BODE OXYJET:

ORIGINÁLNÍ PULZNÍ
TLAKOVÉ VSTŘIKOVÁNÍ KYSLÍKU
Výrobce: NORA BODE GERMANY

VÝVOJ SYSTÉMU OXYJET
1986 Technik a přírodní léčitel Lothar Bode si společně se svou ženou Juttou Bode, lékárnicí a chemičkou
otevřel praxi. Po krátké době se začali specializovat na léčbu kožních nemocí, zejména ekzémů a jiných
zánětlivých problémů.
1989 Jutta a Lothar Bode založili výzkumná ústav IN.TACT. eV v Hohensteinu pod vědeckým vedením profesora R. Gorgese. Cílem bylo podporovat výzkum v oblasti mediátorů imunity v kůži. Těchto výzkumných
projektů se účastnilo několik univerzit a fakult, a také firem se svými odbornými znalostmi a specialisty.
Během tohoto výzkumu Lothar Bode vyvinul rychlý mikroskopický test pro zjištění kvality mezibuněčných
prostor. Rychle se ulázalo, že aktivní látky by mohly být zaváděny tlakově pomocí tzv. „Biomatrix“. A systém
OXYjet byl na světě.
1994 Jutta a Lothar založili společnost NORA BODE Kosmetik. V tomto roce byl také vytvořen prototyp
systému OXYjet, který zavádí speciální kosmetické přípravky a čistý kyslík hluboko do pokožky pomocí
pulzního kyslíku. Vývoj speciálních aktivních složek pro ošetření a správných přípravků pro domácí péči
pak intenzivně postupoval kupředu. Výsledky ošetření zejména suché, ekzematózní, atrofické kůže nakonec vedly ke kosmetickému použití tohoto systému.
1997 Lothar Bode získal patent na postup tlakového vstřikování od Německého patentového úřadu v
Mnichově. Vědecké studie prováděné Fraunhoferovým institutem biomedicínských technologií v St. Ingbert
v Německu potvrdily účinnost originální technologie Bode OXYjet a zároveň vedly ke stanovení talku při
ošetření. V témže roce byly na německý trh uvedeny první modely přístroje OXYjet.
1998 a následující roky byly charakterizovány dalším vývojem technologie zařízení, specializací aplikovaných kosmetických přípravků a uvedením přístroje na trh v sousedních evropských zeních a následně
i v Asii, USA a v Rusku.
2003 Daily Mirror napsal, že královna popu Madonna chodí v Londýně na ošetření BEAUTY-TOX/OXYjet,
a proto už toto ošetření přestalo být tajemstvím.
2005 – 2010 Následující roky se vyznačují vývojem dalších revolučních novinek: OXYjet Set – tlakové
vstřikování kyslíku pro domácí použití – je nyní liftingovou senzací celebrit na celém světě: ”Body“ Elle MacPherson. Německé herečky Anjia Kruse, Suzanne von Borsody, Jutta Speidel a Christine Neubauer by na
metodu tlakového kyslíku Nora Bode přísahaly. V následujících letech jsou na německý i mezinárodní trh
uvedeny multifunkční přístroje OXYjet STAR a mobilní OXYjet LEO. Obojí jsou výkonná zařízení sestrojená
podle nejvyšších standardů, splňující přísné požadavky náročných zákazníků. V roce 2007 mezinárodně
uznávaný Cornwalský institut dermatologického výzkumu, lékařská fakulta Penninsula Medical School,
Truro provedl studii, která poprvé prokázala velký význam originální technologie OXYjet v medicínských
aplikacích.
2011 Nový modul ošetření CRYO2 se ukázal jako optimální doplněk bezjehlového tlakového vstřikování:
mrazivě chladivá svěžest, čistý kyslík a špičkové koncentráty zpevňují linie těla.
2012 V souladu s trendem kompaktních výkonných multifunkčních zařízení se světu krásy a medicíny
představují tři nové modely řady OXYjet LEO, a to LEO, LEO cool a LEO de luxe.
Našimi přednostmi jsou zkušenosti, schopnosti a inovace!

