Hialurox
A SZÉPSÉGÁPOLÁS FORRADALMA

Hialurox Anti-Aging Laser System - Hialurox Hideglézeres Anti-Aging rendszer
Az új eljárás alapja a hideglézer és a nanoszemcsés hialuronsav.
Sebészeti beavatkozás és tű használata nélkül tölti fel a ráncokat.
Használata serkenti a kollagéntermelést és helyreállítja
a bőr elvesztett ragyogásét és rugalmasságát.
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Hialurox
ANTI-AGING LASER SYSTEM - HIDEGLÉZERES ANTI-AGING RENDSZER

A HIALUROX BELÜLRŐL FIATALÍTJA MEG A BŐRT

A
CORPORA
ÁLTAL
KIFEJLESZTETT,
HIALURONSAVAS,
ANTI-AGING RENDSZER A HIALURONSAV INJEKCIÓVAL TÖRTÉNŐ
BEJUTTATÁSÁNAK KOZMETIKAI ALTERNATÍVÁJA.
Korunk előrehaladtával bőrünk fokozatosan veszít rugalmasságából,
selymességéből, és csökken annak kollagén termelése is. Megjelennek az első ráncok.
A HIALUROX forradalmian új rendszer abban a tekintetben, hogy
bármelyik kozmetikai szalon számára lehetővé teszi, hogy hasznosítsa a hialuronsav (HA) ránctalanító hatását, mivel sebészeti beavatkozás és tű használata nélkül bizonyítottan eredményesen állítja helyre
a bőr volumenét és rugalmasságát.

A HIALURONSAV
A hialuronsav jelen van minden élő szervezetben. Lényeges szerepe
van a szövetek hálószerű összetartásában, döntően a szövetek sejtjei közötti helyet (sejt közötti állomány) tölti ki.
A legújabb kutatási eredmények bizonyították, hogy a bőr öregedésével járó elváltozások, mint például a bőr megereszkedése,
a ráncok kialakulása, a bőr dehidratáltsága, illetve rugalmasságának
elveszítése szorosan összefügg a bőrben található hialuronsav (HA)
mennyiségével.
A hialuronsav mennyisége határozza meg a bőr rugalmasságát.
A legnagyobb mennyiségben újszülött korban van jelen a szervezetben. 40 éves korra ez a mennyiség a felére csökken, majd 60 éves
kor után a velünk született természetes mennyiség mintegy 10 %-a
marad meg csupán.

Életkor (Év)

Mély ránc

a hialuronsav
beépülése előtt
a ránc mélységének
csökkenése

A hialuronsav (HA) csökkenésének
a bőrre gyakorolt hatása.)

a lézeres kezelést
követően a bőr
visszanyeri eredeti
turgorát

A neves kozmetikai cégek már
régóta alkalmazzák a hialuronsavat.

2

A bejutatott HA fokozza a
kollagén termelést
és segít feltölteni
a ráncokat.

PROFESSZIONÁLIS FORMULA
A neves kozmetikai márkák otthoni használatra kínált 75 micron
tömegű hialuronsav (HA) készítményei a bőrfelszínen eredményesen használhatóak, de nem képesek a bőr mélyebben fekvő,
40 micron átmérőjű pórusain áthatolni.
A professzionális Hialurox rendszer titka a liposzómás, nanoszemcsés hialuronsav gél, melyet C-vitaminnal és szilfa-kivonattal dúsítottak, ezáltal „nedvesség megőrző” hatással bír, megakadályozza
a hialuronsav lebomlását.
Így a hialuronsav a bőr mélyen fekvő, bazális rétegéig is képes behatolni, és ott látja el a bőrt a megfelelő mennyiségű nedvességgel, ahol
annak a legnagyobb szüksége van rá.
Rendszeres használata elősegíti a kollagén és elasztin rostok szintézisét és az új hialuronsav molekulák képződését. Ezen felül elősegíti
a sejtmigrációt, szabályozza a sejtosztódást és a sejt differenciálódást, serkentőleg hat a vérerekre és elősegíti a kollagén rács átrendeződését.

