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Βασισμένη σε πάνω από 15 χρόνια έρευνας των επιπτώσεων της
ρύπανσης στην υγεία της επιδερμίδας και μετά από
παρακολούθηση 3.200 γυναικών σε κάποιες από τις πόλεις του
κόσμου με τα υψηλότερα επίπεδα ρύπανσης, η Biotherm
προσδιόρισε τους 6 βασικούς τρόπους με τους οποίους η
ρύπανση επηρεάζει την επιδερμίδα: διαστέλλει τους πόρους,
αυξάνει τη λιπαρότητα, ενισχύει το στρες που προκαλεί γήρανση,
αυξάνει τις καφέ κηλίδες, την ευαισθησία και την τραχύτητα.
Το 2017, η Biotherm δημιούργησε νέες προοπτικές για τις γυναίκες
που ζουν στην πόλη παρουσιάζοντας τη Skin Oxygen, την πρώτη
σειρά περιποίησης για αποτοξίνωση που αντιμετωπίζει
προβλήματα επιδερμίδας σχετιζόμενα με τη ζωή στην πόλη.
Σήμερα, υπόσχεται ακόμα περισσότερα: το 2018, η Biotherm
παρουσιάζει ένα νέο προϊόν που αξιοποιεί τη φυσική αποτοξινωτική
δύναμη του εκχυλίσματος φύκους Chlorella, για να προστατεύει
την επιδερμίδα και να την επανορθώνει στη διάρκεια της νύχτας, την
Skin Oxygen Restoring Overnight Care.

Πάρτε βαθιά αναπνοή. Αισθανθείτε το κύμα καθαρού αέρα.

SKIN OXYGEN RESTORING
OVERNIGHT CARE
Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ ΣΑΣ
Η Biotherm κατανοεί ότι οι γυναίκες που ζουν στην πόλη εκτίθενται
σε περισσότερες καθημερινές επιθέσεις, όπως η ρύπανση και οι
υπεριώδεις ακτίνες. Ειδικά σχεδιασμένη για τη γυναίκα που θέλει να
αποτοξινώνει την επιδερμίδα της, η νέα Skin Oxygen Restoring
Overnight Care της δίνει τη δυνατότητα να επανορθώνει την
επιδερμίδα της στη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου.
Σαν 8ωρη πνοή καθαρού αέρα, η Skin Oxygen Restoring Overnight
Care προσφέρει στην επιδερμίδα ένα νυχτερινό καταφύγιο από τις
επιθέσεις της ζωής στην πόλη. Μόλις ακουμπήσετε το κεφάλι σας
στο μαξιλάρι, η επιδερμίδα μπαίνει σε λειτουργία αποτοξινωτικής
επανόρθωσης, ενώ είναι απόλυτα προστατευμένη από τις
επιθέσεις της ζωής στην πόλη. Η επιδερμίδα ξυπνά φρέσκια το
πρωί, χάρη σε ένα καινοτόμο συνδυασμό συστατικών:
•Η αποτοξινωτική δύναμη του εκχυλίσματος φύκους Chlorella:
γνωστό ως το "φύκος που αναπνέει", έχει τη μοναδική ικανότητα να
παράγει το βάρος του σε καθαρό οξυγόνο. Η σύνθεση προσφέρει
στην επιδερμίδα που ζει στην πόλη προστασία για τις φθορές που
σχετίζονται με τη ρύπανση. Η επιδερμίδα είναι πιο λεία, πιο καθαρή
και λαμπερή.
•Το υαλουρονικό οξύ, ένα από τα φυσικά συστατικά του δέρματος,
ενισχύει την ικανότητα της επιδερμίδας να επανορθώνεται. 1% Life
Plankton: το ευεργετικό συστατικό που ανακαλύφθηκε από τον Δρ.
Jos Jullien το 1952 εξακολουθεί να βρίσκεται στην καρδιά της
ιστορίας της Biotherm. Η επιδερμίδα προστατεύεται από τη φθορά
που προκαλούν οι επιθέσεις της αστικής μόλυνσης.

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

SKIN OXYGEN
RESTORING OVERNIGHT CARE
7 νύχτες για αποτοξίνωση
της επιδερμίδας

Από το πρώτο πρωί:
•Η επιδερμίδα είναι ενυδατωμένη
και πιο απαλή.
•Η επιδερμίδα διατηρεί την ιδανική
της υγρασία για 24 ώρες.