OXYjet LEO
Provozní napětí:

230/115V, 50/60 Hz

Nastavení
průtoku:

od 0,2 do 6 l/min.

Provozní teplota
okolního prostředí:

10°C až 40°C

Aplikační tlak:

max. 2,2 barů

Spotřeba el. energie:

350 / 400 W

Kyslíkový
výkon:

do 3 l/min. 95% O2 +/- 3%

Hmotnost:

21 kg

do 4 l/min. 85% O2 +/- 3%

Rozměry:

54 x 20 x 52 cm

do 6 l/min. 75% O2 +/- 3%

Záruka:

2 roky

Osvědčení o bezpečnosti CE

Technika OXYjet
Zakládá se na koncentracích kyslíku z okolního vzduchu. Ten se skládá z 21 % kyslíku, hlavní podíl sestává z cca 78% dusíku, doplněného
malým podílem jiných plynů. Okolní vzduch je
nasáván do systému OXYjet, je čištěn přes filtr
a poté je odváděn dvěma komorami s molekulárními síty. Ty oddělují různě velké molekuly
kyslíku a dusíku. Vymýváním molekulárních sít
se odstraňuje dusík ze systému přístroje, zůstává čistý kyslík, koncentrovaný na max. 98 %.

Bez kyslíku by nebyl na zemi žádný lidský život. Všechny naše
životní procesy jsou závislé na tom, aby buňky našeho těla byly
stále dostatečně zásobeny kyslíkem, aby mohla být z živin
a vitálních látek vyráběna energie.
Epidermis (pokožka) je vysoce
aktivní část kůže, zejména její
nejhlubší buněčná vrstva, stratum
germinativum a její bazální membrána. To je místo,
kde probíhá dělení
buněk a růst povrchové kůže, kde se
odehrávají důležité
imunologické procesy a zejména kde
se v lokalizovaných
melanocytech tvoří
melanin zabarvující
kůži.
Epidermis:
„Velmi aktivní orgán“

Mitochondrie – „elektrárna buňky“
bez kyslíku by nebyla možná tvorba nosiče energie
ATP – což by byla pro buňku katastrofa!

To platí samozřejmě i o buňkách
naší pokožky: pro dosažení co
nejlepších výsledků potřebují také
neustálou dodávku energie.

ELIXÍR ŽIVOTA

Dermis, která je pod ní, hraje důležitou
roli v procesu stárnutí kůže. Zde se tvoří struktury kolagenu a kyseliny hyaluronové, které způsobují, že díky jejich
schopnosti vázat vodu naše pokožka
vypadá pevná a mladistvě hladká.

Starší pleť má nedostatečné krevní zásobení, mikrokapiláry dermis zdegenerovaly a nejsou již schopny zajistit dostatek kyslíku a živin kožním buňkám.

Výsledek: Dělení buněk se významně
zpomaluje, pleť se stává tenčí, sušší a
Mladá pleť netrpí nedostatkem energie, vrásčitou, a zbarvení kůže začíná být
její pokožka je přiměřeně zásobována nestejnoměrné.
kyslíkem a živinami prostřednictvím cév
v dermis. Vypadá pak svěží
Řešení: Jedinečná kombinace špičkoa vitální.
vé technologie – kyslíku a vysoce účinných kosmetických přípravků.

Kyslíková tlaková injekce bez jehly pomocí patentovaného přístroje
Bode OXYjet je jemným a efektivním řešením pro ošetření problematických kosmetických zón
Pomocí pulzního tlaku kyslíku se do hlubokých
vrstev pokožky nastřílejí vysoce účinné kosmetické formulace a čistý koncentrovaný kyslík –
bez jehly – jemně, efektivně a bezpečně!

Bode OXYjet

Zásoba účinných látek vytvořená v hloubce
pokožky po dlouhou dobu vytrvale rozvíjí své
pozitivní efekty. Náraz kyslíku účinkuje současně jako oživující impuls! Všechny kosmetické problematické zóny mohou být ošetřeny
bezbolestně a bez vedlejších účinků. Obličej,
zejména jemná pokožka kolem očí a rtů, krk,
dekolt a tělo.
Vynikající výsledky ošetření je možno očekávat
zejména u:
• tvorby vrásek
• atrofické pokožky
• poruch pigmentace
• nečisté pokožky
• problémů s postavou
• vrásek a strií

Zatímco kosmetický přípravek Gama L
sérum potřebuje při pouhém nanesení na
pokožku k proniknutí do epidermis přibližně hodinu, dopraví přístroj OXYjet gama
L sérum do hlubokých vrstev pokožky
již za jednu minutu a vytvoří zde zásobu
účinných látek.

