Dry Sheet Nanofibre Mask
[N]fibrecare reprezentuje nový
koncept suché plátýnkové masky,
která v sobě kombinuje inovativní
technologii dodávání aktivních
látek do kůže s unikátním
uživatelským zážitkem.
Maska je založena na dlouholetém
úspěšném a patentovaném
výzkumu společnosti Nanopharma
v oblasti nanovláken. Jako vůbec
první český výrobek byla vybrána
porotou prestižní kosmetické
soutěže Cosmetic Victories
k postupu do finále v Paříži.

informace
3 klíčové
o maskách [n]fibrecare
1. Suchá plátýnková maska
Zapomeňte na komplikované
rozbalování a aplikaci mokrých masek.
Maska [n]fibrecare je hedvábná
a hřejivá na dotek a na obličeji ji téměř
neucítíte. Díky suché formě masky
navíc není potřeba používat tolik
přídavných látek (např. konzervantů)
jako u běžných mokrých masek. Je tak
vhodná i pro ženy s citlivou pletí, pro
které jsou běžné masky příliš dráždivé.

2. Nanovlákna
Nanovlákna jsou tisíckrát tenčí než
lidský vlas a lidskému oka neviditelná.
Hustá síť jemných nanovláken chrání
pleť před průnikem bakterií a nečistot
a současně v sobě nese zapouzdřeny
aktivní látky, které uvolní teprve
až když se dostanou do kontaktu
s Vaší navlhčenou pletí. Obsah
a biodostupnost aktivních ingrediencí
je tak vyšší než u běžných masek.

3. Účinné ingredience
Masky [n]fibrecare obsahují jen
prověřené ingredience, které se
osvědčily jak v klinických studiích,
tak i mezi dermatology. Zajímavé je,
že kombinace ingrediencí v maskách
jsou cíleně voleny tak, aby navzájem
posilovaly svůj účinek.

Výhody masek [n]fibrecare
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

První suchá nanovlákenná maska svého druhu
Snadná a čistá manipulace
Velkorysá velikost masky
Pokročila nanovlákenná technologie zajišťující maximální účinnost
– voděrozpustná, 100% biorozložitelná a zajišťující nadstandardní
dostupnost aktivních látek
Unikátní formulace vhodné jak pro domácí tak i pro profesionální použití
Pouze 8 minutová aplikace
Vhodné pro citlivou pleť
Bez parabenů, silikonů, akrylátů a parfémů
Netestována na zvířatech
Minimalistický obal

Komu je maska určena
•
•
•
•
•

Milovnicím péče o pleť každého věku
Zákaznicím s velmi citlivou pletí
Zákaznicím s problematickou pletí vyžadující maximálně čisté ošetření
Kosmetičkám
Dermatologům

Masky

Dry Sheet Nanofibre Mask

REGENERAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ
Tato jedinečná maska obsahuje směs sedmi
vitamínů a účinných antioxidantů, které
nenajdete pohromadě v žádném jiném produktu.
Má jak nápravné, tak preventivní účinky
a dokonale se hodí pro ženy každé věkové
kategorie, které jsou vystaveny působení
volných radikálů a také stárnutí.

HYDRATAČNÍ
A OMLAZUJÍCÍ
Maska s obsahem dvou silných antioxidantů
a dvou hydratačních složek včetně kyseliny
hyauloronové. Náš lék na mdle a unaveně
vypadající pleť.

INERTNÍ
Profesionální inertní suchá nanovlákenná maska
bez účinných látek, která zvýrazní účinky Vašich
oblíbených sér a krémů. Pomáhá totiž jejich
udržení na obličeji, stejně jako jejich lepšímu
a rovnoměrnějšími vstřebávání. Oblíbené řešení
pro kosmetičky i dermatology.

PEČUJÍCÍ

Naše zklidňující a tišící maska
– lze ji používat po ošetření nebo kdykoli
cítíte, že je Vaše pleť podrážděná.

NAŠI FANOUŠCI ZÍSKAJÍ EXKLUZIVNÍ SLEVU
PŘI SPUŠTĚNÍ [n]fibrecare E-SHOPU
V ČERVENCI 2018!
#followthefibre    www.followthefibre.com

nfibrecare_mask
@nfibrecare
nfibrecare

Sledujte [n]fibrecare na facebooku a dalších sociálních sítích.
Dozvíte se zajímavé informace nejen o našich maskách,
ale i užitečné  rady k péči o pleť.

