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Dokonalé ošetření tváře — Systém s nízkými náklady
Vyšší výnosy

TŘI RUKOJETI
Více jedinečných
ošetření
Okamžité výsledky
Naprostá
spokojenost klienta

VÍCE JEDINĚČNÝCH OŠETŘENÍ | VYŠŠÍ VÝKONNOST | OKAMŽITÉ USPOKOJENÍ KLIENTA

Nekonečné možnosti obličejové estetiky
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Objevte zdravý vzhled krásné kůže!
PLATFORMA S NĚKOLIKA NÁSTAVCI UMOŽŇUJE INDIVIDUÁLNĚ PŘIZPŮSOBENÁ OŠETŘENÍ OBLIČEJE,
OMLAZOVÁNÍ KŮŽE A VYŠŠÍ VÝNOSY!

“

Bylo to skvělé ošetření tváře!

Zamilovala jsem se do toho efektu, který
zanechalo na mé kůži. Nyní zařízení
SkinKarma používáme a máme s ním ty
nejlepší výsledky!

TŘI (3) MOŽNOSTI OŠETŘENÍ:

“

—Rachel

Manilla, Filipíny

INSTANT
Karma
30 minutový
únik při
polední pauze

Karma

Karma

GLOW

DELUXE

dokonalé rozzáření
obličeje

Luxusní celkové
ošetření obličeje

3 SNADNÉ KROKY K ZTROJNÁSOBENÍ VAŠICH VÝSLEDKŮ A ZISKU

TriSonic Blade
ČIŠTĚNÍ
Vysokorychlostní nepřetržitá hloubková
mechanická oscilace čistí a odlupuje svrchní
úrovně korneální vrstvy a odhaluje tak
hladší kůži.
PRONIKÁNÍ
Pomalé pulzní vibrace zahřívají kůži
drobnou masáží, napomáhají zvýšené
účinnosti kosmetických produktů a
zanechávají za sebou jasnější pleť a
provlhčenou kůži.
OBNOVA
Rychlá pulzní oscilace zvyšuje místní krevní
oběh, čímž je dosaženo pevnějšího a
mladšího vzhledu kůže.

Twister

UltraToner

ČIŠTĚNÍ

Hloubkové tepelné vlny zvyšují teplotu uvnitř kůže a
posilují tak buněčný metabolismus.

Efekt kladného pólu (+) vytahuje nečistoty z
kožních pórů a čistí tak kůži.

Pulzní mechanická vibrace odhaluje rovnoměrnější
pleťový tón.

PRONIKÁNÍ

Nástavce UltraToner lze také použít jako
masážního nástroje pro dosažení uvolnění,
celkového provlhčení a zářivého efektu, pokud je
doplněn dalšími kosmetickými produkty, jakými
jsou například masky z kolagenového gelu.
(INFUZNÍ masky)

Efekt záporného pólu (-) pomáhá vitamínu C
snáze pronikat kožními vrstvami a dosáhnout
tak lepších výsledků.
OBNOVA
Elektrické podněty transpozice (+/-)
urychlují obnovu kožních buněk a zvyšují
odolnost kůže.
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