
Pri ošetrení prístrojom OxyGeneo™
nejde len o vek. Kyslíkové ošetrenie
totiž rovnako dobre poslúži mladším

aj zrelším ročníkom, dokonca jeho účinky
pomôžu aj tínedžerom s ich ťažkosťami ty-
pickými pre tento vek. OxyGeneo™ tech-
nológia je inovatívne ošetrenie pleti, ktoré
využíva aktívny kyslík na tri základné ošet-
renia pleti súčasne. Preto ak si myslíte, že
potrebujete svoju pleť oživiť, zbaviť ju si-
vastého nádychu únavy, rozjasniť a zjedno-
tiť jej farebný tón, zlepšiť v nej mikrocirku-
láciu, aby dokázala lepšie prijímať účinné
látky zo všetkých tých dobrých krémov,
ktoré používate, či konečne vyhladiť pár li-
niek a zjemniť vrásky, potom nemáte o čom
rozmýšľať. OxyGeneo™ bude pre vás to
pravé orechové.

Ako to fuNguje
Nič nepríjemné vás nečaká. Sadnete si do
kresla, nastavíte svoju tvár a kým vám hla-
vica krúži po tvári, prípadne po krku, de-
koltáži či chrbte rúk, môžete sa tešiť na vý-
sledok, ktorý uvidíte v zrkadle. Najskôr sa

na pleť nanesie špeciálny gél, podľa toho, či
ide o prevenciu a omladenie – NeoRevive®,
alebo potrebujete svoju pleť aj farebne zjed-
notiť (bieliaci efekt) a vyživiť – NeoRevive®.
Hlavica má exfoliačnú kapsulu, ktorá po-
kožku čistí a z jej povrchu odstraňuje od-
umreté bunky. Tým zlepšuje prienik účin-
ných látok z kapsúl do kože. Jej priložením
na tvár začne prebiehať fyziologická reakcia,
pri ktorej na povrchu vznikajú bubliny CO2.
Tie jemne praskajú a okysličujú krv v oše-
trovanej oblasti, čím zároveň zlepšujú kapi-
lárny prietok a metabolizmus pokožky. Vý-
sledkom je ideálna absorpcia aktívnych
zložiek z kapsúl a dokonalé okysličenie
pleti.

iNováCiA, ktorá teŠÍ
Pripravte sa teda na vyčistenie a zjemnenie
rozšírených pórov, na omladenie a posilne-
nie pleti, na efekt okysličenia, ktorý vychá-
dza zvnútra. Čaká vás optimálna absorpcia
živín a revitalizácia; ošetrenie, ktoré sa dá
prispôsobiť na mieru každému typu pleti –
aj citlivej – a ktoré je vhodné na všetky od-

tiene pleti bez podráždenia! Okamžite
pocítite rozdiel. Časovo zaberie minimálne
30 minút a po jeho absolvovaní môžete
okamžite pokračovať vo svojej každoden-
nej činnosti.

Dvojitá SilA Proti StArNutiu

Prístroj disponuje 2 hlavicami – o schopnostiach prvej
sme hovorili. Druhá je určená na rádiofrekvenciu a po-
užíva sa v prípade, ak chcete výraznejšie zabojovať aj
proti známkam starnutia – vráskam a ochabovaniu
pleti. Toto ošetrenie sa však musí urobiť ako prvé a sa-
mozrejme, celkový čas ošetrenia pleti sa predĺži. Nie
je však vhodné na pleť s rozšírenými cievkami a s ku-
perózou. Ošetrenie rádiofrekvenciou totiž pleť do hĺbky
zahrieva.

Viac o ošetrení na www.skinpoint.sk, skinpoint@skinpoint.sk a tel. č. +421 918 308 283

Pozeráte sa do zrkadla a máte pocit, že
so svojou pleťou potrebujete urobiť

zázrak na počkanie? Nechcete však nič
invazívne, ale na druhej strane niečo, čo

funguje a je to vidieť. Skúste teda
novinku vo svete dermatológie –

prístrojové ošetrenie kyslíkom. Budete
príjemne prekvapené účinkami

aj celkovým výsledkom.
A stačí na to len 30 minút!
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Krajšia pleť
na počkanie


