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namu-tree 



Kouzelný efekt během 8hodinového spánku 

Síla jedné lahvičky, která vrací zpátky čas 
 

 

 

 

 

DA99 
Liftingový program pro domácí péči 

Krásné vypnutí a  
účinný lifting –  
Liftingový program  
pro domácí péči 



Nejlepší produkt v estetickém programu pro 
domácí použití 

DA99 
Liftingový program pro domácí péči 

Nyní se můžete postarat o elasticitu své pleti pomocí 
rozpustných vláken i doma. 

Vyzkoušejte převratný efekt a kouzelný pocit štěstí 
během osmi hodin spánku. 

 



Už jste slyšeli o tom nejlepším programu, který 
zlepšuje elasticitu vaší pleti, na bázi rozpustných 

vláken? 

 
  

 
Rozpustná vlákna, ktera jste dříve mohli dostat jen v luxusních estetických klinikách. 

Liftingovou ampuli DA99 může používat každý a ovlivnit tak flexibilitu své pleti 
doma, bez velkých výdajů a obav z vedlejších účinků procedury. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pěsticí liftingový a protivráskový program v Sohyang LAPOR

Liftingový efekt, redukce vrásek a 
zlepšení elasticity s rozpustnými 
vlákny. 

Účinný prostředek 
působící proti 

gravitaci. 

Anti-aging proces na bázi horkých vln, 
lifting pomocí rozpustných vláken 



 

 

 

 

Rozpustné vlákno je 99 % čistá 
složka z přírody a je základní 
funkční esencí, která blahodárně 
působí na vaši pleť a omlazuje ji. 

 

 

 

 

 

 

 

DA99 
Liftingový program pro domácí péči  

 
 
 

je liftingový program pro domácí 
použití, který byl vyvinutpro zlepšení 
odolnosti pleti s použitím 99 % 
čistých rozpustných vláken a silných 
funkčních esencí. 



Snadná domácí 
péče o pleť, 

rozpustné 
vlákno 

 
Dvojí funkce -  

bělení a protivrásková péče 
arbutin, adenosin 

 

41krát více 
ženšenového 
saponinu než v 
červeném ženšenu 

Vraťte čas zpět s funkční esencí 
 

 

Proteiny a peptidy pro 

odolnou pleť 

Hydratační bomba - 

přídavek hyaluronu 

Tajemství vzácného druhu 

selaginella lepidophylla 

Nezbytná výživa pro vaši pleť, 

deriváty vitamínu C 

Přírodní extrakt ze spiruliny 

 

 

 

 

 

99 % čistě přírodní 
rozpustné vlákno 

Král saponinů 
Zlatý ginsenosid 

Srovnání tloušťky 
Rozpustné vlákno (0.030 mm)  
a vlasy (0.093mm] 

Oficiální údaje ze 
společnosti Koran 
Ginseng Berry 
Corporation 

 



 

Aplikujte, 
úžasný liftingový efekt 
vrací zpět čas! 
 
Výsledky mohou být u jednotlivých osob odlišné, 
v závislosti na používání, prostředí atd. 

Před používáním DA99 Bezprostředně po použití DA99 



 

Výsledkem klinického hodnocení autorizované instituce 
bylo viditelné okamžité zlepšení a  
další zlepšování během dvou týdnů 

Skvělé vypnutí a silný liftingový efekt Rozpustné vlákno pro liftingový účinek 
– zlepšuje elasticitu pleti, má nejen hydratační účinky, ale zlepšuje i vrásky 

na obličeji a krku a posiluje pleť během osmi hodin spánku.  

 
  

Hydratační péče 
 

Oční a liftingová péče 

Péče o odumřelou pokožku 

Péče o vrásky u nosu 

Posilující pleťová péče 

Liftingová péče o ústní koutky 

Proti vráskám na krku 

2015 P&K Skin Research Center 
Testovalo 21 žen ve věku 20-55 let. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 x týdně 
20´ - 40 

DA99 
ve 3 krocích 
Liftingový program pro domácí péči 

1 x týdně 
20´ - 40 

 

2 x týdně´ 
40´ - 50 

 

3 x týdně 
50´- více 60 

 

různá období použití 
Frekvence používání se liší v závislosti na pleti a vráskách. 

 
 
 
 
Krok 3 Prevence vrásek nebo použití více než 3krát  
 

Krok 2 Rychlé zlepšení vrásek nebo opětovný uživatel 
 

Krok 1 Zlepšení hlubokých vrásek nebo první 
uživatel 



Liftingový efekt zlaté esence bobulí ženšenu obohaceného 
o rozpuštěná vlákna je účinnější, pokud ho budete 
používat správně. 

  
Stlačte vrchní část širokého víka a protrhněte tak 
otvor rozpustného vlákna. 

