
OŠETŘENÍ PRO ZPEVNĚNÍ PLETI

ZPEVŇUJE A ZLEPŠUJE ELASTICITU PLETI ROZJASNĚNÍ A ROZZÁŘENÍ
HEDVÁBNĚ JEMNÁ A HYDRATOVANÁ PLEŤPROTI VRÁSKOVÝ EFEKT

Luxusní proti-vráskové ošetření s čistým zlatem pro projasnění
a zpevnění pleti s kolagenem.
· mořský kolagen „výplň vrásek“
· kyselina hyaluronová s nízkou a vysokou molekulovou 
  hmotností
· fermentační extrakt z černého čaje („lipo-filling“ 
  efekt omlazení)
· zlato, hedvábné proteiny a přírodní antioxidanty
· proti-vráskové a zpevňující oligopeptidy  
 („retinolový - efekt“ účinek výplně vrásek)

POSTUP OŠETŘENÍ   Doporučená doba ošetření: 6 návštěv (dvakrát týdně po dobu tří týdnů)
 
1. Vyčistěte pleť čistícím mlékem s výtažky z Papáje a Banánu LAIT DEMAQUILLANT. Odstraňte případné zbytky tonizujícím a zklidňujícím 
tonikem LOTION AZULENE.
2. Naneste exfoliační enzymatickou odlupovací masku s Papájou EXFOLIATING MASK WITH PAPAYA, vyhněte se okolí očí. Nechte masku působit 
15 minut a pak ji odloupněte. Očistěte zbytky tonikem LOTION AZULENE. Doporučujeme použít exfoliační masku jednou týdně. Alternativně 
můžete použít PEELING SCRUB GEL č. 1 nebo č. 2 podle typu pleti klienta.
3. Pokračujte jemnou masáží obličeje s koncentrovaným proti-vráskovým sérem s kolagenem pro „výplň vrásek“ GOLDEN LINE FACE FIRMING 
SERUM.  Aplikujte sérum na obličej a  krk (masírují se zejména vrásky, jemné linky, čelist, lícní kosti a  kolem rtů). Chcete-li zlepšit výsledek 
ošetření, můžete použít ultrazvukové kosmetické zařízení po dobu 2 až 3 minut.  Pokračujte v  masírování obličeje s  bohatým hydratačním 
krémem s kolagenovou „výplní vrásek“ GOLDEN LINE FACE FIRMING CREAM.
4. Při poslední návštěvě (6. návštěva) můžete zvýšit účinek ošetření pomocí masky z 24 karátových zlatých lístků 24 KARAT GOLDEN LEAF 
MASK.  Zlaté fólie umístěte na obličej a  krk, vynechte okolí očí (použijte 3 až 4 fólie 11x11cm).  Nechte je působit po dobu 5 až 10 minut 
a použijte napařovač se studenou párou ULTRASONIC COLD STEAMER. Po dobu práce s přístrojem (ULTRASONIC COLD STEAMER) nakapte 
několik kapek GOLDEN LINE FACE FIRMING SERUM na konečky prstů a pleť jemně masírujte krouživým pohybem. Pokračujte v masáži do té 
doby, než se většina zlata „rozpustí“. Pokud používáte FACE TREATMENT KIT, můžete namísto zlatých lístků 24 KARAT GOLDEN LEAF MASK 
použít gelovou masku GOLDEN LINE FACE RADIANCE GEL MASK. 
5. Naneste přiměřenou vrstvu gelové masky GOLDEN LINE FACE RADIANCE GEL MASK. Masku nechte působit po dobu 3 až 4 minut a jemně 
masírujte, dokud se většina gelové masky nevstřebá.
6. Připravte slupovací masku GOLDEN LINE PEEL-OFF MASK smícháním přibližně 25 g prášku s 50 ml vody. Celou plochu a oblast očí pokryjte 
GOLDEN LINE PEEL-OFF MASK nechte působit 20 minut a poté ji snadno odstraníte odloupnutím.
7. Ošetření dokončíte nanesením zpevňujícího séra  GOLDEN LINE FACE FIRMING SERUM a poté aplikujte zpevňující krém GOLDEN LINE 
FACE FIRMING CREAM.
Pro domácí péči použijte GOLDEN LINE - FACE FIRMING SERUM a CREAM, RADIANCE GEL MASK. 
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PRODUKTY
KOMPLETNÍ OŠETŘENÍ JE TAKÉ K DISPOZICI V KITU PRO 6 OŠETŘENÍ (GOLDEN LINE FACE TREATMENT KIT)

GOLDEN LINE - FACE FIRMING CREAM (ZPEVŇUJÍCÍ PLEŤOVÝ KRÉM)  30ml, 50ml retail, 125ml, 250ml a 500ml jars
Vysoce účinný, luxusní pleťový krém s hedvábnou strukturou vhodný pro všechny typy pleti. Základ tohoto pokrokového krému proti stárnutí pleti 
spočívá v Hedvábných proteinech a proti-vráskových Oligopeptidech a mikrokuliček z mořského Kolagenu pro výplň vrásek.
Zpevňuje a posiluje pleť a zlepšuje její elasticitu, pomáhá snižovat vrásky, jemné linie a další známky stárnutí. Při aplikaci se vyplňují hluboké vrásky. 
Vrásky se každým dnem viditelně omezují a pokožka vypadá pevná, jemná, hedvábně hladká a rozjasněná.
Obsahuje mořský Kolagen „výplň vrásek“ (vyplňuje a vyhlazuje vrásky a účinně hydratuje horní vrstvy pokožky), Hedvábné proteiny (zpevňující 
a  hydratační vlastnosti), směs Oligopeptidů proti vráskám, která aktivuje přirozenou regeneraci extracelulárních matricových makromolekul 
(kolagen, elastin, glykosaminoglykany), opravy a  přestavby kožní tkáně (efekt podobný typu Retinolu - výplň vrásek), kyseliny Hyaluronové 
s vysokou a nízkou molekulovou hmotností (vysoký účinek hydratace), Kombucha (extrakt z černého čaje, který pomáhá obnovit objem a tloušťku 
pokožky, „Lipofilling“, Vitamíny (E a  A), Ceramidy a  Fytosfingosin (chrání a  pomáhají hydratovat pokožku), zpevňující a  hydratační Pšeničné 
proteiny a  Chitosan, Fytosteroly proti vráskám, Fytosqualan, zklidňující extrakt Boswellia serrata, extrakt z  Heřmánku, Jojobový olej, 
olej z Avokáda, Bambucké máslo, Panthenol (pro-Vitamín B5) a Alantoin.

