
Aslavital Lift Instant

Krása trvá ...





Aslavital Lift Instant

• Aslavital Lift Instant je první kosmetická řada v Rumunsku s komplexem JÍLU - Gatuline 
Complex, který působí hluboko v pokožce, aby při prvním použití viditelně omladil.

• Inovace Farmec: první řada produktů s komplexem Jíl - Gatuline Complex, jedinečným 
přírodním přípravkem proti vráskám s okamžitým účinkem vypínání. Okamžitý vypínací efekt 
bez skalpelu.

• Gatuline Expression, přírodní výtažek z Acmella Oleracea (Plamatka zelná), pomáhá k 
okamžitému uvolnění pokožky a blokuje spontánní kontrakce svalů, aby zmírnil vrásky od 
prvního dne aplikace.

• Jíl navíc díky bohatému obsahu na minerály přispívá k regeneraci, zklidnění a remineralizaci 
každého typu pleti

• Výrobky také obsahují extrakt z Boswellia Serrata, který má za úkol doplnit omlazení pokožky 
odstraněním tmavých kruhů a váčků pod očima, aktivací krevního oběhu a silným 
protizánětlivým účinkem.

• Výrobky jsou hypoalergenní a neobsahují Paraben

• Tyto výrobky mají klinicky prokázanou účinnost prostřednictvím testů prováděných EVIC 
INTERNATIONAL GROUP



Ultra-Active Lift Cream

• Ultra-aktivní liftingový krém

• Gatuline Expression Extract ve spojení s jílem dodává 
krému jedinečné vlastnosti proti vráskám. Krém má 
okamžitý účinek na uvolnění pokožky a snížení vrásek je 
patrné již po jednom dni od aplikace. Mikroreliéf 
pokožky se zlepší po pouhých 10 dnech používání 
krému.

• Kyselina ferulová spojená s vitaminy A a E snižuje jemné 
linky, vrásky, pigmentové skvrny, zvyšuje elasticitu, 
stimuluje produkci elastinu a kolagenu, brání ničivému 
působení UV záření.

• Rostlinné fytohormony doplňují nedostatky zralé kůže a 
stimulují procesy buněčné regenerace.

• Sdružení přírodních olejů (bambucké máslo, sojový 
olej, skvalen) přispívá k lepší emolici a zvlhčení pokožky.

• Pokyny pro použití: aplikujte dvakrát denně, ráno a 
večer, na obličej, krk a dekolt, po řádném očištění, 
jemně masírujte krouživými pohyby až do úplného 
vstřebání.

• Klinicky prokázaná účinnost. Liftingový efekt se zvyšuje 
až o 53,58%.

• Kód: 161 50 ml



Intensive Contour Lift Cream
Eyes and Lips

• Intenzivní krém na oči a rty

• Gelový krém, inovativní produkt s 
intenzivním hydratačním a vyživujícím, 
uklidňujícím a ochranným účinkem, s 
okamžitým vyhlazením vrásek po pouhém 
jednom dni aplikace, regeneračním 
účinkem buněk a který bojuje proti 
tmavým kruhům.

• Pokyny pro použití: aplikujte ráno a večer, 
po řádném očištění, jemně masírujte 
krouživými pohyby.

• Okamžitý vypínací efekt bez skalpelu

• Klinicky prokázaná účinnost.

• Klinicky prokázaná účinnost. Liftingový 
efekt se zvyšuje až o 46,31%.

• Kód: 160 15 ml



Anti-Wrinkle Treatment Serum

• Sérum proti vráskám

• Jedná se o inovativní tekutý gel, speciálně vytvořený 
pro intenzivní ošetření obličeje a zejména oblastí 
vystavených procesu stárnutí a vzniku vrásek.

• Gatulinový expresní extrakt ve spojení s jílem 
propůjčuje séru jedinečné vlastnosti proti vráskám. 
Účinek  uvolňující pokožku je okamžitý a redukce 
vrásek je viditelná již po jednom dni aplikace. 
Mikroreliéf kůže se zlepší po pouhých 10 dnech 
používání séra.

• Kyselina hyaluronová zachovává zvlhčující úroveň 
pokožky a přispívá ke snižování vrásek.

• Mikrokapsle s vitaminem E zabraňují oxidační 
agresi na buněčné úrovni a poškození způsobenému 
UV záření.

• Pokyny pro použití: používejte denně, každý večer, 
po očištění pokožky, před aplikací Ultra-Active Cream 
- 161.

• Kód: 162 15 ml




