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Naty Kerny:
Vlasy, koruna krásy
Vlasové ampulky ako rýchla pomoc

Vlasové ampule je možné
použiť nasledovnými
spôsobmi:

„U mňa to až tak neplatí, vlasy mám
prirodzene riedke a jemné. Snažím sa im
prispôsobiť produkty a procedúry, aby ich
ostalo čo najviac. Vyživujem ich hlavne
na Klinike ENVY®, kde pravidelne podstupujem ošetrenia mezoterapia a plazmaterapia. Starostlivosť dopĺňam vlasovými
ampulkami Hair Ampoules na domáce
použitie.“

1.

Intenzívna kúra
(na akútne obmedzenie vypadávania vlasov
a podporu vlasových folikulov k produkcii
nových vlasov):
Prvé 2 týždne - 2 ampulky týždenne
		
(raz za 3 – 4 dni)
3. – 6. týždeň – 1 ampulku týždenne
		
(raz za 7 dní).

2.

Podporná kúra
(na podporu rastu, pevnosti a kvality
vlasovej pokožky aj samotného vlasu):
1 ampulka raz týždenne po dobu 2 mesiacov.

3.

Udržiavacia kúra:
1 ampulka raz za 2 týždne počas 2 mesiacov.

Tip Naty Kerny:
„Otestujte výhodné balenie MezoHAIR Kit, kde nájdete 4
unikátne koncentrované ampulky, vrátane mezoterapeutickej pomôcky Mezo Stamp (0,25 mm). Kto nevyskúša,
ten nezažije…“
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„Mne najlepšie funguje Intenzívna
kúra a vlasové ampulky aplikujem
vždy pomocou pečiatky Mezo Stamp
(0,25 mm). Najskôr sa zameriavam
na ošetrenie problémových oblastí
a miesta s vypadanými vlasmi (cestička, kúty, temeno…). Zvyšok produktu
už nanášam rovnomerne do vlasovej
pokožky, ideálne večer. Nezabudnite,
že vlasy si treba umyť najskôr až ráno,
nech účinné látky pôsobia čo najdlhšie. “

Benefity Hair Ampoules:
• zamedzujú vypadávaniu vlasov
• efektívne podporujú rast nových vlasov
• aktivujú činnosť vlasových korienkov
• zvyšujú hustotu a pevnosť vlasov
• spevňujú a posilňujú vlasové vlákna
• kvalitatívne zlepšujú štruktúru vlasov
• zlepšujú kvalitu vlasovej pokožky
• jednoduché používanie
• výhoda aplikácie s mezoterapeutickou pomôckou
Mezo Stamp
• vyvinuli špecialisti Kliniky ENVY® na základe
dlhoročných skúseností s trichológiou a vlasovou
mezoterapiou
• balenie obsahuje 5 ampúl po 5 ml

@natykerny
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„Keď máte 40 a viac, ste konfrontovaná
so stavom vašej pleti po každej prebdenej noci či pozretí sa do zrkadla.
Pretože vráska, ktorá bola donedávna
len mimickou, už začína vyzerať inak.
Prehlbuje sa a cítite ju i pod
prstami. Nie je to len o vráskach, ale
i o celkovom stave pleti. Volá sa
to starnutie, ale bojovať sa s tým dá.“

4. Intensive Antiaging Ampoules/
Mezo Stamp/ 3-in-1 Ultrasonic Therapy
- keď je pleť dôkladne odlíčená a vyčistená,
môžem pristúpiť k intenzívnej kúre
v podobe ampuliek. Keďže mám po 40-tke,
obľúbila som si Antiaging ampulky, vďaka
ktorým účinne bojujem proti vráskam
a starnutiu pleti. Vždy, keď mám pocit, že
to moja pleť potrebuje (cca každé 3 mesiace),
naordinujem si intenzívnu 7 dňovú kúru
a ako pomôcky použijem mezoterapeutický
nástroj na domáce použitie Mezo Stamp
a ultrazvukovú špachtľu 3-in-1 Ultrasonic
Therapy. Postupujem takto:

5.
6.

