SILK’N FACE TITE

VARTOJIMO
INSTRUKCIJA

Ar nebūtų fantastiška atsukti laikrodį atgal? Norėtumėte turėti mažiau raukšlių ir stangresnę veido odą?
Jūs galite atgauti savo jaunystę su fenomenaliu, odos atnaujinimo prietaisu Silk'n FaceTite. Paslaptis
slypi revoliucinėje HT ™ technologijoje, kuri stangrina veido odą, mažina raukšles ir atstato kolageno ir
elastino skaidulas. Jūsų oda pakeliama, atrodo nepaprastai jaunesnė ir šviesesnė kaip niekada anksčiau!
Išbandykite jauninančias grožio procedūras tiesiog namuose!
Kodėl Silk‘n Face Tite?









Revoliucinė HT ™ anti-senėjimo technologija;
Mažina raukšles, stangrina odą;
Mažina smulkias raukšleles;
Atnaujina kolageno ir elastino skaidulas;
Pakelia veido kontūrus;
Mažina dėmes nuo saulės;
Stiprina gilesnius odos sluoksnius odos;
Pagerina struktūrą ir odos elastingumą

Kolageno sintezė su amžiumi mažėja... Laikas sustabdyti odos senėjimą!

KODĖL VEIDO ODA SENĖJA? Mūsų oda pradeda rodyti senėjimo požymius maždaug sulaukus 25 metų;
natūralus, neišvengiamas procesas. Kolagenas ir elastinas, du
patys svarbiausi mūsų odos statybiniai blokai,
kurie
palaipsniui tampa silpnesni ir pradeda skaidytis ir ląstelių
atnaujinimas labai sulėtėja. Senėjimo procesas gali būti
intensyvesnis rūkant, gaunat per daug saulės spindulių ir
streso. Silk'n mokslinis proveržis įtikino, kad įmanoma
pastebimai atjauninti odą, paprasčiausiai savo namuose ir be
operacijų.

ODOS ATNAUJIMAS NAMUOSE.
Silk'n FaceTite yra revoliucinis prietaisas, kuris buvo specialiai sukurtas siekiant atjauninti odą. Iki šiol tai
buvo įmanoma tik grožio klinikose ir grožio salonuose, kur panašios procedūros yra dažnai atliekamos
labai brangiai. Tai nebėra būtina. Silk'n FaceTite tai galimybė, turėti galingą anti-senėjimo prietaisą savo
namuose su HT ™ technologija.

HT ™ technologija: anti-senėjimo FORMULĖ
Silk'n FaceTite naudojama technologija vadinama HT ™ technologija. Silk'n atnešė šią technologiją į
rinką. Nuo to laiko ji tapo žinoma kaip novatoriška anti-senėjimo formule, kurio veiksmingumas buvo
išbandyta atliekant klinikinius tyrimus. Su Silk'n FaceTite, HT ™ technologija jau pritaikyta veido, kaklo ir
krūtinės sritims.
Kaip HT ™ technologija veikia?
HT ™ technologija stimuliuoja ląstelių atsinaujinimą, kuri leidžia storą odos sluoksnį vėl tapti
elastingesniu. Ši technologija sujungia trijų šaltinių energijos stiprumas: "Bi-Polar RF energetikos, LED
šviesos energiją ir IR Heat energiją. Tai neatsiejama trijulė, kuri nepranokstamas priešininkas kovai su
senėjimo procesais odoje.
Kaip tai veikia?
3 energijos šaltiniai "Bi-Polar RF energijos, LED šviesos energijos ir IR Šilumos energijos sujungti jėgas,
kad pasiektų ir tiekti šilumą visiems ląstelių sluoksnių, nuo epidermio iki pačių riebalinių sluoksnių. Odos
išorinė dalis įšyla iki ne daugiau kaip 43 ° C, o vidiniai sluoksniai ne daugiau kaip 50 ° C . Tai stimuliuoja
skaidulų odos komplekso susitraukimą. Tai visiškai neskausminga procesas: jūs tiesiog jausite, kad oda
tampa maloniai šilta. Silk'n FaceTite sprendžia problemą iš vidaus. Oda tampa pastebimai griežtesnė,
atrodo jaunesnė ir jaučiasi atnaujinta.
HT ™ technologija sujungia 3 energijos šaltinius:
1. "Bi-Polar RF Energija (frakcionuotas bipolinis radijo dažnio): stiprina giliau odos sluoksnį iki 4mm.
2. LED šviesos energijos (raudonas LED šviesa): subalansuoja odą ir užtikrina atsigavimą.
3. IR šilumos energijos (infraraudonųjų spindulių šiluma): pagerina odos struktūrą.

