Elinvoimainen,
sileä, kiinteä,
pehmeä ja
kirkas iho!

Nyt se on saavutettavissa TEOXANEN uusilla,
käänteentekevillä ihonhoitotuotteilla!
Hyaluronihappoa, uudistavia ainesosia, antioksidantteja, mineraaleja ja vitamiineja sisältävät
voiteet ja seerumi tekevät ihmeitä iholle.

Advanced Filler Eyes Contour

Advanced Filler Anti-wrinkle
voide

Ohuelle ja herkälle silmänympärysalueen iholle syntyy helposti tummentumia ja hienoja ryppyjä. Alueen mikroverenkierto voi iän mukana heikentyä ja saada aikaan väsähtäneen ilmeen. Silmänaluset tummuvat ja usein esiintyy myös turvotusta.

Täydellinen
yhdistelmä
RHA™ Hyaluronihappoa ja
uudistavia ainesosia sisältävä voide vaikuttaa syvällä
ihon kerroksissa vahvistaen
ihon rakenteita ja vähentäen
ryppyjä. Advanced Filler
kosteuttaa ja palauttaa ihon
elastisuuden. Iho tuntuu
käytön jälkeen pehmeältä ja
elinvoimaiselta. Säännöllisesti käytettynä hidastaa
ikääntymisen merkkejä ja
vähentää ryppyjä. Ihosta
tulee täyteläinen ja kiinteä.

Silmänympärysseerumi

Advanced Filler Eyes Contour –
seerumi sisältää RHA™ hyaluronihappoa ja Biophytexiä, jotka aktivoivat ihon mikroverenkiertoa palauttaen ihon raikkauden ja nuorekkuuden, vaalentaen tummia silmänalusia ja laskien turvotusta.
Seerumin roll-on annostelija on hygieeninen
ja miellyttävä sekä säästää seerumia levittäen
sen vain halutulle alueelle. Seerumilla on
välitön viilentävä ja virkistävä vaikutus.
Käyttösuositus: levitetään roll-on applikaattorilla silmänympärysalueelle aamuin illoin ihon
puhdistuksen jälkeen.

Sisältö: 15 ml

Hinta 65€

Käyttösuositus: levitetään 2-3 painallusta
kasvoille ja kaulalle aamuin ja illoin RHAseerumin päälle.

RHA-seerumi ihon uudistamiseen ja suojaamiseen
Korkea RHA™ Hyaluronihappopitoisuus
aktivoi
ihon luonnollisen uudistumisprosessin.
Seerumin
sisältämät antioksidantit
suojaavat ihoa vapaiden
happiradikaalien ja UVsäteiden haitallisilta vaikutuksilta.
Aktiiviset
ainesosat kosteuttavat ja
kiinteyttävät ihon välittömästi. 14 päivän käytön
jälkeen iho on tasaisempi,
hohtavampi ja kauniin
värinen.
Käyttösuositus: levitetään 2-3 painallusta aamuin ja/tai illoin.

Voidetta on saatavana normaali- ja sekaiholle sekä kuivalle iholle.

Sisältö: 50 ml

Hinta 75€

Sisältö: 30 ml

Hinta 75€

Advandec Perfecting Shield
kevyesti sävyttävä
Anti-wrinkle voide SPF30
Vahva anti-aging vaikutus
on saavutettu antioxidanteilla, anti-wrinkle peptideillä ja aurinkosuojalla,
jotka toimivat yhdessä
Teoxanen kosteuttavien ja
elvyttävien
ainesosien
kanssa.
Iho tuntuu heti käytön
jälkeen
kosteutetulta,
pehmeältä ja heleältä.
Sävytetyt, valoa heijastavat pigmentit mukautuvat luonnollisesti
kaikkiin ihosävyihin.
Jo 7 päivän käytön jälkeen iho on kiinteämpi, tasaisempi ja väsymyksen merkit
ovat kadonneet.
Käyttösuositus: levitetään tasaisesti kasvojen ja kaulan alueelle. Vältä silmien
aluetta.
Suojakerroin 30.

Sisältö: 50ml

Hinta 62€

RHA™ Micellar Solution
kasvovesi
Puhdistava kasvovesi kasvoille ja silmille.
Ainutlaatuinen yhdistelmä
RHA™ hyaluronihappoa ja
rauhoittavaa ruusuvettä täydelliseen ihonpuhdistukseen.
Misellivesi on antiseptinen
eikä sisällä saippuaa. Sopii
kaikille ihotyypeille, myös
kaikkein herkimmälle.
Käyttösuositus: aamuin illoin
meikinpoistoon, ihonpuhdistukseen ja
kasvovetenä. Ei tarvitse huuhdella.

Sisältö: 200 ml

Hinta 24€

Voit tilata tuotteita kotisivuiltamme klikkaamalla ”Kauneuskirurgia” tuoteryhmässä haluamaasi tuotetta ja täyttämällä ”tarjouspyyntö/tilaus” -lomakkeen. Voit tilata tuotteet myös puhelimitse nro:sta 0407400277 tai sähköpostitse pia.palvimaki@megra.fi. Toimitamme tuotteet postiennakolla, hinta sisältää postikulut. Toimitusaika on 2 arkipäivää. Tilaamalla kolme
tuotetta samanaikaisesti saat alennusta 10% kokonaishinnasta.

Teoxane-tuotteiden maahantuoja: Megra Oy, Insinöörinkatu 7, 00880 Helsinki, puh: 010 4223 700, www.megra.fi

