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EKSKLUSIIVKOSMEETIKA, INSPIREERITUD NOBELI PREEMIAST

ILU MIS TULEB SEESTPOOLT
SELLISELT PEAKS SINU
NAHAHOOLDUSTOOTED MÕJUMA:
RAKUTASANDIL

T E L O P L A T I N

Kui soovite aeglustada vananemisprotsesse, on
oluline mõjutada just seda sfääri, kus saab alguse uus elu. See on rakutuum. Spetsiaalne vananemisvastane aktiivainete kompleks TELOPLATIN
tooteseerias võimaldab aeglustada vananemisprotsesse raku sees.
Tooteseeria TELOPLATIN kingib igapäevaselt Teie
nahale enneolematu hoolduse, võimaldades välja paista nahal nooruslikum ja säravam. Salajased
looduslikud jõud ja kaasaegne teadus on ühendatud, et tagada Teie naha nooruse ja ilu püsimajäämine. Lisaks oleme loobunud mineraalõlide ja
parabeenide kasutamisest toodetes.

TELOPLATIN - COSNOBELLI VANANEMISVASTANE TOOTELIIN

TELOMERE PROTECT

ANTARCTICINE®

2009. aastal Nobeli preemia meditsiinisaavutuste kategoorias avastatud eriline ensüüm. Miks?
See ensüüm kaitseb kromosoome.
Iga raku jagunemisega kaasneb kromosoomi
lõpu lühenemine, mille tulemusel nahk kaotab
toonuse ja lõdveneb. Valemi loomise põhimõte.
TELOMERE PROTECT aeglustab seda protsessi,
samuti aeglustab ka raku tuuma vananemist.
Tulemuseks on naha pikaajalisem nooruslikum

Gükoproteiin avastati jäisest Põhjamerest ja see
selgitab tema suurepärased omadused Tema
võime moodustada kristalle, kaitseb nahka kuivuse ja külma eest. Lisaks tõestatud ravitoimele,
tõstab Antarcicine kollageeni tootmist ja raua
moodustumist nahas.

välimus, nahk on elastsem ja pinguldatum, vähenevad kortsud.

Tuhandeid aastaid tagasi oli see vananemisilmingute vastane salarelv varjul Norra mäestikus.
Ülisuur liustik Hardangerjøkulen säilitab turvaliselt ja kindlalt oma vee kristalle, ega lase tänapäevase väliskeskonna saastel oma väärtusi kahjustada Looduslikud mineraalained liustiku vees,
stimuleerivad naha loomulikke kaitsemehanisme, tänu sellele paraneb ensüümide aktiivsus ja
metabolism. Paraneb rakkude uuenemisvõime.

PLATINUM MATRIX®
Ei tasu alahinnata peptiidide toimet vananemisvastastes toodetes.Kui aga need neurotransmitterid rakkude vahelises alas, ühinevad maailma
haruldaseima väärismetalliga, muutub nende
toime tugevamaks kui vabadel peptiididel. Mida
tähendab peptiidide ja plaatina vaheline side
sinu nahale rohkem elastsust, niisutatust ja naha
oma kollageeni sünteesi stimulatsiooni.

SELGE JÄINE VESI HARDANGERJØKULEN

T E L O P L A T I N

TEADUSE JA LOODUSJÕUDUDE SAAVUTUSED

CELLULAR PLATIN DAY CREAM

INTENSIVE FIRMING MASK

Parim moodus oma päeva alustada naeratusega.
Mis on kergelt saavutatav kõrgekonsentratsiooniga vananemisvastase kreemiga, mille tulemus
on koheselt märgatav ja pikaajaline. Vananemisilmingud vähenevad ja nahk saab tagasi noorusliku jume ja sära.

Kõrge efektiivsusega peptiidid ja eksklusiivne
plaatina annavad kohese efekti. Tugevalt hooldav ja taastav mask pinguldab teie naha vaid 10 20 minutiga Teie nahk on siledam ja ühtlasem,
siidine ja pehme. Eriliselt tugeva efekti saavutate
maski öisel kasutamisel st. kannate maski näole
kogu ööks.

