
Карта продажу
DuoLife Beauty Care Collagen
Face & Body Mist Toner 100 ml

Характеристика/
Компонент Перевага/Дія Вигода/Ефект Категорія

Гідрат колагену 
зі збереженою 
біологічною 
активністю та 
структурою потрійної 
спіралі

Застосований біологічно 
активний гідрат колагену 
впливає на стимуляцію 
синтезу нашого 
природного колагену.

Значне покращення 
стану шкіри 
вже з першого 
застосування. Ми 
отримуємо молоду, 
гладку, пружну та 
еластичну шкіру.

СПРЯМОВАНА 
ДІЯ

Гідрат колагену із 
запатентованим 
методом термічної 
та мікробіологічної 
стабілізації

Унікальність та 
ексклюзивність на 
європейському ринку. 
Єдиний продукт на ринку 
з такими параметрами. 
Мікробіологічна стабілізація 
захищає від розвитку 
мікроорганізмів – безпека 
для користувача. Термічна 
стабілізація забезпечує 
стабільність продукту 
до 32° C.

Єдиний такий 
продукт на ринку 
косметики, який не 
потрібно зберігати 
в спеціальних 
термічних умовах. 
Його можна завжди 
взяти з собою, 
зберігаючи при цьому 
високу якість продукту.

УНІКАЛЬНІСТЬ

Формула, яка 
врівноважує рН 
шкіри обличчя

Миючі засоби мають лужну 
реакцію. Підвищуючи 
pH шкіри, ми тим самим 
порушуємо її гідроліпідний 
обмін, тому на наступному 
етапі догляду за шкірою 
необхідно використовувати 
косметичний засіб, який 
завдяки відповідному 
складу забезпечує 
відповідний pH шкіри 
(кислий близько 5,5).

Шкіра з належним 
pH (кислий близько 
5,5) захищає 
від надмірного 
висушування, 
а також полегшує 
всмоктування 
активних речовин 
на наступних етапах 
щоденного догляду за 
шкірою.

СПРЯМОВАНА 
ДІЯ



Відповідна 
структура частинок 
24-каратного золота

Належним чином подрібнені 
частинки 24-каратного 
золота дають дивовижний 
ефект відбиття світла на 
шкірі обличчя та тіла.

Після застосування 
спрея шкіра довго 
залишається 
освітленою, 
оновленою, сяючою 
та блискучою.

СПРЯМОВАНА 
ДІЯ

Екстракт медуз – 
це багате джерело 
натуральних 
глікозаміногліканів – 
муцину та кнюмуцину

Глікозаміноглікани - це 
незамінний елемент 
позаклітинного матриксу, 
який утримує колагенові 
та еластинові волокна 
в правильному положенні. 
Крім того, кнюмуцин має 
дивовижну здатність 
зв’язувати воду – в 3 рази 
більшу, ніж гіалуронова 
кислота.

Значне покращення 
стану шкіри 
вже з першого 
застосування. 
Очищаючи шкіру 
від забруднень та 
надлишку шкірного 
сала ми отримуємо 
гладку, пружну, 
помітно зволожену 
та сяючу шкіру.

СПРЯМОВАНА 
ДІЯ

Комплекс чотирьох 
типів гіалуронової 
кислоти HYMAGIC 4D

HYMAGIC 4D – це аж 
чотири типи гіалуронової 
кислоти з молекулами 
різної величини, 
(низько-, середньо- та 
виcокомолекулярна), 
завдяки чому вона досягає 
різних шарів шкіри. 
Перевагою гіалуронової 
кислоти є її здатність 
вбирати воду в шкірі. Одна 
молекула кислоти вбирає 
до 250 молекул води.

Миттєве багаторівневе 
зволоження робить 
шкіру гладкою 
та еластичною, 
створюючи 
враження майже 
безпрецедентного 
відчуття на шкірі.

СПРЯМОВАНА 
ДІЯ

Райдужні водорості – 
клітинний концентрат 
з освітлюючими 
властивостями

Компонент природного 
походження. Діє в три 
етапи на меланін: на стадії 
синтезу, пресинтезу та на 
стадії, коли речовина вже 
готова. Обмежує синтез 
меланіну, освітлює шкіру, 
освітлює неправильну 
пігментацію, зменшує 
нерівності пігментації шкіри, 
зменшує видимість змін 
кольору та зменшує їхню 
кількість.

Вирішує проблему 
знебарвлень шкіри, 
які можуть з’явитися 
з віком, а також 
під впливом УФ-
випромінювання чи 
гормональних змін 
в нашому організмі. 
Забезпечує також 
ефект освітлення сірої 
та втомленої шкіри. 
Надає їй прекрасний 
колір та блиск.

СПРЯМОВАНА 
ДІЯ



Індекс 
натуральності – 
98,7 %

Гарантія, що в продукті 
на 98,7 % застосовані 
компоненти природного 
походження відповідно до 
стандарту ISO 16128.

Натуральний 
продукт – натуральні 
компоненти або 
компоненти 
природного 
походження 
з сертифікатом.

ПРИРОДНІСТЬ

Спеціальний спосіб 
дозування, який 
запобігає контакту 
продукту зі шкірою

Відсутність контакту 
продукту зі шкірою 
гарантує мікробіологічну 
чистоту гідрату протягом 
усього терміну придатності 
продукту (24 місяці) 
та 6 місяців з моменту 
відкриття упаковки.

Безпека та гігієна 
використання 
протягом усього його 
періоду. БЕЗПЕКА


