Nieuw bij
Krachtige Anti-aging behandeling uit de natuur!
In de wereld van professionele cosmetica, is er een aantal van actieve ingrediënten
die sublieme en hooggewaardeerde verjongende voordelen opleveren. De geavanceerde Château de
Beauté lijn verwerkt ze allemaal: de huid verjongen van binnen uit, de cellen energie geven, de celleeftijd en vitaliteit verlengen. Château de Beauté belooft een hernieuwde jeugd en een mooiere
toekomst, waarbij de huid zichtbaar mooier wordt na elke toepassing.

Welke huidproblemen pak je er mee aan?
-Doffe huid
-Verslapping en verlies van elasticiteit
-Pigmentvlekken
-Rimpels en fijne lijnen
-Oneffen huidtextuur
Hoe verloopt de behandeling?
We starten de behandeling met een zachte maar diepe reinigende Vino Pure Cleanser op basis van
druivenextracten die de huid revitaliseren, oplichten en zuiveren.
Daarna volgt de Vino Peel deze peeling zuivert en verwijdert dode huidcellen. Maakt de huid
onmiddellijk frisser en zachter. Hierna brengen we de Vino Elixir aan een zijdezacht massageserum
om de energie in de huid te boosten. Bevat van nature vetzuren, vitamine E, C, D en krachtige
antioxidanten, beschermt en verbetert elasticiteit, vermindert fijne lijnen en rimpels, vermindert
hyperpigmentatie, ondersteunt algemene revitalisatie en celvernieuwing.
Dan volgt het Vino Eye Mask een sterk revitaliserend masker om delicate zone rond de ogen te
behandelen. Vermindert zwelling en tekenen van vermoeidheid, maakt de huid gladder en steviger,
anti-inflammatoir (vermindert roodheid, schrale plekjes en irritaties).
Op de rest van het gelaat en hals wordt het Vino Glory Mask aangebracht een activerend masker dat
de huid diep voedt en verstevigt. Dankzij de proteïnen, vitamines B1, B9, E en C, en het unieke
Tightening Active ingrediënt wordt de huid onmiddellijk verstevigd en verminderen rimpels en fijne
lijnen.
Nadat we de maskers hebben afgewassen met lauwwarm water wordt het Vino Sheen Serum
aangebracht. Een bijzonder krachtig anti-aging serum voor intense collageenstimulatie, onmiddellijk
minder zichtbare rimpels, lifting, verbetert elasticiteit en geeft een frisse look met minder
pigmentvlekken dit serum wordt met verkoelende beautyglobes ingemasseerd om een verfrissend
gevoel aan de huid te geven. We sluiten de behandeling af met een Rejuvenating vineyard eye
cream een zachte volle oogcrème die de huid opfrist rond de ogen. Maakt de huid uitzonderlijk glad
en zacht. Werkt sterk anti-aging. En de Shielding Cream SFP 35 een zeer goede hydraterende en
beschermende crème die actief rimpels en lijnen vermindert en de huid er fris en jong laat uitzien.
Hier zit een SPF van 30 in verwerkt zodat u direct beschermt bent tegen UV-straling.

BEHANDELRESULTATEN:
-Verminderde zichtbaarheid en diepte rimpels
-Zachtere en stevigere huid, jonger en stralend huidbeeld
-Boost van collageenaanmaak en celregeneratie
-Betere pigmentverdeling en gerevitaliseerd uiterlijk
De producten van Christina Cosmetics werken volgens nauwgezette Green Chemistry
Principes. Hiermee wordt bedoeld dat alle cosmetische ingrediënten absoluut veilig zijn
voor de huid.

