MEDNARODNO PRIZNANO PODJETJE Z LICENCO CIDESCO,
MED 159. REGISTRIRANIMI V SVETOVNEM ZDRUŽENJU

Spoštovane uporabnice, spoštovani uporabniki Kozmetike Kahne!
Iskrena hvala za vaš nakup in odločitev, da podpirate inovativne kozmetične izdelke s tradicijo, preverjenimi
lastnostmi in osrečujočimi učinki.
Po več kot 35 letih delovanja in aktivnega sodelovanja z Monaškim laboratorijem SED Monaco, kot največjim
strokovnjakom v svetovnem merilu, imamo za vas odlične novice.
Da bo vaša koža vedno v odlični formi, pomlajena, zdrava, z zmanjšanimi gubami, so največja rešitev znanstveno
in dermatološko potrjene podlage, ki se nanašajo pred kremami in so po sestavi enake naši koži: Hialuron serum,
Naravno mazilo iz morskih alg, Kolagenski lifting, Stabilni vitamin C, Vitaminsko olje – vitamin E… Z njimi kožo
globinsko nahranimo, pomirimo, saj so sestavine enake sestavi naše kože in jih zato koža najbolj sprejema.
Popolna pomoč za nego kože, ki je izpostavljena stresu in hormonskim spremembam. Študije potrjujejo, da le
sestavine kožnega tkiva delujejo protivnetno in pomagajo pri obnovi tkiva, saj je v praksi čedalje več težav tudi z
ekcemom in rozaceo.
Opozorilo: pretirana uporaba agresivnih preparatov proti aknam in mozoljem lahko povzroči zmanjšanje funkcije
lojnih žlez in hudo izsušitev kože. Uporabljamo jih zgolj občasno in v takih primerih je potrebno kožo izdatno
navlažiti. Tudi tu so največji rezultati podlage Kozmetike Kahne, katerim prehodno dodamo Tonik hamamelis za
uravnan PH ali kožo pred nanosom navlažimo s prekuhano vodo, da je obraz ves čas moker, saj se hialuron veže
z vodo. Brez tega sestavine ne morejo prodreti v globljo plast, da se nam zmanjšajo gube, podočnjaki, dvignejo
veke in popravi stanje aken.
Enostavno povedano je vsa skrivnost v mehanizmu delovanja podlag pred nanosom kreme Kozmetike Kahne, ki je
hkrati naša velika konkurenčna prednost: v globljo plast kože lahko prodrejo sestavine, ki so po kemizmu sorodne
naši koži. In prav takšne so podlage Kozmetike Kahne. Čez podlage pa nanašate vse nadaljnje preparate (olja ali
kreme): OXY kisikovo kremo za aktiviranje celic, slavimo po izjemni Kremi proti pigmentnim madežem za zaščito
pred UV in zmanjševanje pigmentnih madežev na koži ipd. Temne lise, ki se pojavljajo pri mnogih, niso vedno
odraz vaših let, ampak predvsem nepravilne nege kože.
Naše znanstveno potrjene sestavine hialuronske kisline spadajo v sam svetovni vrh, saj dokazano v koži vežejo
vlago, zmanjšujejo gube, podočnjake, dvigujejo veke, izboljšuje obnovo celic kože, stimulirajo celo proizvodnjo
kolagena, kar pa je osnovni pogoj za zdrav, lep videz kože in mehkost dermisa.
Pomembno je tudi redno odstranjevanje površinskega sloja odmrlih celic, priporočam Vam piling z glikolno
kislino (kot destilat sladkornega trsa). Pri agresivnih pilingih morate biti zelo previdni.
Za informacije o uporabi in posvet pred nakupom vam naši dežurni strokovnjaki na mobilni številki 031 855 185
strokovno svetujejo in razložijo enostavno uporabo, pri kateri pa je zelo pomembno, da pri nanosu podlag pred
kremami obraz navlažimo s prekuhano vodo ali Tonikom Hamamelis.
Veliko veselja in osrečujočih učinkov pri negi koži vam želim!
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