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novasilk
Silně hydratační rukavice

Získáte:
MLADĚ VYPADAJÍCÍ A JEMNÉ RUCE 
S PERLEŤOVÝM EFEKTEM

Nejnovější ošetření v oblasti péče o ruce
novasilk je silně hydratační ošetření rukou, jež regeneruje kožní 
buňky a obnovuje jemnost, pružnost i mladistvý vzhled suché, drsné 
či poškozené pokožky rukou.

Inovační provedení v rukavicových maskách „návlekového typu“, 
umožňuje rychlé a hloubkové proniknutí aktivních látek, jež vyživují 
a hydratují pokožku rukou.

Složení je obohaceno o ureu, olivový olej, výtažky z aloe vera 
a další antioxidanty a přírodní změkčovadla.
Výsledky: jemnější, hydratované a omlazené ruce s nádherně 
jasným perleťovým efektem.

Pouze jedno ošetření a ruce vašich 
klientek budou:
	 POSÍLENY
 VYŽIVENY
 JASNĚJŠÍ
 MLADISTVĚJŠÍHO VZHLEDU

Kosmetickým salonům poskytneme 
vzorek ZDARMA. Napište si o něj.

COCOCORPORA
	

ObJEVTE TO NEJLEPšÍ Z NANOTEChNOLOgiE 
PRO MNOhá OšETřENÍ

Nový komplexní kosmetický systém
Zpevní tělo a zbaví pokožku celulitidy
Zanechá pleť pevnou, zářivou a bez vrásek

COCO – 08 
je nejnovější vyvinutý systém, který modeluje a omlazuje tělo již po 
prvním ošetření.

Díky síle tří nanovln a jejich 8 speciálním programům můžete:
 odstranit nahromaděný tuk – lipokavitací
 vymodelovat kontury pleti
 redukovat vrásky
 vypnout oční vrásky
 zpevnit poprsí
 odstranit pigmentové skvrny 
 navrátit pleti zářivost

MODELACE A OMLAZENÍ 
SILOU NANOTECHNOLOGIE

n o v i n k y n o v i n k y

Nanotechnologie je vědecký obor, kte-
rý pracuje s materiálem, jehož velikost 
nepřesahuje jeden nanometr (nm). To 
umožňuje proniknout aktivním látkám 
z aplikovaných přípravků až do buněč-
né úrovně pokožky, což zvyšuje účinky 
ošetření.

Přístroj má dvě hlavice na ošetření: 
malá je určena k péči o dekolt, krk, obli-
čej a oční partie, velká k ošetření těla.

PÉČE O PLEŤ
Modelace kontur pleti 
a její zpevnění
Tato metoda je určena k omlazení obli-
čeje, krku, dekoltu a očního okolí. Bě- 
hem procedury se používá malá hlavice 
a na pleť se aplikují dva speciální pří-
pravky – aktivní sérum LipoCAV Aktive 
Serum a vodivý gel LipoCAV Renewal 
Gel, jež vyhlazují vrásky a hydratují 
a zpevňují pleť.

Redukce vrásek
Během procedury dochází k posílení 
kolagenových vláken a zvýšení krevní 
mikrocirkulace, což podporuje dlou-
hodobé vyhlazení vrásek a vypnutí 
pleti. Hned po prvním ošetření působí 
pokožka mladistvým a svěžím dojmem.

Vypnutí očních vrásek
Ošetření je vhodné k zmírnění vrá-
sek mezi obočím nad kořenem nosu 
a malých vrásek, které vznikají při 
smíchu. Krouživé pohyby menší hla-
vice uvolní svaly kolem očí a vyhladí 
drobné vějířkovité vrásky. Před použi-
tím přístroje je vhodné nanést kolem 
očí liftingové sérum Lisser Komplex 
a vodivý gel LipoCAV Reneval Gel.

Odstranění pigmentových skvrn
Hyperpigmentace se objevuje jako 
důsledek genetických dispozic či 
působení ultrafialového světla a hor-
monů. Procedura posiluje pokožku, 
zlepšuje její kvalitu a redukuje pig-
mentové skvrny.

Navrácení zářivosti pleti
Ošetření obnovuje přirozený jas 
a redukuje odstín unavené pleti.

PÉČE O TĚLO
Zpevnění poprsí
Jde o příjemnou, bezbolestnou pro-
ceduru, která trvá přibližně 30 minut 
a zákaznice během ní může relaxovat. 

Do poprsí se nejdřív vmasíruje zpev-
ňující sérum LipoCAV Aktive Concen-
trate a poté je aplikován vodicí gel 
LipoCAV Profesional Gel, jenž je větší 
hlavicí zapracován do pokožky. Ta je 
po ošetření pevnější a pružnější. 

Odstranění nahromaděného tuku 
– lipokavitace
Lipokavitace je neinvazivní liposukce, 
při níž dochází k odstranění nežádou-

cích tukových rezerv a celulitidy. Pro-
vádí se velkou masážní hlavicí a vodi-
vým gelem LipoCAV Professional Gel, 
který je speciálně určen k redukci 
celulitidy a zpevnění pokožky. Ošetřit 
lze břicho, boky, hýždě, zevní a vnitřní 
stranu stehen i paže. Doporučená dél-
ka ošetření zvolené partie je 20 až 40 
minut. Ošetření je zcela bezbolestné.

Text a foto: Dialab, spol. s r. o.

Výzkumné týmy kosmetických firem se nepřetržitě věnují 
vývoji nových přípravků či technologií, jež by umožnily dosáh-
nout co nejlepších výsledků v revitalizaci a omlazení pleti či 
zkrášlování těla. nabídka moderních procedur a metod může 
snadno zvýšit obrat vašeho salonu, neboť řada klientek a kli-
entů novinky ráda vyzkouší. Firma DIALAB, spol. s r. o., uvádí 
na náš profesionální trh nový kosmetický přístroj COCO – 08 
pro regenerační a remodelační péči o pleť i pokožku celého 
těla. Pracuje na principu nanospojení nízké a střední vlnové 
frekvence a ultrazvukových vln. nabízí osm speciálních pro-
gramů pro specifická bezbolestná ošetření pokožky s oka-
mžitými účinky.

Náměstí Osvoboditelů 1, 153 00 Praha 5 Radotín
Tel/fax: 257 910 260, 257 910 263, 257 910 255

e-mail: office@dialab. cz

Všechny naše novinky budeme vystavovat na 12. veletrhu kosmetiky WORLD OF bEAUTY & SPA 2011
30. 9. – 1.10. 2011 v O2 ARENĚ – PRAhA 9

Kde se skutečná nanotechnologie setkává s estetikou


