
A legújabb generációs 
MEDICAL-BEAUTY RETINOL

FFedezd fel a JÖVŐ innovációit.
Ahol a TUDOMÁNY a természettel találkozik.

DERMA EFFECT - azonnali hatású bőrápolás



Sokan úgy gondoljuk, hogy ismerjük a retinolt. 
Tudjuk, hogy erős anti-ageing hatóanyag, 
láthatóan kisimítja a bőrt, eltünteti a ráncokat, 
egyenletes, tiszta bőrt eredményez, javítja a 
bőr állagát és tónusát, így biztosítja a 
hihetetlenül sugárzó bőrt. A retinol az egyik 
legelismertebb bőrfiatalító hatóanyag, 
hatásosabb, mint bármi más! De talán 
néhányan aggódunk, mert az előnyök mellett 
a nemkívánatos hatásokról is hallottunk már.
A bőrgyógyászok és esztétikai specialisták 
által előszeretettel alkalmazott retinol eddig is 
az aktív hatóanyagok csúcs kategóriájába 
tartozott, de igen körültekintő és óvatos 
alkalmazást igényelt. A LOOkX célja az új 
retinol termékcsalád bevezetésével az 
előnyök maximális megőrzése mellett elérni a 
legbiztonságosabb, kellemetlen hatásoktól 
mentes használatot. A LOOkX svájci orvosai 
és biotechnológusai még ennél is nagyobb 
eredményekkel büszkélkedhetnek az új 
Retinol2ndG termékcsalád kifejlesztésével, 
hiszen a kl inikai  tesztek eredményei 
meghaladták minden várakozásukat. A 
kutatásért és fejlesztésért felelős orvos csapat 
jóvoltából egy új, forradalmi retinol komplex 
áll rendelkezésünkre, mely különlegességét a 
kávéból kivont növényi őssejtek, az innovatív 
peptid molekulák és az azonnali lifting hatású 
növényi  összetevők adják .  A LOOkX 
Retinol2ndG termékek a legmagasabb 
elvárásoknak tökéletesen megfelelő orvos-
k o z m e t o l ó g i a i  b ő r á p o l ó k ,  m e l y e k 
túlszárnyalják a hagyományos retinollal elért 
eredményeket, tökéletes biztonság mellett, 
így a legmagasabb szintű DERMA EFFECT 
bőrápolást nyújtják a fiatal és tökéletes bőrért.

Ahol a tudomány a természettel találkozik…
Ismerjük meg a korszakalkotó hatóanyagot, 
mely a Retinol2ndG termékcsalád lelke! A 
Retinol 2ndG hatóanyaga az egyedülálló 
újgenerációs retinol, hihetetlenül erős 
bőrmegújító hatással. A retinol molekulákat 
különleges módszerrel „becsomagolták” egy 
időkapszulába, így az aktív összetevők 
pontosan a bőr megfelelő rétegeibe hatolnak,

 fokozatosan, ahogy szükség van rájuk. Ennek 
köszönhetően a bőr sokkal jobban tolerálja a 
magas retinol koncentrációt és a különleges 
eljárás következtében a retinol molekulák is 
stabilabbak maradnak. Háromszoros előny! 
Az új technológiának köszönhetően a Retinol 
2ndG koktél újraaktiválja azokat a sejt 
funkciókat, melyek az öregedés során 
lelassultak, miközben az aktív hatóanyagok – 
tehát maga a retinol koktél – jobban 
felszívódnak és hasznosulnak a bőrben, a 
feszesítő, fiatalító és regeneráló hatás 
érdekében. A magasan stabilizált retinol 
komplexet természetes antioxidánsokkal, 
fejlett peptidekkel és egy forradalmian új, 
kávéból kinyert növényi őssejttel gazdagí-
tották, ami hozzájárul a bőr feszesítéséhez. 
Ezektől a prémium összetevőktől és a 
különleges biotechnológiai megoldásoktól 
lesz a LOOkX Retional2ndG koktél a 
leghatékonyabb anti-ageing megoldás, ami 
felülmúl minden eddigi elvárást maximális 
eredményekkel. 

„TÖKÉLETES hatás,
 azonnali és hosszú távú 

anti-ageing EREDMÉNYEKKEL
A sugárzóan FIATAL bőrért!”

innovatív időkapszulás 
Retinol2ndG komplex



LOOkX Retinol2ndG Serum
Erőteljes szérum, rendkívül magas retinol 
tartalommal, mely sejtszinten fokozza a 
kollagén termelést, stimulálja a sejtek 
komplex biokémiai reakcióját, így a bőr 
feszesebbé válik, a ráncok szinte eltűnnek. 
A szérum másik erőssége egy koncentrált 
ceramid keverék, mely olajbogyóból 
származó zsírsavat és ceramid 3-t 
tartalmaz. A LOOkX Retinol2ndG szérum 
használatától puhább, rugalmasabb és 
simább lesz a bőr, mely hatás azonnal 
észrevehető és  érezhető a  magas 
minőségű Derma Effect hatóanyagoknak 
köszönhetően.

LOOkX Retinol2ndG Fluid 
Könnyű állagú frissítő Fluid, mely véd a 
photo-ageingtől  (UV sugarak á l ta l 
beindított öregedési folyamatoktól), így a 
bőr megőrzi fiatalos megjelenését. Az 
biotechnológiai összetevők megszüntetik 
a bőrelváltozásokat, optimális állapotba 
hozzák a száraz, érdes bőrt és csökkentik a 
finom ráncokat. A Retinol2ndG Fluid 
egyenletesen szabadítja fel a hatóanya-
gokat a bőrben, a hosszantartó és hosszú 
távú hatás érdekében. A sejtszintű 
fiatalodási folyamat aktívan beindul, 
melynek hatására rövid időn belül 
ragyogóvá válik az arcbőr. Ebben az 
egyedülá l ló ,  innovat ív  formulában 
megtalálható egy különleges növényi 
hatóanyag komplex, ami védi a bőrt a 
környezeti szennyeződésektől (pl.ózon).