Μετά από 7 νύχτες, η επιδερμίδα
έχει μεταμορφωθεί:
•Πιο «γεμάτη» αναπληρωμένη
επιδερμίδα
•Επιδερμίδα με πιο φωτεινή και πιο
ομοιόμορφη όψη

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ
24ΩΡΗΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Η ζωή στην πόλη μπορεί να προκαλεί άγχος. Όμως αυτό δε
χρειάζεται να αποτυπώνεται στο πρόσωπό σας. Η νέα σειρά Skin
Oxygen προστατεύει την επιδερμίδα σας από τις επιθέσεις της
αστικής ρύπανσης - τόσο την ημέρα, όσο και τη νύχτα.

1ο ΒΗΜΑ - ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ:
Απελευθερώστε την επιδερμίδα σας από τις τοξίνες της πόλης
χρησιμοποιώντας το Skin Oxygen Depolluting Cleanser για
αποτελεσματικό καθαρισμό. Συνεχίστε με μια δόση της ανάλαφρης
σαν νερό Skin Oxygen Oxygenating Lotion για βελτίωση, φωτεινότητα
και έλεγχο της παραγωγής σμήγματος καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

2 φορές την εβδομάδα: Για να απελευθερώσετε την επιδερμίδα σας
από τους ρύπους της πόλης, εφαρμόστε τη μάσκα με ορυκτή άργιλο
Skin Oxygen Wonder Mud.

2ο ΒΗΜΑ - ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ & ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ:
Για ένα πρόγραμμα ημέρας που δημιουργεί μια προστατευτική
ασπίδα 360 μοιρών ενάντια στο στρες της ζωής στην πόλη:
Χρησιμοποιήστε τη δροσιστική υφή gel του Skin Oxygen Cooling
Gel για καθαρή, αγνή ενυδάτωση.

Για μια νυχτερινή τελετουργία που κάνει υπερωρίες ενάντια στις
επιθέσεις της ζωής στην πόλη, θέτοντας την επιδερμίδα σας στη
βέλτιστη λειτουργία επανόρθωσης:
Εφαρμόστε την εκπληκτική υφή της νέας Skin Oxygen Restoring
Overnight Care με τις ειδικές πέρλες που λιώνουν όταν έρχονται
σε επαφή με την επιδερμίδα, για να καταπολεμούν τη φθορά της
ζωής στην πόλη που συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της ημέρας,
και να προσφέρουν νυχτερινή αποτοξίνωση.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΜΕ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η ιστορία του ξεκινά σε ένα από τα πιο προστατευόμενα μέρη της Ευρώπης:
στα γαλλικά Πυρηναία. Σε ένα θαυματουργό σημείο όπου κατέφευγαν οι
Ρωμαίοι πολεμιστές, για να γιατρέψουν τις πληγές τους μετά τις μάχες. Το
1952, ένας στρατιωτικός γιατρός, ο Δρ. Jos Jullien που είχε αφιερώσει τη ζωή
του στην αναζήτηση της ιδανικής θεραπείας, έλυσε το μυστήριο που έκρυβε
η ιαματική πηγή. Ήταν ένα μοναδικό ζωντανό συστατικό: Life Plankton™. Για
να αναδημιουργήσει τις εκπληκτικές φυσικές συνθήκες της ιαματικής πηγής,
η Biotherm ανέπτυξε μια υπερσύγχρονη διαδικασία βιολογικής ζύμωσης που
ονομάζεται FermogenesisTM και εξασφαλίζει έως και 400.000 φορές
μεγαλύτερη συγκέντρωση Life Plankton™ απ' ό,τι στο φυσικό περιβάλλον
του συστατικού.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ BIOTHERM: Πρωτοπόρος στη βιολογία του δέρματος
από το 1952, όταν ανακάλυψε τα ευεργετικά οφέλη του Life Plankton™, η
Biotherm αξιοποιεί τις ευεργετικές ιδιότητες του Life Plankton™ σε προηγμένα
προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας. Χάρη στην εξειδίκευσή της στη
Βιοτεχνολογία, η μάρκα ενσωματώνει τα ισχυρότερα ενεργά συστατικά σε
ασύγκριτα απολαυστικές συνθέσεις για υγιή και ενεργή ομορφιά. Η Biotherm
προσφέρει ολοκληρωμένες σειρές με περισσότερα από 130 προϊόντα για το
πρόσωπο και το σώμα, τα οποία είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους
επιδερμίδας, όλες τις ανάγκες και όλους τους τρόπους ζωής. Στα θρυλικά
προϊόντα της μάρκας περιλαμβάνονται τα Life Plankton™ Essence,
Aquasource Gel, Blue Therapy Serum και Lait Corporel.

