CZ Arctic cool chladivá maska je určena pro
účinné zchlazení pleti, popřípadě kůže krku
a dekoltu. Hlavní účinnou látku tvoří fytogingeroly
zázvorového extraktu. Maska začíná působit
postupně, plný efekt se rozvine do 15 minut
a vydrží až 60 minut.

SK Arctic cool chladivá maska je určená
na účinné ochladenie pleti, prípadne pokožky
krku a dekoltu. Hlavnú účinnú látku tvoria fytogingeroly zázvorového extraktu. Maska začína
pôsobiť postupne, plný efekt sa rozvinie do 15
minút a vydrží až 60 minút.

Výsledky aplikace: osvěžení pleti, obnova tonusu, Výsledky aplikácie: osvieženie pleti, obnova
rejuvenace, zklidnění pokožky, mírné znecitlivění, tonusu, rejuvenizácia, ukľudnenie pokožky, mierne
při pravidelné aplikaci novotvorba kolagenu.
znecitlivenie, pri pravidelnej aplikácii novotvorba
kolagénu.
Zvláštní použití
Mastná pleť: Snižuje aktivitu mazových žláz.
Zvláštne použitie
Mastná pleť: Znižuje aktivitu mazových žliaz.
Rozšířené cévky: Stahuje kapilerektázie.

EN Arctic cool cooling face pack is intended
for effective skin or neck and décolletage cool-down.
The main active ingredients are fytogingerols of ginger
root extract. The mask starts working gradually and will
reach the full effect after 15 minutes and keeps it
up to 60 minutes.
Results of application: skin refreshment, tone restoration,
rejuvenation, soothing of skin, mild desensitization,
and collagen renewal after regular treatment.
Special use
Oily skin: Lowers activity of sebaceous glands.
Localised facial redness: Acts against couperosis.
Dermaroller mesotheraphy: It is possible to apply
30 minutes after dermarolling for skin soothing.
Skin soothing after excess sunburn: Apply onto the skin
within one hour.

Dermarollerová mezoterapie: Lze aplikovat Rozšírené cievky: Stiahne kapilerektázie.
30 minut po dermarollingu pro zklidnění pleti.
Dermarollerová mezoterapia: Možno aplikovať
Use: Pour activator and Artic cool face pack into
30
minút po dermarollingu na ukľudnenie pleti.
Zklidnění kůže při nadměrném opálení:
the bowl (985). Turn the NT face pack so that you can

Přiložte na pleť do 1 hodiny.

Ukľudnenie pokožky pri nadmernom opálení: place it into the bowl and mix it with the content of the
Priložte na pleť do 1 hodiny.
bowl. If necessary the NT face pack can be supplied
Aplikace: Do misky (985) nalijte obsah aktivátoru
a Arctic cool chladivé masky. Přeložte NT masku Aplikácia: Do misky (985) nalejte obsah with HYDROGENIA biomineral spray water. Apply the
tak, aby ji bylo možné vložit do misky a napusťte aktivátora a Arctic cool chladivú masku. Preložte moisturised NT face pack on the washed off skin
and let it work for 30 minutes. If necessary the NT face
ji roztokem v misce. Dle potřeby můžete ještě NT NT masku tak, aby ju bolo možné vložiť do misky pack can be supplied with HYDROGENIA biomineral
masku dovlhčit HYDROGENIA biominerální a napustite ju roztokom v miske. Podľa potreby spray water.
vodou ve spreji. Navlhčenou NT masku přiložte môžete ešte NT masku navlhčiť HYDROGENIA Warning: Do not apply the face pack on the eyes.
na odlíčenou pokožku a ponechejte ji působit biominerálnou vodou v spreji. Navlhčenú Základní aktivátor pro NT masky
do 30 minut. Dle potřeby můžete v průběhu NT masku priložte na odlíčenú pokožku. Nechajte Ingredients (INCI): Aqua, Butylene Glycol, Propylene Glycol, Sodium
aplikace dovlhčovat HYDROGENIA biominerální pôsobiť do 30 minút. Podľa potreby môžete Hyaluronate, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben
vodou ve spreji.
v priebehu aplikácie dovlhčovať HYDROGENIA
Arctic cool chladivá maska
biominerálnou vodou v spreji.
Ingredients (INCI): Aqua, Alcohol denat., Butylene Glycol,PhenoxyUpozornění: Masku nepřikládejte přes oči.
ethanol, Radix Zingeberis Oil, Ethyl Methane Carboxamide, MethylUpozornenie: Masku neprikladajte cez oči.
paraben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben

Přiloženou Obličejovou masku NT
přeložte tak, aby se vešla do misky.

Do misky uvolněte celý obsah
Aktivátoru a Arctic cool chladivé
masky v libovolném pořadí.

Vložte složenou Obličejovou
masku NT do misky.

Přiložte pečlivě nasáknutou Obličejovou NT masku na pleť, případně
dovlhčete Hydrogenia biom. vodou.

