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FOTO-BIOSTIMULATIE OM HUIDVEROUDERING TEGEN TE GAAN

De LED-energie (Light Emission Diodes) werkt met een speci�eke monochromatische
gol�engte, en stimuleert op natuurlijke wijze het weefselmechanisme op een
niet-invasieve manier, door het activeren van de celstofwisseling, de productie
van collageen en elastine, essentieel om de structuur van de huid te verbeteren.
Met de Sun�ower zijn enkele seconden monochromatische lichtpulsen voldoende
om de weefsels te verjongen en zo de schoonheid, de kracht en de pracht van
de zonnebloem terug te vinden.

VERJONGEN DOOR KLEUREN
VOOR EEN MOOIERE HUID

ZOWEL INWENDIG ALS UITWENDIG



Verjongen met licht
De veroudering die na verloop van tijd optreedt is een natuurlijk en biologisch proces,
dat niet alleen van belang is voor de huid maar ook voor het ganse lichaam.
De stress, de smog, een lang zonnebad, een gebrek aan huidverzorging, een ongezonde
voeding, erfelijkheid, veroorzaken huidproblemen, die zich uiten in kraaienpootjes, rimpels en
het verlies van de huidenergie.

Vandaag is de foto-biostimulatie een bewezen vernieuwende methode, niet invasief en volledig
pijnloos, die snel resultaat biedt, ter voorkoming van snelle veroudering en verbetering van de
huidproblemen.
Door gebruik van geavanceerde LED-bronnen (Light Emmision Diodes) - monochromatisch
gepulseerd en warmteloos licht - veroorzaakt men de foto-activatie van de celprocessen met
resultaten op moleculair en morfologisch vlak.

De lichtopname door de cytochromen, cellulaire pigmenten, verhoogt de metabolische activiteit
van de �broblasten en de collageen - en elastineproductie, die onmisbaar is in de huidweefselstructuur
en het herstelproces.

Sun�ower verjongt, geeft een nieuwe energie aan de huid, vermindert de rimpels, geeft weer
pit en elasticiteit aan de huidstructuur, die verstevigt en aan gezondheid en schoonheid wint.

SUNFLOWER ENERGETISCH COMPLEX
Een nieuwe cosmetische generatie van professionele producten
gecreëerd om synergetisch samen te werken met de
fotobiostimulatie. Dringt snel en moeiteloos in de huid,
actieve principes die de collageen- en elastine -
productie en het hyaluronzuur stimuleren.
Het gebruik van dit product is noodzakelijk
voor het verkrijgen van een totaal,
duurzaam en snel zichtbaar e�ect.
De Sun�ower Energetisch Complex
reageert op oppervlakkige weefsels
en maakt het mogelijk snelle en zichtbare
resultaten te verkrijgen.
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