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За всички професионалисти, които искат да
предложат на клиентите си повече, създадохме
тази революционна система от две стъпки. Тя
дава възможност за надграждане на
класическата маникюрна и педикюрна
процедура, като превръща финалната стъпка в
интензивна терапия с мощно действие, което да
отговори на конкретните нужди на кожата на
ръцете и краката.
Без загуба на време. Без излишно омазняване и
необходимост от почиства на остатъчен продукт.
Без парабени, силикони, ГМО съставки,
оцветители и добавен аромат.

САМО ГРИЖАТА, ОТ КОЯТО КОЖАТА СЕ НУЖДАЕ!
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КАКВО ВКЛЮЧВА СИСТЕМАТА?

Системата се състои от две стъпки, които
възстановяват и поддържат в оптимално добро
състояние кожата на ръцете и краката.

Стъпка 1 БАЗОВ КРЕМ 100 мл;
Стъпка 2 два вида ампула АКТИВЕН КОМПЛЕКС
от 3 мл с различно действие.
Използването на едната или и двете стъпки
зависи от изходното състояние на кожата. Ако тя
е в добро състояние и се нуждае само от
поддържане, професионалната процедура може
да завърши само с нанасянето на БАЗОВ КРЕМ.
За стимулиране на възстановителните процеси в
дълбочина към него може да се добави една от
двата вида ампули, които съдържат комплекс от
внимателно подбрани съставки.
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ПЪРВОКЛАСНИ СЪСТАВКИ

Масло от шея
Има силно регенериращо
действие, хидратира,
подхранва, успокоява и
защитава кожата.

Масло от арган
Известно още като „течното
мароканско злато“,
подхранва и овлажнява
кожата, възстановява и
укрепва ноктите.

Масло от жожоба
Съдържа восъчни естери,
които по естествен начин
задържат влагата и
предпазват от агресивни
външни влияния.
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ПЪРВОКЛАСНИ СЪСТАВКИ

Екстракт от алое вера
Има силно хидратиращо
и омекотяващо действие.
Защитава кожата от
въздействията на
околната среда.

D-Panthenol
Задържа влагата,
хидратира и подобрява
еластичността на кожата.
Ускорява процесите на
регенерация.

Комбинация от витамин А и Е
Укрепва защитните функции на
кожата, прави я по-еластична и
спомага за растежа на здрави
нокти. Успокоява кожата и укрепва
естествената ѝ защитна бариера.

СТЪПКА 1
БАЗОВ КРЕМ 100 мл.
код: MPS701
Съдържа натурални масла от шея, арган
и жожоба, които подобряват
състоянието на кожата и поддържат
нейния здрав и сияен вид. Не оставя
следи от излишно омазняване и е без
аромат и оцветители. Подхранва и
задържа влагата в кожата.
Може да се използва самостоятелно
като финална стъпка при
професионална процедура маникюр
или педикюр, ако общото състояние на
кожата е добро.

СТЪПКА 2
АМПУЛА АКТИВЕН КОМПЛЕКС
Втората стъпка е превръщането на
базовия крем в интензивна терапия
непосредствено преди нанасянето му.
Това е нов етап в професионалните услуги,
при който клиентът вижда процеса по
създаване на неговата индивидуална
терапия. 10 гр. (10 изпомпвания) от
базовия крем се смесват с 1 бр. ампула в
смесително бурканче с помощта на
дървена бъркалка. След доброто смесване
на двата компонента, терапията се нанася
върху кожата с нежен масаж до пълното
поемане на емулсията. Остатъкът се
подарява на клиента, за да продължи
грижата у дома за постигане на
максимално добри резултати.

СТЪПКА 2

СТЪПКА 2

АМПУЛА
АКТИВЕН ХИДРАТИРАЩ КОМПЛЕКС
код: MPS710 (10 бр. ампули в комплект)

АМПУЛА
АКТИВЕН ПОДХРАНВАЩ КОМПЛЕКС
код: MPS711 (10 бр. ампули в комплект)

Хидратиращият комплекс съдържа
екстракт от алое вера и D-Panthenol,
запазени в максимално натурално
състояние, които осигуряват мощно
хидратиращо действие при
комбинация с базовия крем.

Добавянето на по-голямо количество
масла от арган и жожоба в съчетание с
витамин А и Е непосредствено преди
нанасяне работят много по-мощно в
дълбочината на кожата.
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ПРОФЕСИОНАЛЕН КОМПЛЕКТ
код: MPS700

Комплектът включва:
1 бр. БАЗОВ КРЕМ 100 мл (Стъпка 1);

5 бр. Ампули АКТИВЕН ХИДРАТИРАЩ
КОМПЛЕКС 3 мл (Стъпка 2);
5 бр. Ампули АКТИВЕН ПОДХРАНВАЩ
КОМПЛЕКС 3 мл (Стъпка 2);

10 бр. Празни бурканчета за смесване 15 мл;
10 бр. Дървени бъркалки.
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ИНОВАТИВНА СИСТЕМА
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Не пропускайте възможността да
предложите на клиентите си услуга от повисок клас и експресна терапия, която да
удовлетвори индивидуалните нужди на
кожата на ръцете и краката им.
Можете да закупите професионалната
СИСТЕМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
КОЖАТА от магазините ни в София и
Пловдив, от дистрибуторите на
Стар Нейлз – България, да я поръчате на
търговския представител за Вашия
регион или директно от www.starnails.bg