Antiaging Cream
- keďže sme použili ampulku, ktorá je najsilnejším koncentrátom, bolo by zbytočné
aplikovať v tomto bode sérum. Stačí pleť
už len nakrémovať. Ja zostávam vo svojej
obľúbenej Antiaging línii.

Aký je rozdiel medzi MezoStamp a Skin Stamp?

@elimakeupartistblog

1. deň – ampulku aplikujem pomocou Mezo
Stamp (0,25 mm).
2. deň – ampulku zapracujem pomocou
3-in-1 Ultrasonic Therapy – nastavím
si galvanický režim a špachtľu otočím
tak, aby sa kĺzala po pleti. Koncentrát
z ampulky nanášam
po sekciách (čelo, pravé líce, ľavé líce,
brada, krk, dekolt).
3. deň – ampulku aplikujem topicky priamo na pokožku.
4. deň – aplikácia pomocou 3-in-1 Ultrasonic Therapy a galvanického režimu.
5. deň – ampulku nanášam topicky priamo
na pokožku.
6. deň – aplikujem pomocou 3-in-1 Ultrasonic Therapy.
7. deň – aplikácia pomocou mezoterapeutickej pomôcky Mezo Stamp (0,25
mm) - nanášanie po sekciách.
Antiaging Eye Cream
je čas na nanesenie očného krému, ktorý
vďaka chladiacemu aplikátoru môžete spojiť
aj s príjemnou masážou očného okolia.

Eliška radí:

Odpovede na najčastejšie otázky
ohľadom Mezo Stamp:
• úplne bezpečné používanie
• odporúča sa meniť po 8 použitiach
• odporúča sa len so sterilnými ampulkami
(brightening, hydravitamin, vitaboost C, antiage)
• po použití vymývate horúcou vodou a používate
dezinfekčný sprej, necháte vyschnúť
• 1 – 2x týždenne používanie
• len večer, pleť býva ľahko začervenaná, asi
po hodine tento jav ustúpi
• v ten večer už sérum nie je potrebné, stačí
iba krém
• pred použitím Mezo Stamp pleť dôkladne
vyčistiť a tonizovať (silnejšie exfoliačné tonery
by som nepoužívala)
• v ten večer nepoužívajte už iný prístroj, nechajte
pleť upokojiť
• Mezo Stamp nie je antiage pomôcka, ale nástroj
ako dostať účinné látky hlbšie. Nezáleží na veku,
skôr na výbere ampúl.
• mne zostáva len jemné začervenanie, bodky
nevidím
• tesne pod oči určite nie, len po kosť pod očami
• Mezo Stamp ihličkuje pečiatkovaním, roller môže
pleť škrabať. Mezo Stamp má vo vnútri naliatu
ampulku, ktorá prechádza pomedzi ihličky
do pleti.
• používajte, ak máte pleť v pohode, žiadne čerstvé
AHA, laser, zákroky, iné prístroje pred ani po
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ENVY Therapy® Skin Stamp

ENVY Therapy® Mezo Stamp

- väčšia plocha s mikroihličkami ušetrí čas
- ideálny na mikroihličkovanie v oblasti
krku a dekoltu
- ampulka sa do nej nedá naliať priamo, najskôr
ju musíte aplikovať topicky

- menšia plocha s mikroihličkami, ktorou sa dostanete
bližšie k nosu a k očiam
- ampulku, koncentrát dokážete vliať priamo dovnútra
a začať pečiatkovať
- ideálne na účinnú domácu mezoterapiu

ENVY Therapy®
Intensive Antiaging Ampoules
Omladzujúca kúra inšpirovaná
profesionálnym efektom mezoterapie. Vďaka ampulkám s vysokou
koncentráciou glykozamínoglykánov (GAG) bude vaša pleť spevnená, vyplnená, vyhladená a intenzívne vypnutá.
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