
Každého dne pokožka dělá vynikající 
věci pro Tvé tělo a Tvůj mozek. Chrání 
Tě. Přijímá vitaminy, výživné látky a 
energii. Reguluje teplotu Tvého těla a 
umožňuje buňkám jejich práci. Zkoumá 
prostředí, ve kterém pobýváš a posílá 
signály do Tvého mozku. Umožňuje Ti 
stále být toutéž krásnou osobnosti, 
kterou jsi. A proto, že Tvoje pokožka 
dělá tak mnoho pro Tebe, teď je čas 
udělat něco pro ni, s pomocí vysoce 
kvalitních prostředků.

ZÁKLADNÍ PRVKY VĚDY O KŮŽI



KROK PRVNÍ 

OČIŠŤUJ
Prvním krokem k ideální pleti je pečlivé očištění pokožky: 
odstranění sledů špíny, bakterii, zbytků líčení, nahromaděného 
tuku.

Elemence Cleansing Gel očišťuje a osvěžuje 
pleť díky směsí přírodních účinných látek. Gel 
pečlivě očišťuje kůži bez nepříjemného pocitů 
podráždění. Obsahuje unikátní směs Meduňky 
lékařské (Mellisa Officinalis) a Růže šipkové 
(Rosa Canina), která zklidňuje a přirozeně 
hydratuje pokožku. Zadržuje volné radikály, 
které zodpovídají za stárnutí pleti a působí proti 
zánětům díky jahodě Acai, antioxidantům, 
fytosterolům a antokyanům. Pomáhá 
normalizovat produkci tuku v pokožce, a co je 
nejvíc důležité, poskytuje Tvé pokožce výživu, 
namísto škodlivých parabenů a chemikálii.

Elemence Facial Scrub pro dokonalé očištění 
a efektivní odstranění částeček odumřele 
pokožky. Tento pokročily čistící peeling 
odstraňuje nadbytečný tuk a zanesené póry z 
povrchu kůže. Mikrogranule, pocházející z 
jojoby, zbavují kůži odumřelých povrchních 
částeček, které matují pleť a způsobují její 
stárnutí. Tyto perfektně okrouhlé mikrogranule 
zjemňují a čistí bez podráždění citlivé pokožky.  
Štědré množství mořské soli živí kůži 
podstatnými minerály a stopovými prvky. Vitaminy, působící proti 
stárnutí a revitalizační rostlinné látky, pomáhají zajistit optimální 
zdraví a kondici Tvé pokožky.

KROK DRUHÝ 

TONIZUJ
Elemence Hydrating Toner. Příprav svou kůži na 
výživu a hydrataci s použitím rostlinné tonizující 
směsi s vyváženým pH. Je to nealkoholický 
přípravek, který obsahuje přírodní hydratační 
složky a zklidňující rostlinné extrakty. Hydratační 
tonikum má vlastnosti uzavírající póry, vyrovnává a 
hydratuje pokožku a podporuje přírodní úkol 
pokožky blokovat škodlivé prvky a nečistoty.

KROK TŘETÍ 

OŠETŘUJ
Elemence Repair Complex. Zda je tvoje pokožka 
mladá i svěží nebo je zralá,  tento speciální léčící 
prostředek chrání pokožku proti. Účinné spojení 
enzymů, extraktů z bylin a vodních řas podporuje 
obnovu kůže na úrovni DNA, zlepšuje přirozené 
regenerační vlastnosti pokožky a pomáhá kůži 
zabránit účinkům vnějších toxin a vnitřního 
buňkového stresu. Tento výrobek čtvrté generace 
představuje budoucno vědy o kůži a poskytuje 
vysoce progresivní bioprotekční, obnovující 
vlastnosti, které navrátí vaši kůži mladí.  

Elemence Bright Renewal Serum obnovuje a 
tónuje barvu pleti, navrátí ji mladistvou podobu. 
Kdy kůže stárne anebo je stále exponovaná na 
slunce, nerovnoměrná nebo enormní produkce 
melaniny může způsobit přebarvení pleti a jiné 
problémy. Naštěstí, unikátní peptidy, organické 
látky a bylinné výtažky byly spojený v sérum 
Elemence Bright. Táto směs míří zvlášť v kožní 
buňky aby odstranit přebarvené skvrny a 
stimulovat růst obnovených buněk a produkci 
kolagenu aby obnovit a posílit pleť.

S použitím technologii vysoce výkonných složek, série 
výrobků Synergy Elemence může zlepšit podobu a 
schopností Tvé pokožky zatímco poskytne i další 
rozmanité přínosy. Sledujte tito tři jednoduché kroky:

Objednej si dnes! Kontaktuj Synergy WorldWide skrz:

800050119


