Manyetik Maske
Cildinize yaşlanma karşıtı bakım yapmak üzere tasarlanmış bu
eğlenceli ve teknolojik maske, cildinizi porlardaki kirlerden
arındırmak, bitkisel aktifler ile doyurmak ve manyetik akım ile
uyarmak için çalışmaktadır.

Nasıl etki eder?
Manyetik maskenin içerisinde bulunan demir tozu porlardaki kirleri tutarak mıknatıs ile dışarı
çıkarılmasını sağlar.

Maskenin uygulama sonrası mıknatıs ile temizlenmesi sırasında düşük dereceli bir manyetik
akım oluşur. Vücudumuzda pek çok iyon bulunduğu için bu akımın tek başına bile cildin
canlanmasına etkisi vardır. Bunun yanı sıra ürün formülünde bulunan bitki özlerinin cilt altına
taşınması sağlanır. Manyetik akım bu nedenle kolajen üretimi için de uyarıcı olmaktadır.
Maske ayını zamanda, nemlendirici, besleyici ve kırışıklık karşıtı pek çok bitkisel aktif içerir.
Uygulama sonrası demir tozu mıknatıs ile uzaklaşırken cildi güçlendirecek antioksidanlar,
vitaminler ve bitkisel özler ciltte kalır. Sonrasında mutlaka masaj ile bu harika bileşenlerin
cilde nüfuz etmesi sağlanmalıdır. ! Kesinlikle su ile durulamayın !

Ne yapar?
Manyetik maske yaşlanma belirtilerini önler, cilde esneklik kazandırır. Geride daha parlak,
daha yumuşak ve daha sıkı bir cilt bırakır.
Manyetik maskeyi yüzünüzden çıkardıktan sonra başka bir nemlendirici ürün kullanmanıza
gerek kalmaz.
Bu eğlenceli maske tek kullanımdan sonra bile hissedilir bir yumuşaklık ve pürüzsüzlük
sağlar.
Ciltte tutulan yabancı maddeler, kirler ve kalıntılar demir tozu sayesinde çekilir.
Cilt gözle görülür derecede ışıltılı, pürüzsüz ve sıkı olur.
Kullananların 10 dakika sonraki değerlendirmeleri göre,
- %100 daha canlı ve enerjik bir cilt görüntüsü oluşturur
- %100 daha yumuşak bir cilt hissi verir
- %83 daha parlak bir cilde kavuşturur
- %80 daha sıkı bir cilt elde edilir

Amerikalı dermatolog manyetik maskeyi öneriyor
New York’un ünlü dermatoloğu Dr. Whitney Bow antik çağlardan beri pek çok alanda
kullanılan mıknatıs teknolojisinin, cilt üzerinde kullanımının çığır açacak nitelikte olduğuna
dikkat çekiyor.
Bu yenilikçi ve etkili manyetik maske, cilt kırışıklıklarını önlemek için manyetik akımı
kullanır. Elektromanyetik etkileşimler, ciltte zamanla daha sıkı bir his yaratan “kuvvet
alanı efekti” oluşturur.

Biliyor muydunuz?
Kleopatranın güzelliğinin kaynağı efsanevi süt banyosunun yanı sıra gece yatarken yüzüne
mıknatıs uyguladığını biliyor muydunuz?

Hangi bitkisel aktifleri içerir?
Kuşburnu çekirdeği yağı
Şili’de kuşburnu çekirdeği yağının cilt yenileme özelliği keşfedilmiştir. Erken yaşlanmayı
önlemede etkilidir. Nemlendirici ve cilt onarıcı özellikleri ile bilinir.
Üzüm çekirdeği yağı
Üzüm Çekirdeği Yağı vitamin, mineral, linoleik asit ve diğer esansiyel yağ asitlerince
zengindir. Kuru, yıpranmış ve olgun ciltler için besleyici ve nemlendirici özelliğe sahiptir.
Cildi yeniden yapılandırır ve yeniler, cilt esnekliğini güçlendirir.
Jojoba yağı
Yapısı cildimizdeki sebuma benzer ve yüksek emilim gösterir. Ayrıca cildin pH’ını dengeler.
Bu nedenle tüm cilt tipleri için uygundur. Kuru ciltleri nemlendirir ve yumuşatır. Doğal
antioksidan özelliğe sahiptir.
Shea yağı
Shea yağı cilt üzerinde pürüzsüz bir his bırakır. Afrikalı şifacılar binlerce yıldır kuru ve olgun
ciltlerde shea yağını kullanmaktadır. Esansiyel yağ kompozisyonu sayesinde cilt üzerinde
nemlendirici ve elastikiyet kaybını önleyici özellik gösterir
Buğday özü yağı
Yağda çözünebilen vitaminlerce (A, D, E) zengindir, ayrıca vitamin B1, B2, B3, B6, F,
esansiyel yağ asitleri, protein ve mineral içeriği yüksektir. Bu sayede kuru cildin canlanmasını
sağlar. Cildi besler. İçerdiği antioksidanlar serbest radikallerle savaşmada etkilidir.
Çuha tohumu yağı
Gama linoleik asit açısından zengin içeriği ile cilt için besleyici bir yağdır. İnsan vücudu
linoleik asit ve linolenik asit gibi esansiyel yağ asitlerini üretmediği için bu besleyicilerin
dışardan alınması gerekir
Hindistan cevizi yağı
Pasifik adalarında ağacı “Yaşam ağacı” olarak adlandırılan hindistan cevizi yağı, antioksidan
özelliğe sahiptir. Cildin canlanması, yenilenmesi için destek olur
Lavanta yağı
Cildi güçlendirici özelliği vardır.
Itır çiçeği yağı

Cildi dengeleyici etkisi bulunmaktadır. Cilt üzerinde nemlendirici ve yenileyici özelliği
vardır. Yorgun ve yağlı ciltler için iyi bir temizleyicidir. Solgun ciltleri canlandırır.
Tütsü çiçeği yağı
Dioscorides tütsü çiçeği yağının cilt üzerinde mükemmel özellikler gösterdiğini yazmıştır.
Yağlı ve kuru cildi normale çevirerek cilt dengeleyici özellik gösterir.
Gül yağı
Yunanlılarda kırmızı anlamına gelen “roden” kelimesinden türemiştir. Tatlı, çiçeksi ve taze
bir aroması vardır. Cildi yumuşatır, parlaklık ve canlılık verir. Nemlendirir. Tüm cilt tipleri
için uygundur. Özellikle olgun, kuru ve hassas ciltlerde kullanılır. Cilt fonksiyonlarını
dengeler ve cilt yapısını iyileştirir.
Papatya yağı
Papatya yağı güçlü rahatlatıcı etkisi ile hem duyular hem de cilt üzerinde etkilidir. Cilt bakımı
için mükemmeldir.
Manyetik maskede aşağıdakileri BULUNMAZ!
- Paraben
- Alkol
- Sülfat
- Ftalat