Prokázaná účinnost, v roce 1997 vědecká
studie v Německu: Mezinárodně renomovaný Frauenhofský institut biomedicínské techniky v St. Ingbert dokládá 60krát urychlenou
tvorbu zásob při použití systému OXYjet proti
tvorbě vrásek.
V roce 2007 vědecká studie v Anglii:
mezinárodně uznávaný Institut Cornwall
Dermatology Research, Peninsula Medical
Schoolm Truro, potvrzuje až 3 krát silnější pronikání účinných látek pomocí systému OXYjet
u rakovinných uzlíků v pokožce. *Literatura je
k dispozici u autora

OXYJET LEO

DOKONALÉ OŠETŘENÍ OBLIČEJE

OXYclear:
Hluboký čisticí kyslíkový
peeling

OXY diamond:
Kyslíko-diamantový
peeling

OXYjet:
Pulzní tlakové vstřikování
kyslíku:

• Na pleť je aplikován
koncentrovaný kyslík, který
vitalizuje a svým dezinfekčním účinkem působí účinně
proti podráždění a nečistotám. V kombinaci s přípravkem OXYclear lotion se čistí
hluboké póry pleti.
• Systém Bio Blue Light vyhlazuje nečistou a podrážděnou pleť, Bio Red Light
stimuluje zralou atrofickou
pleť.

• Koncentrovaný kyslík a
diamantové peelingové
hlavice s různou zrnitostí
odstraňují zrohovatělou
pokožku a stimulují pleť.
• Aktivuje se buněčné dělení v hlubších vrstvách pokožky, takže pleť pokaždé
znovu získá svůj mladistvý
vzhled.

• Speciální kosmetické
přípravky a kyslík pronikají
pokožkou pomocí aplikace
vysoce pulzního tlaku a
vytvářejí zásobu aktivních
látek v hlubokých vrstvách
kůže. Pleť vypadá hladká
a pevná, sníží se poruchy
pigmentace a nečistoty.
• Pulzní kyslík vitalizuje pleť
a dodává jí energii. Pleť pak
vypadá svěží a zdravá.

Nové modely systému OXY LEO nabízejí řadu špičkových kyslíkových
modulů pro dokonalé ošetření obličeje a těla - bez jehly, jemné, účinné
a bezpečné!
OXYtone:
Kyslíkový facelift
• Jedinečná polyrotační hlavice stimuluje a napíná svalstvo
a pojivovou tkáň kůže. Kontury obličeje se viditelně zpevňují. V kombinaci se sérem
Oxytone se jemně zmenšují
váčky pod očima.
• Koncentrovaný kyslík pleť
zároveň osvěžuje a vitalizuje.
• Podle vzhledu pleti systém
Bio Blue Light vyhlazuje citlivou pleť nebo systém Bio Red
Light stimuluje zralou atrofickou pleť.

OXYJET LEO

DOKONALÉ OŠETŘENÍ OBLIČEJE
OXYtone disk:
Intenzivní kyslíková
masáž obličeje

CRYO2:
Chladivý kyslíkový lifting

OXYspray:
Ošetření kyslíkovým
sprejem

• Speciální rotační masážní
kotouč intenzivně stimuluje podkožní tukovou tkáň,
a tím podporuje metabolismus a odstraňování rozpuštěných lipidů – nezbytná
složka ošetření lokálních
tukových depozit na obličeji
a krku v kombinaci s OXYjet
Body Slim Treatment, např.
u dvojité brady.
• Bio Red Light proniká hluboko do podkožní tkáně,
stimuluje aktivitu tukových
buněk, a pomáhá tak zmenšovat lokální tuková depozita.
• Koncentrovaný kyslík pleť
zároveň osvěžuje
a vitalizuje.

