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UDRŽET KRÁSU A ZACHOVAT HARMONII

SUCHÁ LITOFYTOTONIKA
Suchá Litofytotonika jsou bohaté soubory přírodních
složek. Jejich základem je speciálně vyvinutá
kombinace rostlin a minerálů, vitamínů, sorbentů,
solí a dalších aktivních přírodních složek.
Suchá Litofytotonika Secret of Beauty se
používají jako:
Teplé a chladné nálevy pro kůži obličeje a těla;
Teplé a chladné obklady pro kůži obličeje a těla;
Kosmetický led;
Parní koupele pro kosmetické procedury.
Účinnost jednotlivých Litofytotonik určuje speciální
rostlino-minerální složení pro daný typ pleti.
Základní složení Litofytotonik:
komplex rostlin a minerálů — speciálním
způsobem aktivovaný soubor rostlin, které mají
regenerační, normalizující, hydratační, ochranné a
zklidňující vlastnosti.
minerály vulkanického původu (zeolity) — jsou
unikátním klíčem pro plné rozvinutí vlastností
rostlinných složek, zvyšuje sorpční, čistící a
dezodorační účinek, vyživují základními stopovými
prvky.
mořská sůl — zajišťuje efektivní hydrataci všech
tkání kůže, podporuje normalizaci a udržení
normálního obsahu vláhy v dermě, navrací kůži
pevnost a zvyšuje turgor.
vitamín C — silný antioxidant, spoluúčastní se na
mnohých procesech tvorby enzymů a syntéze
kolagenu; podporuje hydrataci a pocit svěžesti.
zinek — nezbytný pro normální růst a obnovu kůže,
vlasů a nehtů, a také při poškození kůže, akné a
dalších.
měď — má antiseptické vlastnosti a hraje velkou
roli v produkci pigmentu, podporuje zlepšení barvy
obličeje.
ovocná kyselina citrónová — dobře očisťuje,
bělí, zjemňuje a zklidňuje.

LITOFYTOTONIK
PRO NORMÁLNÍ KŮŽI OBLIČEJE A TĚLA přispívá k
zesílení procesů látkové výměny v epidermu kůže,
podporuje zlepšení prokrvení a barvy obličeje, dělá
kůži jemnou a pružnou. Podporuje obnovu vláhy v
dermě. Vyživuje minerály a vitamíny. Je efektivní při
povadlé, vybledlé kůži. Přidává zdravý vzhled a
pevnost. Předchází předčasnému stárnutí kůže.
LITOFYTOTONIK
PRO CITLIVOU, SUCHOU KŮŽI OBLIČEJE A TĚLA
skvěle vyhovuje normální a citlivé kůži se sklonem k
podráždění. Rychle odstraňuje příznaky únavy a
olupování, bojuje s dehydratací, podporuje pevnost a
pružnost. Předchází předčasným věkovým změnám,
zklidňuje.
LITOFYTOTONIK
PŘI MASTNÉ KŮŽI
působí efektivně při mastné a kombinované kůži se
sklonem k zanícení. Je důležitým závěrečným krokem
při očištění: pomáhá zbavit se komedonů a černých
teček, podporuje zúžení pórů a kontroluje mastný lesk.
LITOFYTOTONIK
ANTIAGE
podporuje odstranění příznaků stárnutí a uvadání kůže.
Dobře očišťuje a zjemňuje, normalizuje látkovou výměnu epidermu, podporuje zlepšení prokrvení a obnovu
hydratace. Má estrogenní aktivnost, podporuje navrácení pevnosti a pružnosti, výrazně omlazuje.
LITOFYTOTONIK
PRO VÍČKA
jemně zklidňuje a osvěžuje jemnou kůži víček.
Vyhovuje péči o citlivou kůži. Pomáhá předcházet
předčasnému uvadání, jemným mimickým i věkovým
vráskám, temným kruhům. Podporuje odstranění otoků
a pocitu únavy.