Hialurox
ANTI-AGING LASER SYSTEM - HIDEGLÉZERES ANTI-AGING RENDSZER

HIDEGLÉZER, A KEZELÉS KULCSA
A hideglézer hatására a bazális rétegben a sérült molekulák szerkezete visszarendeződik az eredeti méretükre, mely az epidermisz,
azaz hámréteg legmélyebb rétege, a bőrfelszíntől 0,1 mm-nyire
fekszik, s hozzávetőlegesen 3-4 könyvlapnyi vastagságú.

és szervezetünket arra, hogyan állítsa elő a hialuronsavat, a kollagén és elasztin rostokat. Ez azt jelenti, hogy a bőr azon természetes folyamatát serkenti, amellyel a hialuronsavat a bőr maga kezdi
újra termelni.

A helyreállított szerkezetű hialuronsav molekulák a bazális sejtekhez tapadnak, és elősegítik, hogy azok eredeti, a bőr fiatal állapotának megfelelő méretükre duzzadjanak fel.

Egy példával élve: ahelyett, hogy a bőrt „egy pohár vízzel kínálnánk”, segítünk megtalálnia azt a forrást, amelyből a számára mindenkor szükséges mennyiségű vizet fel tudja venni, amikor arra
szüksége van. Újratápláljuk és újra megtanítjuk arra, hogyan táplálja
automatikusan és újítsa meg belülről önmagát, s hogyan enyhítse
az öregedés tüneteit.

Amint a helyreállított szerkezetű hialuronsav áthatol az epidermiszen, a sejtosztódáshoz hasonló módon a hialuronsav újratermelődését serkenti a bőr középső, irha rétegében, valamint a kollagén
és elasztin termelést is stimulálja a „szelektív retikuláris szöveti regeneráció” néven ismert folyamat formájában.

Ahhoz, hogy ezt a folyamatot beindítsuk, rendszeres kezelésekre
van szükség.

Ez a módszer nem egyszerűen egy újabb hagyományos anti-aging
kezelés, sokkal inkább egy olyan eljárás, mely megtanítja bőrünket

A HA mintegy „szivacsos
sejtként” viselkedik.

Egyenletesebb
szövetszerkezet

Ragyogóbb
bőr

Felületi
ráncok
csökkenése

Szemmel
látható
hidratáltság

A markánsabb
ráncok
mélységének
csökkenése

Regenerálódott
bőr

200 nő körében végzett klinikai-kozmetikai
vizsgálatok során megállapított változások arányának analízise.

Egyszerű folyamat látványos
eredményekkel.
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Hialurox
ANTI-AGING LASER SYSTEM - HIDEGLÉZERES ANTI-AGING RENDSZER

ORVOSI AJÁNLÁS, AZ EREDMÉNYEK MAGUKÉRT BESZÉLNEK
A Hialurox-ot elismert orvosok és sebészek ajánlják. Dr. Daniel Garcia
Paricio, a Spanyol Kozmetikai és Plasztikai Sebészeti Társaság tagja
ajánlja, mint nem invazív és nagy hatékonyságú kezelési alternatívát
az öregedés természetes folyamataival szemben.
„A Corpora forradalmi Hialurox kezelése nem invazív és nagy hatékonyságú alternatívát kínál az öregedés természetes folyamatával szemben. A hideglézerrel aktivált nanoszemcsés hialuronsav
alkalmazása serkenti a bazális rétegben a kollagéntermelést és helyreállítja a bőr évek alatt elvesztett ragyogását és rugalmasságát.”
/Dr. Daniel Garcia Paricio/

A HOMLOK KEZELÉSE
A kezelések hatására látványosan kisimulnak a szemöldökök
közti és a homlokon futó ráncok.

SZEMKÖRNYÉK KEZELÉSE
A szemkörnyéki redők és ráncok egy teljes Hialurox kúra után
csökkennek.