• Aplikuje se chladivý, mrazivě svěží koktejl chladu,
kyslíku a aktivních látek.
• Stimulující chladivý tlak
zpevňuje pleť, snižuje otoky a záněty, a spolu se synergickým působením kyslíku se postará o uvolnění
pórů a zdravou barvu pleti
se zpevněnými konturami.

• Jemný kyslíkový vánek
stimuluje vlastní imunitní
systém pokožky, zmírňuje
podráždění po mikrodermálním peelingu nebo po agresivním peelingu a urychluje
hojení poranění.
• V kombinaci se speciálním
sprejem NORA BODE se
pleť intenzivně hydratuje,
vyhlazuje a osvěžuje.

OXYJET LEO

PRO OŠETŘENÍ TĚLA
Štíhlé tělo, krásný dekolt – přirozeným způsobem, bez jehly a chirurgických zákroků!
OXYjet Body:
Pulzní tlakové vstřikování kyslíku pro vaše tělo

OXYtone disk:
Intenzivní kyslíková
masáž těla

OXYtone roller:
Detoxikační kyslíková
masáž

• Na požadované části těla
se nanese přípravek OXYjet Bust Form Treatment
a/nebo OXYjet Body Slim
Treatment, a potom jsou
pomocí speciální trysky pro
tělo tyto přípravky vstřelovány hluboko do kožní tkáně. Podle daného přípravku
stimuluje ošetřující depozit
buď zvětšení poprsí nebo
odbourávání lokálních tukových depozit.
• Pulzní kyslík navíc vitalizuje pokožku těla a dodává
jí energii.

• Speciální rotační masážní
kotouč intenzivně stimuluje
pokožku a podkožní tkáň.
V kombinaci s přípravkem
OXYjet Bust Form Treatment podporuje zvětšení poprsí a zpevnění jeho
kontur. V kombinaci s přípravkem OXYjet Body Slim
Treatment jsou odbourávána tuková depozita a kůže
se také zpevní.
• Bio Red Light proniká hluboko do podkožní tkáně,
stimuluje aktivitu tukových
buněk, a tím pomáhá snižovat lokální tuková depozita.
• Koncentrovaný kyslík pleť
osvěžuje a vitalizuje.

• OXYtone roller, speciálně vyvinutý pro aplikaci na
pažích a nohou, pomáhá
snižovat hromadění lymfy
a detoxikovat kožní a podkožní tkáň. Nevzhledné nepravidelnosti na pažích a
nohou se zmenší a povrch
vypadá hladší.
• Kombinací OXYjet Cool
Body Spray a Bio Blue Light se paže a nohy zpevní.
• Koncentrovaný kyslík pleť
osvěžuje a vitalizuje.

Nora Bode

kosmetické přípravky
CEROMONE Sérum
na zpevnění pleti
Definice: Intenzivní koncentrát
se čtyřnásobným účinkem. Stabilizuje účinek tlakových injekcí
hyaluronu a Ceronome. Aktivní
složení: Kyselina hyaluronová,
Rutinderiváty,Extrakt Padina
pavonica ,Nanočásti oleje brutnáku lékařského, Bez konzervačních látek =>Synergetický
účinek proti stárnutí pro novou
pevnost, hladkost a pružnost
kůže.
Použití: Aplikujte ráno a večer
po vyčištění na obličej, krk a
dekolt. Poté pokračujte s Ceromone pleťovou vodou nebo
krémem proti stárnutí. Obsahuje vysoké dávky kyseliny
hyaluronové, zanechává vlhký
film na kůži. Nanášejte make-up
jen pomocí jemných poklepů,
abyste předešli “drobečkům
hyaluronu vzniklých dřením”.
Jestliže se objeví problémy se
současným používáním make-upu, používejte sérum na zpevnění pletí jen večer. Velikost:
30ml 150 ml