Způsoby použití
Tonik pro očištění — jednoduchý a pohodlný způsob
péče o kůži. Má viditelný výsledek, hodí se pro libovolný
typ pleti. Završuje proces očištění, nasycuje kůži
aktivními rostlinnými složkami, vitamíny a stopovými
prvky. Zjemňuje, osvěžuje, tonizuje. Pro kůži víček,
obličej a dekolt, případně na celé tělo.
1–2 sáčky Litofytotonika zalijte 100–200 ml vroucí
vody.
Po 15 minutách zchlaďte, nebo zalijte chladnou
vodou, sáček vyždímejte.
Opláchněte obličej i víčka. Můžete na víčka položit
vatové polštářky namočené v Litofytotoniku, nebo protře
te tělo po umytí Litokomplexem nebo po masce. Za
10 minut naneste krém pro kůži víček, obličej a de
kolt, případně na celé tělo.
Kosmetický led — dobře známý způsob pro obnovu
svěží barvy obličeje, zúžení pórů, obnovy tonu a
předcházení kuperóze (rozšířeným žilkám).
Čerstvě připravený a zchladlý Litofytotonik nalijte do
formy na led a zamrazte. Potřete obličej, krk a dekolt
ráno i večer. Za 10 minut naneste malé množství krému.
Používá se pro kůži víček, obličeje a těla.
Chladné obklady — skvěle tonizují. Podporují zlepšení
barvy obličeje, zvýšení pružnosti, zúžení pórů. Pomáhají
snížit tvorbu mazu a potu. Zklidňují. Chladné obklady
jsou určeny pro mastnou kůži s rozšířenými póry.
Používají se chladné pro kůži víček, obličej i tělo.
Teplé obklady — efektivní kosmetická procedura při
suché, povislé kůži s vráskami. Podporují zlepšení
prokrvení.
Podporují
očištění
pórů,
odstranění
odumřelých buněk. Rohová vrstva vrchní vrstvy se stává
hebkou. Při rozšířených pórech a tendenci ke kuperóze
(rozšířeným žilkám) teplé aplikace nepoužívejte! Čistou
přírodní látku namočte v čerstvě připraveném
Litofytotoniku.

Pokládejte na Litokomplexem očištěnou kůži po dobu
10-15 minut před Litofytomaskou nebo masáží.
Používá se pro kůži víček, obličeje i těla.
Střídání teplých a chladných obkladů – dobře
tonizuje. Teplý obklad na 3–4 minuty, potom chladný na
10–15 minut. Zvláště efektivní pro povadlou kůži obličeje
a dekoltu.
Parní koupele — užitečné pro všechny typy kůže.
Dobře očišťuje rozšířené póry, změkčuje ucpávky
mazových žláz. Probíhá uvolnění odumřelých buněk.
Používají se při akné, černých tečkách a komedonech.
Procedura zajištuje efektivní proniknutí a působení
složek Litofytomasek, zlepšuje efekt očištění.
Do široké misky nalijte 300–400 ml teplého, čerstvě
připraveného Litofytotonika. Nakloňte se nad misku,
zakryjte hlavu ručníkem a nechte působit podle typu
pleti. Jestli je nálev ještě horký, nenaklánějte se příliš
blízko. Teplota nálevu by se měla po celou dobu držet
okolo 50°C. Rostliny Litofytotonika nasycují páru
vyživujícími látkami.
Doba procedury závisí na typu pleti:
Při mastné kůži: 15–20 min.
Při normální kůži: 10–15 min.
Při suché kůži: 5–10 min.
Ihned po proceduře namočte obličej ubrouskem. Pro
zesílení efektu naneste podruhé Litokomplex na obličej
a dekolt. Zvláštní pozornost věnujte místům s
komedony, černými tečkami, akné a jinými nedostatky.
Na závěr procedury můžete použít Litofytomasku
Secret of Beauty.
Za 7–10 minut naneste krém.
Při nesnášenlivosti některé ze složek, nepoužívejte!
Před použitím doporučujeme očistit kůži Litokomplexem.
Uchovávejte při pokojové teplotě. Chraňte před
vniknutím vlhkosti.
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