HYDRA INTENSITY
MASK
Moisturizing
Revitalizing
Long Lasting

Hydratační nová řada opravující
samohydratační schopnosti pokožky

BIOCEUTICKÁ ČISTOTA
Ideální pro hluboké vyčištění pokožky bez
narušení hydrolipidového ochranného filmu
pokožky a zároveň ideální pro přípravu aplikace
domácí péče NATINUEL doporučujeme
produkty CLEANSER PHA-AHA 5%, nebo
CLEANSER PHA-AHA 8%.

HYDRA MOIST CREAM
Natinuel hydratační řada
pro všechny ženy, které chtějí okamžitou a dlouhotrvající hydrataci a zářící pleť.
Hydra you řada inovativně a okamžitě hydratuje ve
3 krocích:
• hydratuje střednědobě (12–24 h);
• hydratuje dlouhodobě (do 20 dnů);
• snižuje TEWL (nadměrné odpařování vody).

HYDRA-GEN
Bohatý krém z jemnou texturou pro komplexní hydratační ošetření. HYDRA-GEN díky své funkčnosti
zajišťuje třífazově hydrataci rohovité vrstvy, životaschopné epidermis a dermis.
Díky super hydratační schopnosti a komplexnosti je
HYDRA-GEN ideální k léčbě suché pokožky. Poskytuje jemnost, pevnost, vitalitu a komfort. Chrání obličej
od stresu životního prostředí, kterému je neustále
vystavena.
Od první aplikace je pleť hydratovaná, uvolněná a
chráněná. Všechny výrobky domácí péče NATINUEL
mají SPF Medium.
Užití produktu:
Aplikujte ráno a večer na dobře očištěnou tvář a krk.
Pro dosažení nejlepších výsledků používejte s Hydra
Moist Mask.
Doporučené použití:
Hydra Moist Mask, 3 krát týdně.

HYDRA MOIST CREAM zachovává a udržuje neporušenou kožní bariéru. Prostřednictvím jeho bezprostřední hydratace je vhodný zejména pro normální
až suchou pleť. Vytváří neviditelný závoj, který zabraňuje dehydrataci při zachování správné hladiny hydratace (NMF). HYDRA MOIST CREAM má svěží
texturu, zanechává pokožku jemnou a hydratovanou
(dlouhotrvající zvlhčení).
HYDRA MOIST CREAM udržuje a zachovává fyziologickou hydrataci rohovité vrstvy, která je typická pro
mladou pleť.
Užití produktu:
Aplikujte ráno a večer na dobře očištěnou tvář a krk.
Pro dosažení nejlepších výsledků používejte ve větší
součinnosti s Hydra Moist Mask.
Doporučené použití:
Hydra Moist Mask, 3 krát týdně.

HYDRA MOIST MASK
HYDRA MOIST MASK přitahuje vodu na povrch. Díky
své inovativní funkčnosti dává okamžitý efekt hluboké hydratace. To také umožňuje lepší cirkulaci vody v
pokožce, které dává jedinečný pocit pohodlí a hydratace.
Díky stahujícímu účinku na póry, pleť bude vypadat
jemnější. Vaše další používání produktu HYDRA
MOIST MASK dává pleti hebkost, jemnost a dlouhotrvající jas. Reguluje hrubý a drsný stav pokožky.
Užití produktu:
Naneste na suchou pokožku na obličeji a jemně
vmasírujte. Vyhněte se oblasti očí. Nechte působit
7–10 minut pro obnovu optimální hladiny vody v
epidermis. Důkladně opláchněte teplou vodou. Opakujte 3 x týdně. Kompletní ošetření s použitím Hydra
moist cream, nebo Hydra-gen.
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