ODOS STRUKTŪROS ATNAUJIMAS IŠ VIDAUS
Jeigu mes padarytumėme skerspjūvį senesnės odos pamatytumėme, kad tam tikros ląstelės yra
pažeistos. HT ™ technologija įsiskverbia į odą, pasiekia pažeistus audinius ir atgaivina juos. Prietaiso
skleidžiama šiluma stimuliuoja odos atnaujinimo savybes. Kolageno ir elastino skaidulos susijungia
tarpusavyje iš vidaus. Išorėje, oda yra pastebimai gražesnė po kiekvieno gydymo; ji atrodo jaunesnė ir
pastebimai griežtesnė.

Atidžiau pažvelgti į odą iš vidaus.
1 paveikslėlis: prieš pradedant naudoti Silk‘n Face Tite. Kolageno skaidulos
yra sugadintos ir susilpnėjusio. Rodyklės nurodo, kur bus i raukšles.

2 paveikslėlis: po Silk‘n Face Tite naudojimo. Kolageno ir elastino skaidulos
susijungia tarpusavyje ir odos atsinaujina iš vidaus dėka Silk‘n Face Tite
skleidžiamos šilumos

SAUGUMAS
Silk'n Face Tite buvo išsamiai išbandytas ir priima išvada, kad aparatas yra saugus naudoti namų
aplinkoje tiek vyrams, tiek moterims. Gydymas yra veiksmingas ir oda iš karto jaučiasi jaunesnė. Visada
prieš naudodami Face Tite atidžiai perskaitykite instrukciją.

Tinka visiems odos tipams ir spalvai. Silk'n Face prietaisas tinka visiems odos tipams
ir visiems odos spalvoms. Todėl žmonės su tamsia odos spalvos taip pat gali odą
gydytis su SIilk‘n Face Tite. Tai yra didelis privalumas, palyginti su daugeliu kitų panašių
prietaisų!

Tinka visam veidui ir kaklui. Su Silk'n Face Tite galite gydyti visas veido raukšles, taip
pat raukšles aplink akis (bet ne akių vokų - tai pernelyg pavojinga). Gydymas taip pat
puikiai tinka aplink kaklo ir krūtinės sritims.

Po procedūros galite užsiimti įprasta veikla. Silk'n Face Tite naudojamos 3 energijos
šaltiniai (Dies RF, LED ir IR šilumos) dirba kitaip nei lazeris, o tai reiškia, kad nėra odos
sveikimo laikotarpio. Odos pažeidimų tikimybė tokiu būdu žymiai sumažinama. Galite
iš karto vykdyti savo kasdieninę veiklą.

Po procedūrų galima degintis saulėje. Kadangi Silk'n Face Tite prietaise nėra lazerio,
galite iš karto degintis prieš arba po gydymo. Nebūtina naudoti SPF kremą, nors tai
yra visada rekomenduojama dėl bendro senėjimo poveikio UV šviesos odos.!

TURI BŪTI NAUDOJAMI VISI 5 galios režimai

Jūsų Silk'n Face Tite turi 5 galios būsenas. Kuo didesnis energijos lygis, tuo intensyvesnis gydymas.
Pirma kartą pradedant naudoti Silk‘n Face Tite rekomenduojama nustatyti 1 lyg ir didinti lygius Jusų
patogumui. Jūs pastebėsite, kad jūsų oda tampa šiltesnis, o tai reiškia Silk'n FaceTite daro savo darbą.
Kiekvieną dieną, jūsų oda atrodys lygesnė, nepaprastai šviesenė ir jūsų veido senėjimo požymiai bus
panaikinti.

GYDYMO ZONOS
Silk'n FaceTite yra paprasta naudoti. Gydymo užtrunka tik
keletą minučių. Jūs gausite geriausius rezultatus naudodamiesi
gydymo planu. Paveikslėlyje matote gydymo zonas. Naudojant
prietaisą, atlikite rekomenduojamą tvarką pagal numerius ir
gydyti kiekvieną zoną po 15 minučių. Svarbu, kad jūs
gydytumėte kiekvieną zoną atskirai, vieną nedidelį plotą. Tokiu
būdu temperatūra ant odos išlieka pastovi. Gydymas yra daug
efektyvesnis, kai atliekami tokiu būdu, nei kai jūs naudosite
prietaisą per visą savo veidą. Nepamirškite įtraukti savo kaklo
ir žandikaulio linija į gydymą. Iškart po pirmos procedūros
pastebėsite, kad yra matomas poveikis jūsų odai: jūsų oda
atrodys pastebimai griežtesnė. Gydykite savo odą du kartus
per savaitę, siekiant geriausių rezultatų.

Silk'n SLIDER GEL
Silk'n FaceTite komplekte rasite Silk'n Slider gelį. Šis
gelis labai svarbus atliekant procedūras. Svarbu, kad
jūs užteptumėte ploną sluoksnį gelio ant odos, prieš
pradėdami gydymą. Be gelio, prietaisas neveikia.
Gelis vandens pagrindu padeda nukreipti prietaisą.
Jis užtikrina, kad Silk'n Face Tite slystu lengvai per
odą ir apsaugotų odą nuo perkaitimo ir paraudimo.
Gelis taip pat parduodamas atskirai mūsų internetinėje parduotuvėje Hairfree.lt