CEROMONE Ampule hydraminu Definice: Přírodní hydratační ampule s
faktory zadržování vody a vysoce dávkovanou kyselinou hyaluronovou.
Aktivní složení: Kyselina hyaluronová, Aminokyseliny,Urea
Použití: Optimální doplněk péče, když kontrolní
test Ceramide ukáže přemíru péče v minulosti, a pro
pleť s nedostatkem hydratace. Nanášejte několik
kapek ráno a večer, jakmile
se pleť začne cítit napnutě, pokračujte s pleťovou
vodou nebo krémem proti
stárnutí.
Velikost: 6 x 4ml, 20x4ml
CEROMONE Esenciální liftingová kúra na
poprsí
Definice: Koncentrát
zpevňující a stabilizující
tkáni kůže na poprsí,
krku a dekoltu. Pro použití s kúrou Bode OXYjet
a/nebo OXYspray.
Aktivní složení: Fucus
vesiculosus, Extrakt
kigeline , Izoflavony
sóji,Aescin, Extrakt Centella Asiatica ,Olej ze
semen vinné révy Použití: Pomocí Nora Bode
OXYjet stiskněte injekci
na krk, dekolt a poprsí.
V citlivých oblastech,
jako je poprsí, použijte
rozprašovač Nora Bode.
Velikost: 150 ml

CEROMONE Control Fluidum proti stárnutí
Definice: Hydratační pleťová voda s účinkem proti
stárnutí. Aktivní složení: Esenciální lipidy oleje brunátníku lékařského a oleje zrn vinné révy ,Skvalen
,Fytohormony izoflavony, Vitamín C a
E,Faktory uchovávající
vlhkost, Bez konzervačních látek
Použití: Nanášejte na
obličej, krk a dekolt po
kompletním vsáknutí
séra pro zpevnění
pleti. Ideální základ
pro make-up. Velikost:
50ml,250ml

CEROMONE Krém proti stárnutí
Definice: Výživný krém s aktivními látkami
na léčbu a prevenci známek předčasného
stárnutí. Aktivní složení: Esenciální lipidy z
oleje brunátníku lékařského a oleje zrn vinné
révy. Skvalen,Fytohormony izoflavony,Vitamíny A, C a E, Faktory zadržující vlhkost, Bez
konzervačních
látek Použití:
Nanášejte na obličej, krk a dekolt
po kompletním
vstřebání séra pro
zpevnění kůže.
Výborný masážní
krém s aktivními
ingrediencemi,
také v kombinaci
se sérem Ceromone a jako maska
na krk a dekolt.
Velikost: 50ml,
250ml

CEROMONE Esenciální liftingová pleťová voda na poprsí Kromě NORA BODE
základních výrobků jsou dostupné jednotlivé
kosmetické přípravky pro péči o tělo. Definice:
Vypínací pleťová voda, která stabilizuje kožní
tkáň, pro poprsí, krk a dekolt. Aktivní složení:
Extrakt kigeline ,Izoflavony sóji ,Aescin, Extrakt Centella Asiatica
,Olej semen vinné
révy Použití:
Nanášejte dostatečné množství na
krk, dekolt a poprsí
ráno a večer a jemně
masírujte. Velikost:
100 ml

BEAUTY-TOX splendid Fast Response Cream - Rychle fungující krém
Definice: Velmi koncentrovaný krém pro problematické oblasti zvláště na čele, okolo očí a úst.
Aktivní složení: Argireline Matrixyl, ASC III, Izoflavony rostliny sóji, Ronasfere,Vitamín A Palpitate ,Pantenol Zvlhčovač Použití: Jemně vmasírujte do problematických oblastí na čele, okolo
očí a úst ráno a večer. Poté aplikujte BEAUTY- TOX care na obličej, krk a dekolt. Tip: Použijte
trochu krému BEAUTY-TOX splendid na oblasti vrásek přes make-up. Pigmenty rozptylující
světlo pomohou skrýt jemné linky!
Velikost: 20ml, 30ml, 100ml
BEAUTY-TOX patches instant caviar lift - Polštářky Okamžitý lifting s kaviárem
Definice: Kaviárovo-kolagenové polštářky, které okamžitě minimalizují viditelné otoky
a vrásky v oblasti očí a úst. Aktivní složení: Výtažek kaviáru, Kolagen, Elastin Použití:
Nanášejte 2 až 3 týdně v kombinaci s ampulkami aktivátoru BEAUTY-TOX. Vlhké
oblasti kůže by měly být ošetřeny několika kapkami ampulky aktivátoru BEAUTY-TOX.
Používejte hladkou stranu patches k pleti a jemně stiskněte. Důkladně promasírujte s
vodou, používejte bavlněné polštářky. Odstraňte po 15 až 20 minutách. Velikost: 5 x 2
ks., 10 x 2 ks.