CELLULAR PLATIN NIGHT CREAM
See suurepärane öökreem annab uued mõõtmed nn. Iluunele. On teada, et öine naha taastumine on vananevale nahale äärmiselt oluline
ja aktiivne. Selle kreemi kasutamisel tugevnevad
naha kaitsemehanismid aktiveerub naha regeneratsioon, ning nähtavalt vähenevad kortsud. Teie
nahk on pinguldatum ja siledam.
CELLULAR PLATIN EYE CREAM
Säravate silmade jaoks silmade ümbruse nahk
on kõige vastuvõtlikum vananemisilmingutele.
Väsimus ja kurnatus on märgatavad esmasena
just selles piirkonnas ja see mõjutab ka üldist
välimust. Kõrgekvaliteediline ja ülimalt tõhus
simaümbruskreem vähendab varje silmade all,
turseid ja kortse, taastab naha elastsuse.

CELLULAR PLATIN
INTENSIVE SERUM

T E L O P L A T I N

Kõrge konsentratsiooniga vananemisvastane seerum. Kasutamiseks sobilik nii päevasel kui
öisel ajal. Tunnetage Teloplatin
tooteseeria väärtuslikke kombineeritud jõude nahahoolduses,
milles on spetsiaalsed niisutavad
omadused, mis on loodud hüaluroonhappe baasil. Teie nahk saab
tagasi elastsuse, värskuse ja vitaalsuse.

EI SISALDA MINERAALÕLI JA PARABEENE

COMFORTING CLEANSING LOTION
Rikkalikult
toitev
puhastuspiim,
eemaldab
make-up.-i ja õrnalt puhastab nahka, rikastab
naha niiskusega ning jätab nahale värske tunde.
Lisaks intensiivistab rakkude regeneratsiooni ja
tugevdab naha kaitsevõimet. Ideaalseks lõppetapiks naha puhastamisel on toonik

T E L O P L A T I N

ACTIVE REFRESHING TONIC
Toonik mis niisutab ja toniseerib nahka, ning valmistab naha ette järgnevateks toodeteks. (kreemid, maskid) Toonik on rahustava toimega, leevendab ärritusnähte vähendab pindmisi kortse.
Nahk näeb välja siledam ja tervem
INTENSIVE FOAM CLEANSER
Luksuslik puhastusvaht puhastab õrnalt teie naha,
seda kuivatamata. Annab nahale värskustunde ja niisutab. Valmistab naha ette järgnevatele toodetele.

TOODETUD SAKSAMAAL

KESKENDUDES INTENSIIVSELE JA
PIKAAJALISELE NAHA NIISUTUSELE
Kui Nobeli preemia võitnud teaduslike saavutuste ja looduslike komponentide mõjud ühendada, aja vastu võitlemisel, siis ei saa vananemisvastane võitlus olla pelgalt pealiskaudne.
See baseerub kõrgkvaliteedilistel aktiivainetel,
mis mõjutavad naharakke sügavamates nahakihtides. See parandab mikroskoopiliselt väikeste rakkude aquaporiinide kanalite kvaliteeti
ja kvantiteeti nahas. Keha loomulikud niisutusmehanismid on stimuleeritud ja tugevdatud.

➊ HYDRAPORIN on aktiivaine mille aluseks on
õuna ja rohevetika ekstraktid, mis toetavad naha
niisutust pikaajaliselt.
➋ Bretagne planktoniekstrakt omab märkimisväärseid multifunktsionaalseid omadusi. Põletikuvastane ja naha kaitsemehanisme reaktiveeriv.
➌ Hüaluroonhape on oluline komponent nahas
mille tootmine aja jooksul väheneb ja mida tuleb nahale lisada.

DOUBLE PEELING PLUS

H Y D R A P O R I N

➍ Puhtaim Norra liustike
vesi toetab naha naturaalseid funktsioone ja aktiveerib HYDRAPORIN kompleks
tooted.

HYDRAPORIN – NIISUTAV TOOTELIIN COSNOBELLILT

MOISTURIZING CELL-ACTIVE 24H CREAM

MOISTURIZING
CELL-ACTIVE
EMULSION

H Y D R A P O R I N

Toitev rikkalik emulsioon, mis optimeerib
naha niiskusesisalduse.
Stimuleerib rakkude aktiivsust ning parandab
naha vastupanuvõimet
välisteguritele.
Silub
kortsud ja parandab
naha elastsust.

Innovaatiline niisutav hooldustoode, mis sobib
kasutamiseks päevakreemina ja öökreemina.
Praktiline rikkalikult toitev kreem on eriti sobilik dehüdreerunud nahale. Pakub nahale kaitset
dehüdratsiooni eest, mille tulemuseks on intensiivne pikaajaline niisutusefekt, mis stimuleerib
rakkude aktiivsust. Naha elastsus paraneb märgatavalt ja kortsud vähenevad.

