PRODUKTY
DO KONTYNUOWANIA
PIELĘGNACJI W DOMU

WHITE SKIN PERFECT WHITENING CREAM SPF 20
Krem na dzień, który reguluje proces pigmentacji skóry, hamuje i zapobiega powstawaniu przebarwień i pojawianiu się niedoskonałości skóry, jednocześnie chroniąc ją przed promieniami UV.
Pojemność: 50 ml

WHITE SKIN WHITENING RENEWAL SERUM
Serum na noc o silnym działaniu wybielającym, przeciwutleniającym i odnawiającym, hamuje i zapobiega powstawaniu przebarwień i pojawianiu się niedoskonałości skóry, pozostawiając ją pełną blasku i w idealnym stanie.
Pojemność: 30 ml

WHITE SKIN SPECIFIC BLEMISH ROLL-ON
Płyn o silnym działaniu depigmentacyjnym, zaprojektowany specjalnie do aplikacji bezpośrednio na przebarwienia. Wykorzystuje technologię GENOINHIBIT SYSTEM. Wzmocniony mieszanką kwasów o działaniu
usuwającym przebarwienia.
Pojemność: 4,5 ml

ZAPOMNIJ O NIEDOSKONAŁOŚCIACH SKÓRY,
POCHWAL SIĘ PORCELANOWĄ CERĄ

WHITE SKIN

ZAPOMNIJ
O NIEDOSKONAŁOŚCIACH
SKÓRY, POKAŻ ŚWIATU
PORCELANOWĄ CERĘ

upiększającymi znanymi jako SAHO (głębokie oczyszczanie w trzech
krokach). Kombinacja różnych technik głębokiego złuszczania, takich jak mikrodermabrazja, peeling chemiczny lub peeling enzymatyczny, usuwa przebarwienia na skórze. Ponadto każdy zabieg MONTIBELLO rozpoczyna się
i kończy specjalnymi technikami Cleansing & Relax oraz Finish & Relax, które wprowadzają w stan prawdziwego relaksu i odprężenia.

Cel: usunąć plamy i przebarwienia, rozjaśnić skórę i wyrównać jej koloryt.
Linia produktów WHITE SKIN marki MONTIBELLO to innowacyjny
program wybielania opracowany z myślą o usuwaniu przebarwień i zapobieganiu im oraz o ochronie skóry przed uszkodzeniami zewnętrznymi.
WHITE SKIN zawdzięcza swą znakomitą skuteczność połączeniu dwóch
uzupełniających się technologii: GLYCOPEEL EXPERT SYSTEM
i GENOINHIBIT SYSTEM.

PIELĘGNACJA WHITE SKIN
Rytuał SAHO
Firma MONTIBELLO przedstawia obejmujący 4 zabiegi profesjonalny
program pielęgnacji estetycznej White Skin Renewal Whitening Programme, który usuwa przebarwienia skóry, hamuje ich powstawanie, wyrównuje
odcień skóry i chroni ją. To nowy specjalistyczny system intensywnej odbudowy komórek firmy MONTIBELLO zainspirowany zabiegami pielęgnacyjnymi i estetycznymi skóry oraz starożytnymi azjatyckimi zabiegami

DZIAŁANIA I REZULTATY:
· Zwalcza ciemne plamy
· Wyrównuje odcień skóry
· Nadaje skórze blask
· Hamuje syntezę melaniny
· Chroni skórę przed czynnikami wywołującymi nadmierną pigmentację

Czas zabiegu: 1 h
Częstotliwość: terapia szokowa: 4 zabiegi w 4 tygodnie.