GOLDEN LINE - FACE FIRMING SERUM (ZPEVŇUJÍCÍ PLEŤOVÉ SÉRUM se zlatem) 30ml retail, 100ml airless bottle 
Luxusní zpevňující, proti-vráskové a hydratační pleťové sérum pro všechny typy pleti. Obsahuje 23 karátové Zlato, Hedvábné proteiny, Oligopeptidy 
proti stárnutí, Kolagenová výplň vrásek, antioxidanty a hydratační složky pro intenzivní každodenní péči o pleť. Zpevňuje, posiluje a zlepšuje pružnost 
pleti a pomáhá omezovat výrazové linky a vrásky. Zanechává pokožku hedvábně jemnou, pružnou, rozjasněnou a omlazenou. Poskytuje okamžitý 
efekt vyplňování vrásek a postupně pomáhá potlačovat vrásky a jemné linie.
Obsahuje omlazující 23 karátové Zlato, Hedvábné proteiny (zpevňující, vyhlazující a  hydratační), mořský Kolagen pro výplně vrásek (vyplňuje 
a vyhlazuje vrásky a účinně hydratuje vrchní vrstvy pleti), speciální směs Oligopeptidů proti vráskám, která stimuluje přirozenou biosyntézu Kolagenu 
a Elastinu a působí proti výrazovým linkám (účinky podobné efektu Retinolu a Botoxu), kyselinu Hyaluronovou s vysokou a nízkou molekulovou 
hmotností (vysoce účinná hydratace), speciální komplex rostlinných látek z Heřmánku, Divoké Růže a extraktů z Medvědice lékařské (zklidňuje 
pleť), ochrannou a  hydratační směs ceramidů a  Fytosfingosinu a  Kombuchy (extrakt z  fermentace černého čaje, který pomáhá obnovit objem 
a tloušťku pokožky a zároveň zvyšuje její jas a elasticitu - „Lipofilling“ efekt), projasňující a zpevňující Mléčné Proteiny, směs Organického křemíku 
s Argininem (pomáhá zvýšit syntézu vláken z Elastinu a Kolagenu, které zajišťují pevnost a elasticitu pleti), Chitosan (biopolymer mořského původu 
s hydratačními a zpevňujícími vlastnostmi), Vitamíny (E a C), extrakt z Okurky, Alantoin a Panthenol (pro-Vitamín B5).

GOLDEN LINE - FACE RADIANCE GEL MASK (GELOVÁ PLEŤOVÁ MASKA se zlatem) 50ml retail plastic tube, 100ml retail airless 
bottle, 250ml jar
Pokroková omlazující gelová pleťová maska s lehkou strukturou vhodná pro všechny typy pleti. Tato luxusní proti-vrásková gelová maska zpevňuje, 
sjednocuje tón pleti, hydratuje a pleť zanechává hedvábně jemnou, rozzářenou a svěží.
Obsahuje omlazující 23 karátové zlato, hydratační a zpevňující Hedvábné proteiny, mikrokuličky Mořského Kolagenu („výplně vrásek“ - vyplňuje 
a vyhlazuje vrásky a účinně hydratuje vrchní vrstvy pleti), speciální rostlinou směs extraktu z Heřmánku, Divoké Růže a Medvědice lékařské 
(zklidňuje a  rozjasňuje pleť), Chitosan (biopolymer mořského původu s  hydratačními a  zpevňujícími vlastnostmi), mořský Kolagen, Vitamín C, 
extrakt z Okurky, Alantoin a Panthenol (pro-Vitamín B5).

GOLDEN LINE – FACE POWDER PEEL-OFF MASK (PRÁŠKOVÁ SLUPOVACÍ PLEŤOVÁ MASKA se zlatem) 150g jar, 700g bucket
Prášková slupovací pleťová maska je určena na luxusní ošetření obličeje, očního okolí a  krku.  Omlazuje, zpevňuje a  hydratuje pleť a  zanechává 
ji rozjasněnou. Vhodná pro všechny typy pleti.
Obsahuje omlazující 23 karátové Zlato, výtažky ze Zázvoru se stimulujícím a  tonizujícím efektem, Vitamín C (působí proti volným radikálům, 
zesvětluje pokožku a pomáhá při biosyntéze Kolagenu) a extrakt z Medvědice lékařské (vyrovnává tvorbu melaninu a pleť projasňuje).

GOLDEN LINE - FACE MASK GOLD FOIL Box 12 (11x11cm), Box 48 nebo 96ks (5x5cm)
Omlazující fólie z čistého 24 karátového Zlata pro použití v rámci kompletního ošetření Yellow Rose Golden Line Face. Doporučuje se používat 
napařovač se studenou párou ULTRASONIC COLD STEAMER a dalšími výrobky řady Golden Line Face Care.