BEAUTY-TOX care fast response fluid
- Rychle fungující fluidum
Definice: Vysoce koncentrovaná pleťová voda na obličej, krk a dekolt. Aktivní
složení: Argireline,Matrixyl,ASC III, Urea, UVA a UVB
ochrana, Pantenol,Zvhlčovače Použití: Aplikujte
ráno a večer na obličej, krk
a dekolt po použití krému
BEAUTY-TOX splendid.
Velikost: 20ml
30ml,150ml

BEAUTY-TOX activator instant action moisturizer Okamžitě působící zvlhčovač Definice: Koncentrovaný
zvlhčovat pro denní používání, vhodné i v kombinaci s
BEAUTY-TOX patches. Aktivní složení: Unichondrin
ATP, Kyselina hyaluronová,
Skvalan, Pantenol Použití:
Dvakrát denně aplikujte
několik kapek na obličej, krk
a dekolt a jemně masírujte.
Při kombinaci s patches
zvlhčete oblasti kůže a apli-

BEAUTY-TOX lip contour
booster cream - Krém na
posílení kontury krtů
Definice: Omlazující krém
se 3D efektem zvláště pro
oblasti okolo úst a očí.
Aktivní složení: MAXI-Lip, Kyselina hyaluronová,Skvalan,Vitamín E ,Bisabolol Použití: Nanášejte
dvakrát až třikrát denně
na ústa a rty a pečlivě
promasírujte. Velikost:
15ml, 50ml

BEAUTY-TOX Pure toning face lotion - Tonizační
pleťový lotion Definice: Jemné obličejové tonikum s
povzbuzujícím účinkem pro všechny typy pleti. Hlavní
komponenty jsou uklidňující ingredience na hluboce
zvlhčující a “upravující” bázi. Aktivní složení: Lecitin
,Pantenol, Kafr,Mléčnan sodný Použití: Po vyčištění
jemným čistícím mlékem nebo bohatým čistícím krémem jemně dočistěte tonizující pleťovou vodou.
Velikost:150ml, 500ml

BEAUTY-TOX pure gentle cleansing foam
- Jemná čistící pěna Definice: Velmi jemná
a zvlhčující pěna obsahující regenerační
esenciální lipidy, které jsou vhodné pro
všechny typy pleti. Může být použita pro
tělo i obličej. Má čerstvou a jemnou vůni.
Aktivní složení: Obsahuje činidla kokosového
oleje,Allantoin, Mléčná kyselá sůl, Použití:
Navlhčete kůži a rovnoměrně rozetřete velmi
tenkou vrstvu jemné čistící pěny na tváře
a masírujte. Opláchněte větším množstvím
teplé vody nebo odstraňte teplými a vlhkými
obklady. Velikost: 150ml

BEAUTY-TOX Pure gentle cleansing milk - Jemné
čistící mléko Definice: Jemné, ve vodě rozpustné čistící mléko pro všechny typy pleti. Optimální
kombinace čištění, péče a ochrany jemné kůže.
Aktivní složení: Lecitin, Tocoferol,Ascorbyl Palmitat ,
Mléčnan sodný, Použití: Aplikujte jemné čistící mléko
na obličej, krk a dekolt, masírujte teplou vodou.
Odstraňte teplými, vlhkými obklady. Velikost: 150ml,
500ml