 
Dobře protřepte, aby se rozpustné vlákno 
v uzávěru dobře smíchalo s esencí v lahvičce. 

 

 
 
 
 
Počkejte 5–30 minut, než se rozpustné vlákno 
dobře smísí s esencí. 
Čas rozpouštění může být delší než jeden den, v 
závislosti na množství molekul v rozpustném 
vláknu, které je přirozenou látkou. Dejte pozor na 
to, aby bylo dobře rozpuštěno, protože to může 
trvat déle. 

1. Vezměte si správně rozpuštěnou 
hmotu a rovnoměrně ji rozetřete na 
tvář a krk. 
2. Jděte spát, a když vstanete, 
omyjte si obličej pouze vodou a 
použijte pouze základní kosmetiku. 

Rozpouštění 

Protřepání 

Míchání 

Lifting 



 

  DA99 
Liftingový program pro domácí péči 

Před použitím si řádně pročtěte 
všechny informace, aby byl zajištěn 
správný účinek. 

Jednoduché použití  
rozpustné vlákno 

zlepšení elasticity pleti 
Liftingová ampule 

1. Kdy a jak se ampule používá? 
V závislosti na věku a stavu pleti uživatele se třífázový program aplikuje večer před spaním. (Viz třífázový 
program - 3 kroky) 
Po večerním umytí obličeje ampuli použijte pouze po aplikaci pleťového tonika, dosáhnete tak nejlepších výsledků. 
Během spánku působí liftingový efekt a pleť se vypíná. 
Ráno nepoužívejte alkalické mýdlo, obličej pouze opláchněte vodou. 

 



2. Proč si musím obličej omývat pouze vodou? 
Ampule DA99 je produktem bez oleje. Po použití je pro pleť lepší vyvarovat se alkalických mýdel nebo 
čisticích produktů. Obličej omyjte důkladně, aby na něm nezůstaly zbytky produktu. 

3. Jaký účinek to bude mít? 
Během spánku, po aplikaci ampule DA99 se pleť hydratuje a zlepšuje se elasticita pleti. Lepší podmínky pro pleť 
se vytvoří i díky chitosanu, což je bakterie prospěšná pro pleť. Během doby aplikace na pleť se rozpustné vlákno 
napíná na pleti jako průhledná mřížka, a výsledkem je zlepšení stavu vrásek a liftingový efekt. Zpevňování díky 
ampuli DA99 je jiné než za sucha a druhý den ráno si všimnete změny ve vaší pleti. Po aplikaci ampule na pleť 
bude i makeup vypadat lépe než dříve. 

4. Proč je produkt rozdělen na dvě části – na rozpustné vlákno a esenci? 
Protože produkt, který potom získáme smícháním, bude tak v nejlepším a nejčerstvějším stavu, proto je nejjistější 
způsob použití rozpuštění vlákna do esence a vyrobení koncentrátu až před používáním. 

5. Jak dlouho rozpouštění trvá? 
Rozpouštění trvá minimálně 5 až 30 minut, což je nejnižší doba aktivace, kdy se přírodní rozpustné vlákno mísí s 
esencí a optimalizují se funkce. Doba rozpouštění může být delší v závislosti na rezavění vlákna složeného z 
čistého chitosanu, což je přírodní látka. V tomto případě přidejte vitamínový prášek nebo citronovou šťávu, aby 
bylo zajištěno dostatečné rozpuštění. 

6. Ráno při mytí obličeje mám na pleti spoustu odumřelých buněk. Jak to? 
Ampule DA99 je k dispozici pro všechny typy pleti, bez ohledu na věk nebo pohlaví a je citlivá na stav pleti 
uživatele. Zatímco suchá pleť ji absorbuje snadněji, u mastné pleti se po prvním použití najednou může objevit 
efekt staré odumřelé pokožky a odpadních materiálů, což je přírodní očista a postupně se to bude zlepšovat po 3 
a 4 použitích. 

7. Pokud stisknu tlačítko a zatřesu, esence tam stále zůstává. Jak to? 
Rozpustné vlákno je velmi lehká látka, a proto někdy nespadne dolů z víčka. 
Dbejte na řádné protřepání lahvičky nahoru a dolů, aby se vlákno a esence rozpustily a bylo to viditelné pouhým 
okem. 
Pokud vlákno nevychází ven z uzávěru, použijte nějaký nástroj, abyste ho vyndali 
Na pleť neaplikujte esenci bez rozpustného vlákna. 

8. Má každý výrobek odlišný druh rozpouštění? 
Rozpustné vlákno je přírodní složkou s čistotou 99 % a více, s průměrem 0,01 mm, ale má širší nebo tenčí formu 
částic. Produkt je tvořen trochu těžším gelem a řidším typem esence v závislosti na množství a hmotnosti molekul 
ve vláknu, ale nebojte se jej používat, protože po aplikaci na pleť má stejné vypínací účinky. 