MOISTURIZING CELL-ACTIVE EYE CREAM
Innovaatiline niisutav toode mis on loodud spetsiaalselt silmaümbruse õrnale nahale. Rikkalik
kuid kerge mitte õline kreem niisutab intensiivselt ja tõstab oluliselt rakkude aktiivsust. Kaitseb
negatiivsete väliskeskonna mõjude eest. Pinguldab nahka, muudab silmade kontuuri kauniks ja
säravaks.

MOISTURIZING CELL-ACTIVE MASK

KAASAEGSED PREPARAADID TOOTESEERIAS

Intensiivselt hooldav kreemmask rahustab, kosutab teie nahka niiskusega, ning tõstab rakkude
aktiivsust. Annab nahale meeldivalt värske tunde. Muudab naha elastseks ja siidiselt siledaks.

LIFTING – NIISUTAVA EFEKTIGA KONSENTRAAT

S P E C I A L S

Innovaatiline HYALURON BOOSTER SERUM
COSNOBELLILT niisutav kortsude vastane konsentraat, kohese pinguldava efektiga.
Parakressi ekstrakt vähendab kiirelt ja märgatavalt kortse. Kõrge molekulmassiga hüaluroonhape tagab nahale intensiivse niisutuse, pinguldatuse ja silub naha. Bretagne planktoni ekstrakt
aktiveerib rakkude taastootmist. Keerukas õunhappe kompleks toetab naha loomulikku niisutus faktorit ja taastab nahka.
Kasutamine 2 - 3 piiska seerumit kanna puhtale
nahale, enne kreemi

HYALURON BOOSTER SERUM

MULTIAKTIIVNE PÄEVAKREEM
TEMALE JA TEMAKESELE
Päevakreem COSNOBELLILT, SPECIALS tooteliinis
Multiaktiivne toonitud kreem, Teie päevane
kaaslane. Juba hommikul peale kandes kingib
see kreem teie nahale suurepärase niisutatuse
ja elastsuse. Toonivad pärlid ühtlustavad jumet,
ning annavad nahale sära.
Spetsiaalne bioloogiliste aktiivainete kompleks
imiteerib naha naturaalset niisutusfaktorit, koos
hüaluroonhappega niisutab ja kaitseb niiskuse
aurustumise eest keskkonda. Hüaluroonhape
võitleb ka vabade radikaalidega ja kaitseb väliskeskkonna negatiivsete mõjude eest. Naturaalne
päikesekaitse SPF 15 kaitseb UV kiirguse eest.
Unikaalne bioloogiline komponent TELOMERE
PROTECT on vananemisvastane komponent, mis
noorendab nahka juba rakutuumas. Nähtavad
vananemisilmingud vähenevad, kuna nahale on
tagatud suurepärane hooldus.

S P E C I A L S

TINTED MOISTURIZING DAY CREAM SPF15

UUS NAHKA HOOLDAV KOORIJA THREE-IN-ONE
DOUBLE PEELING PLUS on kombineeritud ensümaatilise toimega naha sügavamates kihtides ja
mehaanilise toimega naha pindmisel kihil.

S P E C I A L S

NIISUTAV KÄTEKREEM TEMALE JA TEMAKESELE
INTENSIVE SMOOTHING HAND CREAM sisaldab
intensiivselt ja pikaajaliselt niisutavaid toimeaineid, mis on saadud looduslikest toorainetest,
mis samuti sisalduvad vananemisvastases koostises TELOMERE PROTECT mis avaldab mõju otse
raku tuumale.

INTENSIVE SMOOTHING HANDCREME

➊ Kõrgtehnoloogilised fermendid puhastavad
sügavamat sarvkihi kihti
➋ Bioloogilised koorivad, biolagunevad, hüdrogeenitud, sileda pinnalised jojoba õli graanulid,
eemaldavad õrnalt nahalt surnud naharakud,
seejuures ärritust tekitamatta.
➌ Täiustatud niisutav kompleks E-vitamiinis
sisalduvad väärtuslikud naturaalsedained tõstavad rakkude regeneratsiooni, niisutavad ja kaitsevad vabade radikaalide eest. Bretagne planktoni ekstrakt, Norra liustike vesi, hüaluroonhape
ja mandliõli muudavad teie naha siidiselt siledaks ja säravamaks, kui ei kunagi varem.
Regulaarne DOUBLE PEELING PLUS kasutamine tagab teie rakkude korrapärase uuenemise, ning valmistab naha ette järgnevatele toodetele.

DOUBLE PEELING PLUS

