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DO
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Arosha przedstawia

inFUSION

piękno wydobywane z ampułek.
5 rodzajów działań, ponad 35
składników aktywnych dla osiągnięcia
zaskakująco szybkich rezultatów.
Mieszaj i łącz ampułki, aby stworzyć
swoją spersonalizowaną pielęgnację.

PEPTIDE inFUSION
Ampułka Przeciwzmarszczkowa i Odmładzająca
Wartościowy koncentrat z peptydami o zróżnicowanym łańcuchu, które
działają synergicznie, aby zapewnić stymulację odnowy skóry i zwalczają
widoczne oznaki starzenia.
Dzięki bogatej mieszance składników aktywnych, pomaga natychmiast
złagodzić zmarszczki mimiczne i powierzchniowe, natomiast w dłuższej
perspektywie pomaga zmniejszyć zwiotczenie skóry i widoczność
zmarszczek na twarzy i dekolcie.
Zawarte peptydy działają synergicznie, sprzyjając syntezie makrocząsteczek
niezbędnych do zachowania młodej i gładkiej skóry.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE
SH-oligopeptide-1
SH-oligopeptide-2
SH-polipetide-1
Olej z nasion soi

ODPOWIEDNI DLA
Cery dojrzałej ze zmarszczkami
Cery z objawami upływającego czasu

SKÓRA ODMŁODZONA,
WYGŁADZONA I BARDZIEJ ELASTYCZNA
NAWILŻENIE
DZIAŁANIE PRZECIWZMARSZCZKOWE
DZIAŁANIE ANTYOKSYDACYJNE

HYALURON inFUSION
Ampułka Głęboko Nawilżająca
Nawilżający koncentrat bogaty w kwas hialuronowy, który nawadnia skórę,
głęboko ją nawilżając i zapobiegając odwodnieniu.
Idealny do łagodzenia i zapobiegania powstawaniu zmarszczek
mimicznym i objawów suchej skóry. Zawiera kwas hialuronowy o średniej
masie cząsteczkowej, ważny dla zachowania zdrowej i elastycznej
skóry; jego właściwości sprawiają, że jest on skutecznym produktem
przeciwstarzeniowym. Wzbogacony nawilżającym kompleksem NMF-Like,
jest idealnym produktem, pozwalającym na zachowanie elastyczności i
nawilżenia skóry.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE
Kwas hialuronowy o średniej masie cząsteczkowej
Naturalny kompleks nawilżający
Alantoina

ODPOWIEDNI DLA
Każdego rodzaju cery, która potrzebuje nawilżenia.

ODŻYWIENIE, NAWILŻENIE, REGENERACJA
NAWILŻENIE
DZIAŁANIE PRZECIWZMARSZCZKOWE
DZIAŁANIE PRZECIWUTLENIAJĄCE

HYDRALIPID inFUSION
Ampułka Nawilżająca i Odżywcza
Wartościowa dwufazowa ampułka, charakteryzująca się dwoma fazami
niemieszalnymi ze sobą. W jednym produkcie pozwala przenosić hydrofilowe
i lipofilowe substancje funkcjonalne, zapewniając w ten sposób podwójne
działanie nawilżające i odżywcze. Podwójna formuła w jednym produkcie,
wzbogacona o naturalne oleje i substancje, które działają synergicznie w celu
głębokiej regeneracji skóry, nadając jej odpowiedni poziom lipidów, zdolnych
do regeneracji bariery lipidowej oraz substancji hydrofilowych, będących
w stanie zapobiegać odwodnieniu skóry. Cenny i innowacyjny kompleks
naprawczy głęboko regeneruje skórę, zapewniając jej odpowiednią ochronę.
Od razu nadaje gładszy i bardziej aksamitny wygląd.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE
Olej makadamia, olej z orzechów z Amazonii
Skwalen, Kompleks naprawczy
Pantenol, cukier nawilżający, bisabolol

ODPOWIEDNI DLA
Każdego rodzaju cery, która potrzebuje nawilżenia i odżywienia.

ODŻYWIENIE, NAWILŻENIE, REGENERACJA
NAWILŻENIE
DZIAŁANIE PRZECIWZMARSZCZKOWE
DZIAŁANIE ANTYOKSYDACYJNE

VITAMINIC inFUSION
Ampułka Rozświetlająca i Antyoksydacyjna
Najnowszej generacji koktail wzbogacony witaminą C pomaga przeciwdziałać
zszarzałej cerze i ciemnym plamom, łagodząc oznaki starzenia.
Zawiera mieszankę aktywnych składników o właściwościach
przeciwutleniających i poprawiających koloryt, idealny do rozbudzenia cery i
nadania skórze natychmiastowego blasku.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE
Stabilizowana witamina C (glukozyd askorbylu)
Witamina E
Wyciąg ze stokrotki
Wyciąg z melisy

ODPOWIEDNI DLA
Cery problematycznej
Cery matowej

SKÓRA BARDZIEJ UJEDNOLICONA
SKÓRA BARDZIEJ ROZŚWIETLONA
NAWILŻENIE
DZIAŁANIE PRZECIWZMARSZCZKOWE
DZIAŁANIE ANTYOKSYDACYJNE

RECOVERY inFUSION
Ampułka Odprężająca i Regenerująca
Intensywna i detoksykująca pielęgnacja, idealna do walki z pierwszymi
oznakami starzenia; łagodzi i przeciwdziała reakcjom skórnym
spowodowanym nadmiernym stresem.
Prawdziwy zabieg „uderzeniowy”, który ułatwia regenerację skóry. Synergia
składników aktywnych pomaga przywrócić optymalny stan skóry, który w
najlepszy sposób zareaguje na szkodliwe czynniki zewnętrzne.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE
Wyciąg z ginkgo biloba
Arginina
Białko sojowe
Kompleks nawilżający

ODPOWIEDNI DLA
Zestresowanej lub osłabionej skóry, dojrzałej i młodej,
wymagającej działania regeneracyjnego.

NAWILŻENIE, REGENERACJA, DZIAŁANIE
ANTYOKSYDACYJNE
NAWILŻENIE
DZIAŁANIE PRZECIWZMARSZCZKOWE
DZIAŁANIE ANTYOKSYDACYJNE

BOOST

Potrzebna
energia

W życiu codziennym zdarza się, że
potrzebujemy
szczególnej
energii,
dodatkowego bodźca, aby stawiać czoła
codziennym wyzwaniom.
Dlaczego nasza skóra nie miałaby
zachowywać się w ten sam sposób?
W tym celu Arosha stworzyła etap
BOOST, który zawiera zestaw produktów
służących do codziennej pielęgnacji
domowej o wysokiej dawce energii
dodanej. Składniki etapu BOOST mogą
być stosowane przez cały czas trwania
zabiegów na twarz Arosha (od etapu
RESET do etapu ATAK) i mogą być
mieszane lub stosowane w połączeniu
z innymi produktami Arosha dla jeszcze
silniejszego efektu.

BOOST

SKIN
RECOVER

Ampułki do twarzy
inFUSION są częścią linii
SKIN RECOVER, która
obejmuje różnego rodzaju
produkty stworzone do
użytku domowego.
Produkty tej gamy odpowiadają różnym potrzebom skóry
twarzy (nawilżenie, ochrona, działanie przeciwzmarszczkowe, odżywienie itp.) i można je uznać za prawdziwego asa codziennej pielęgnacji, mieszając je lub
zamieniając w zależności od potrzeby naszej skóry w
danym momencie. Prawdziwi sprzymierzeńcy piękna dla
kobiet w każdym wieku!
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