Princip INTACT

Přirozené stárnutí kůže je různorodý proces s různými příčinami, který se projevuje mnoha
různými způsoby.
• U štíhlejších/starších žen lze tento proces pozorovat nejdříve: podkožní tuková vrstva je redukována,
a tím dále dochází ke změně výrazu obličeje. Rty ztrácejí plnost, obličej se jeví o něco užší nebo kostnatější
a jeho rysy jsou uvolněné. Pokožka jednoduše ztrácí pevný „mladistvý a hladký vzhled“, po kterém toužíme.
• Přirozené podpůrné tkáně pokožky, které obsahují kolagen a kyselinu hyaluronovou, ztrácejí strukturu; tento
proces je urychlován dehydratací a projevuje se ztrátou pevnosti pokožky a vznikem vrásek.
• Mimické vrásky, zejména na čele a v okolí očí a úst, se stávají nápadnější v důsledku
neustálého pohybu kůže při obyčejném mluvení a smíchu.
• Jemné mikrokapiláry, které pokožku zásobují kyslíkem a živinami, mohou mít sníženou
funkci. Pokožka trpí v důsledku nedostatečné cirkulace a vypadá bledší a unavená.
• Mazové žlázy fungují méně efektivně, což zvyšuje suchost kůže a vede k jejímu stárnutí.
• Výše uvedené faktory podporují pigmentaci, zvyšuje se výskyt stařeckých skvrn.
• Přirozený obranný systém kůže je slabší, pokožka je náchylnější k průniku patogenních
mikroorganismů a k rozvoji různých forem kožních nemocí.
Výzkumný ústav INTACT vyvinul na základě výše uvedených skutečností nový, zcela
unikátní koktelj krásy
INTACT Perfect Skin Volume Fluid
Péče pro zvětšení objemu kůže na zralejší normální až suchou kůži. Emulze voda-olej v
příjemné formě mléka. Ideální jako denní péče a jako podklad pod make-up v normální
a silnější vrstvě.
INTACT Perfect Eye Zone Concentrate
Koncentrát s několika účinnými látkami pro oblast očí. Neobsahuje oleje, konzervační
látky a parfémy.
INTACT Perfect Skin Volume Concentrate
Koncentrát pro přirozený objem, zpevnění a strukturální korekci. Neobsahuje parfémy
a konzervační látky.
INTACT Perfect Lip Filler Concentrate
Koncentrát pro dokonalou strukturu rtů s intenzivním objemem, pro krásné a plné rty.
Neobsahuje konzervační látky a parfémy.
INTACT Krémový fluid Pure Skin Cream Fluid
Snadno roztíratelný fluid krémovitého charakteru. Olej ve vodní emulzi. Bez minerálních olejů, bez parabenů. Optimální denní
a noční ošetření předcházející nečisté pleti
INTACT Koncentrát Light Skin Concentrate
Hydratující koncentrát zesvětlující pigmentové skvrny. Bez minerálních olejů, silikonového oleje a parabenů.

Nyní se vám otevírá možnost aplikace přípravků Nora Bode Beauty Tox systematicky
v prostředí vašeho domova pomocí unikátního přístroje Nora Bode OXYjet Home Set.
Pomocí tohoto přístroje můžete aplikovat kosmetické přípravky Beauty Tox koncentrovaným kyslíkem pod dostatečným tlakem. Díky OXYjet Home Set můžete pokračovat v péči
o vaší pokožku i v prostředí domova, nebo i na cestách.

Nora Bode
HOME SET

OBSAHEM BALENÍ JE I VÝBĚR
EXKLUZIVNÍ KOSMETIKY
BEAUTY-TOX

Ošetření NORA BODE a OXYjet už nejsou tajemstvím:
Celosvětově známé osobnosti hodnotí naše schopnosti!

CO SE PÍŠE V TISKU
Hvězdy jako Madonna, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow
a německé herečky, např. Suzanne von Borsody, Christine Neubauer a Ruth Maria Kubitschek patří již léta mezi
uživatelky systému OXYjet, aby si přirozeným způsobem
udržely mládí a atraktivnost.

BODE OXYJET:

ORIGINÁLNÍ PULZNÍ
TLAKOVÉ VSTŘIKOVÁNÍ KYSLÍKU
Výrobce: NORA BODE GERMANY
Distribuce pro Česko a Slovensko

Tel.: +420 777 084 988
e-mail: info@4beauty.eu
www.oxyjet.cz