LOOkX - Mosolyogj, válj csodálatossá és szeresd önmagad



LOOkX Retinol2ndG Cream 
Tökéletes kényeztetés és fiatalítás! 
Hidratáló anti-ageing éjszakai krém, 
mely alapja a nyugtató shea vaj, a 
fantasztikus érzés és hatás érdekében. 
A növényi őssejttel dúsított LOOkX 
Retinol2ndG koktél természetesen jelen 
van a luxus éjszakai ápolóban is, a 
felülmúlhatatlan anti-ageing hatásért, 
melyet tovább fokoz a ferulinsavval 
stabilizált C és E vitamin keverék, ami 
védi és ragyogóvá teszi a bőrt a magas 
antioxidáns tartalomnak köszönhetően. 
A krém hatására minden reggel ragyogó, 
csodálatosan hidratált, sima bőrrel 
ébredünk. Igazi Derma Effect bőrápoló. 

Derma effect kozmetikumok klinikai hatásai*
Youth boost: in vivo vizsgálatok a ráncokat csökkentő hatásról

előtte                                          1 hónap múlva

LOOkX - Mosolyogj, válj csodálatossá és szeresd önmagad

Hatások
 Láthatóan feszesíti a bőrt
V isszaállítja a bőr rugalmasságát
C sökkenti a ráncokat
K ijavítja a nap által okozott károkat
E lindítja, majd fokozza  
a sejtszintű bőrfiatalítást
J avítja a bőr szerkezetét, 
puhává és simává varázsolja bőrt
A  bőr egyenletes és ragyogó lesz
C sökkenti a szennyeződéseket 
és a tökéletlenségeket 

KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ

Ajánlott lakossági árak
LOOkX Retinol2ndG Serum
29.900 Ft
LOOkX Retinol2ndG Fluid
23.900 Ft
LOOkX Retinol2ndG Cream
26.900 Ft

Bevezetés dátuma
2015 október 

www.perfect-skin.hu
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FFedezd fel a JÖVŐ innovációit.
Ahol a TUDOMÁNY a természettel találkozik.

Derma Effect kozmetikumok-azonnali hatású bőrápolók és ápoló smink.

„Mindenki szép tud lenni, de hogy őszinte legyek, ez nem mindig 
egyszerű. Ezért szeretek olyan termékeket fejleszteni, amik inspirálnak 
és motiválnak, hogy mindennap a legjobbad hozd ki magadból.” 

Cindy van der Peet, a LOOkX alapítója és vezérigazgatója

A LOOkX 2005-ben alakult és azóta 
töretlenül követi a legújabb biotechnológiai 
fejlesztéseket, a termékek hatékonyságát 
klinikai eredmények támasztják alá.  A 
bőrgyógyászok és  a  kozmet ikusok 
kifejezetten azoknak a nőknek és férfiaknak 
ajánlják ezt a magas elvárásoknak megfelelő 
márkát, akik szeretik az igazi eredményeket 
és szeretnék visszaállítani és megőrizni 
bőrük ideális állapotát . A LOOkX   Derma 
Effect bőrápolói a legújabb tudományos 
felfedezéseket alkalmazzák:  értékes és 
rendkívül tiszta hatóanyagok serkentik a bőr 
komplex fiziológiás és biokémiai folyamatait 
és ez által ténylegesen, sejtszinten javul a 
bőr. Minden bőrtípusra létezik megfelelő 
termékcsalád, és minden bőrproblémára 
megfelelő megoldás. Az alapítók, Bas van 
Duivenbooden és Cindy van der Peet 
rendszeresen utaznak a LOOkX labora-
tóriumaiba, Svájcba és Olaszországba, ahol 
szorosan együtt dolgoznak a kutatásért és 
fejlesztésért felelős orvos-biokémikus 
csapatta l ,  hogy a  leg innovat ívabb, 
legtermészetesebb és leghatékonyabb 
termékeket fejlesszék ki. 
Az új bőrápoló vonal esszenciáját a nővényi 
őssejt komplexek - a jövő hatóanyagai- 
alkotják, ez a legfinomabb és legter-
mészetesebb mód, amivel látványos 

és tartós eredményeket lehet elérni. 
Ugyanezt  a  szak tudás t  haszná l j ák 
sminktermékeik fejlesztéséhez is. A LOOkX 
make up vonal gazdag természetes 
hatóanyagokban, melyek hidratálnak, 
védenek és késleltetik a bőr öregedését. 

A LOOkX az eredményeket szereti, nem az 
üres szavakat. Minden termék minőségét 
szigorú klinikai hatékonysági és biztonsági 
vizsgálatok igazolják. A tulajdonosok 
célkitűzés rövidtávon, a leginnovatívabb 
Derma Effect márkává válni a szépség-
ápolásban. Minden esélyük adott céljaik 
megvalósítására!

A LOOkX termékeket 
nem tesztelik állatokon, 
nem tartalmaznak állati eredetű 
anyagokat, ásványi olajokat, 
szintetikus parfümöt.
Könnyen használhatóak és 
bőrgyógyászok által teszteltek. 

LOOkX - Mosolyogj, válj csodálatossá és szeresd önmagad
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