
Koža vsak dan za vaše telo in um naredi 
neverjetne stvari. Ščiti vas. Vsrkava 
vitamine, hranila in energijo. Uravnava 
temperaturo vašega telesa in omogoča 
delovanje vaših celic. Interpretira okolje 
in vašim možganom pošilja signale. 
Zaradi nje izgledate tako čudovito. 
Zaradi vsega, kar koža naredi za vas, je 
čas, da z visoko kvalitetno rešitvijo 
naredite več za vašo kožo. 

BISTVENE SESTAVINE ZNANOSTI O NEGI KOŽE



PRVI KORAK 

OČISTITE
Prvi korak do vaše idealne polti je ta, da dobro očistite kožo, 
odstranite umazanijo in bakterije, ostanke ličil in odvečno 
maščobo.

Elemence Cleansing Gel (čistilni gel Elemence) 
Ta gel dodobra očisti vašo kožo, pri tem pa ni 
agresiven oziroma pregrob. Vsebuje edinstveno 
mešanico melise in šipka, ki kožo blaži in 
naravno vlaži. Učinke staranja, ki jih povzročijo 
prosti radikali in vnetja, zmanjšuje z brazilskimi 
acai jagodami, antioksidanti, fitosteroli in 
antocianini. Pomaga normalizirati maščobo, ki 
jo proizvaja in izloča vaša koža, in 
najpomembneje, vaši koži namesto škodljivih 
parabenov in kemikalij nudi hranila.

Elemence Facial Scrub (piling za obraz 
Elemence) za osnovno globinsko čiščenje in 
učinkovit piling To čistilo za obraz kožo očisti 
odvečne maščobe in nečistoče, ki zapirata 
pore, ki se naberejo na njej. Mikro piling delci, 
ki jih pridobivamo iz naravne jojobe, kožo 
očistijo odmrlih celic, ki povzročijo pust, 
postaran videz kože. Ti popolnoma okrogli 
mikro delci občutljivo kožo zgladijo in 
prečistijo, ne da bi jo pri tem poškodovali. 
Morska sol, ki jo vsebuje, kožo hrani s 
pomembnimi minerali. Vitamini s 
protistarostnim učinkom in poživljajočimi rastlinskimi deli 
pomagajo pri zagotavljanju optimalnega zdravja kože.

DRUGI KORAK 

TONIRAJTE
Elemence Hydrating Toner. (hidrantni tonik za 
obraz Elemence) Svojo kožo pripravite na hranila 
in vlago s pH nevtralno, rastlinsko mešanico. To je 
formula, ki ne vsebuje alkohola, vsebuje pa 
naravne vlažilce in izvlečke rastlin, ki pomirjujoče 
vplivajo na kožo. Vlažilni tonik vsebuje sestavine, 
ki pomagajo zmanjšati pore, uravnovesiti 
delovanje kože, navlažiti njeno površino in  jo 
zaščiti pred škodljivimi sredstvi in nečistočami.

TRETJI KORAK 

NEGUJTE
Elemence Repair Complex. (obnovitveni 
kompleks Elemence) Ne glede na to ali je vaša 
koža mlada ali zrela, ta posebni tretma ščiti pred 
škodo, ki jo povzročajo UV žarki in škodljivi 
elementi iz okolja. Njegova učinkovita kombinacija 
encimov z izvlečki rastlin in alg ohranja zdravje 
DNK kože, izboljša odziv kože pri naravnem 
okrevanju in koži pomaga, da se lahko upre 
učinkom zunanjih toksinov in stresa na celični ravni. 
Ti kompleksi četrte generacije predstavljajo 
prihodnost znanosti o negi kože in nudijo visoko napredne 
biozaščitne, obnavljalne lastnosti, ki obnavljajo 
procese mladostne kože. 

Elemence Bright Renewal Serum (posvetlitveni in 
obnovitveni serum Elemence) bo obnovil barvo in 
ton kože ter ustvaril mladosten videz. Ko se 
staramo ali pa se izpostavljamo soncu, lahko 
neenakomerno ali čezmerno nastajanje melanina 
povzroči razbarvanost kože in druge težave. Na 
srečo smo v posvetlitvenem in obnovitvenem 
serumu združili edinstvene peptide, organske snovi 
in izvlečke rastlin. Da bi omilila razbarvanost, 
spodbudila hitrejšo obnovo celic in kolagena, ponovno poživila in 
okrepila kožo, se mešanica osredotoča na določene kožne celice. 

Z uporabo učinkovitih tehnologij sestavin, ki jih Synergy 
Elemence  vsebuje, bo izboljšal izgled in delovanje vaše 
kože, obenem pa nudil druge daljnosežne koristi. 
Sledite naslednjim trem preprostim korakom:

Naročite še danes pri Synergy WorldWide:

080081188


