotyk osviežená
a èerstvá. Už po prvej aplikácii
bude hladšia a hydratovaná. 
Vysoký obsah vedecky najnovších
prírodných fitoterapeutických
zložiek obsiahnutých v tejto pene
garantuje neuverite¾né výsledky.

Èo je deep energy kinetech technology?

Pri kontakte produktu s pokožkou
vzniká teplo a vytvorí sa ve¾a
kinetickej energie, ktorá stimuluje
doruèenie aktívnych zložiek,
ktoré sú v nanosferických
kapsulách, na miesta potrebujúce
ošetrenie. Po vstrebaní zaène
formula pôsobi�. Každá zložka
má špeciálnu funkciu
a ich kombinácia spôsobuje,

že produkt spevòuje a tonizuje
pokožku, znižuje efekt
„pomaranèovej šupky” a zároveò
ju hydratuje a vyhladzuje.
V  porovnaní s iným gélom
a telovým mliekom, táto kineticky
nabitá pena sa vstrebáva
efektívnejšie a rýchlejšie
a nevyžaduje dlhé vmasírovanie. 



• Oživuje 
pokožku tým, že 

mení jej vzh¾ad a 
hebkos� na dotyk

• Ženy, ktoré testovali 
produkt tvrdia, že ich 
pokožka bola 
napnutejšia a pevnejšia*
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Aktívne ingrediencie

* Založené na
poznatkoch spotrebite¾ov

Aké sú výhody Nanosfer?

Väèšina aktívnych zložiek používaných
v kozmetike má ve¾mi krátku dobu
pôsobenia, poèas ktorej sú užitoèné
pre pokožku. Nanosfery Deep Kineticell
sú ve¾mi malé èastice, ktoré vstrebávajú
aktívne zložky použité v Deep Kineticell.
Nanosféry nachádzajúce sa
v produkte po jeho nanesení
zaènú uvo¾òova� predtým
absorbované aktívne zložky
a pôsobia efektívne poèas dlhej
doby, èím sa vytvárajú
trvácne výsledky.
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ZOŠTÍH¼UJÚCI
EFEKT

DEEP KINTICELL: 4 synergicke actions

ZNIŽUJE ZADRŽIAVANIE VODY V TELE
Obsahuje:
vý�ažok z breètanu
vý�ažok z brezy
vý�ažok z listov
a koreòov rastliny Hydrocotyle

TONIZUJE
A SPEVÒUJE
Obsahuje:
vý�ažok zo
sójového bobu
vý�ažok z chme¾u

STIMULUJE
METABOLIZMUS
Obsahuje:
carnitine /vnútorná so¾
kofeín
teobromín
teofylín
vý�ažok z hnedých
skalných morských rias
vý�ažok z kakaa

ZVLHÈUJE A VYŽIVUJE
Obsahuje:
vý�ažok z granátového jablka
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Solárne Štúdio GoldenTan

Jesenského 12
811 02 Bratislava
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e-mail

: 0903 220 800
: bratislava@goldentan.sk
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