SZÁJKÖRNYÉK KEZELÉSE
Intenzív Corpora Hialurox kezelés után a szájkörnyéki ráncok
kisimulnak és a bőr feltöltődik.

előtte

utána

előtte

utána

előtte

utána
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Irányító egység, háttérvilágítású LCD kijelzővel
Biztonsági kulcs
Ergonómikus kialakítás, 5 dióda (4 lézer + 1 LED)
A szemek védelmére, kezelő számára
Szemvédők a vendég számára

HIALUROX ANTI-AGING HIDEGLÉZERES RENDSZER
KEZELŐ KÉSZLET 				
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INTENZÍV SZÉRUM				
KRIOGÉN MASZKOK			
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6 kezelésre elegendő készítményt tartalmaz
Nanoszemcsés Hialuronsav egy adagos kriogén fiolákban
Tű nélküli preciziós adagoló fecskendő
Koncentrált stabilizáló tenzor hatás
2 fázisú aktív szén alapú alginát kriogén maszk
A kezelés végén alkalmazandó hialuronsavas anti-aging szérum

Poszterek					2

Reklám poszterek

Dokumentumok				
1
Jótállás					1

Felhasználói Kézikönyv és Használati utasítás
Garancialevél

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK
HIALUROX BERENDEZÉS

LÉZER

CE tanúsítvánnyal ellátott elektromos berendezés
Feszültség: 240V 50/60 Hz / 115V 50/60 Hz
Méret: 30 x 45 x 13 cm
Súly: 5 kg

Osztály: 2B
Intenzitás: 400 mW/cm2
Hullámhossz: 905 nm
Frekvencia: 10.000 Hz
Spektrum: infravörös
Hullám: folytonos / pulzáló
Hasznos élettartam: 10.000 óra
Dióda típus: nagy intenzitású lézer dióda
Diódák száma: 4 x 100 mW lézer dióda
Jelzőfény: 1 vörös LED dióda
Bevilágítható terület: 4 cm2

ELEKTRONIKA
Alaplap: skálázható, elektronikus kártyaolvasóval
Szoftver: kártyával frissíthető
Portok: USB

GARANCIA
Egy év garancia a lézerberendezés minden alkatrészére, beleértve a korlátlan számú ingyenes szoftver frissítést is.

Kapcsolat
Olaj Judit
A Corpora cég magyarországi
képviseletének vezető kozmetikusa
corporahungary@gmail.com
Tel: +3620-569-6456
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FORRADALOM
A SEJTKOZMETIKÁBAN
A Platina ereje legyőzi az öregedés látható jeleit

PLATINUM® GINSENO
Az arcfiatalító kezelések között ez a legtökéletesebb módszer. A platina antioxidáns és
abszorbens tulajdonsága révén javítja a sejtanyagcserét és megújítja a bőrt. Egyedülálló
összetételének köszönhetően helyreállítja a bőr rugalmasságát és csökkenti a halvány
vonalak mélységét, ezáltal a bőr gyorsan visszanyeri eredeti ragyogását.
Molekuláris szinten hat, elősegítve a sejtkapcsolatok létrejöttét, ezáltal támogatja a bőr
védelmi szerepét a külső behatások ellen.

Mi a platina?
A platina egy olyan nemesfém, amelyet a gyógyászati iparban széles körben alkalmaznak stabilitása és rendkívüli antioxidáns tulajdonságai miatt.

Mi a Platina Nanokolloid?
A Platina Nanokolloid folyékony oldatban egyenletesen oldott platina nanorészecskékből
áll.
A nanotechnológia segítségével a platinát molekuláris összetevőire bontjuk, hogy a bőrön át felszívódhasson. Nanokolloid állapotban kapcsolódik a polipeptidekhez, majd azokat a bőr mélyebb rétegeibe szállítja.
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Hogyan hat bőrünkre a platina?
Erős antioxidáns tulajdonságának köszönhetően megakadályozza a szabadgyökök káros hatásait, sejtszinten működve kiváló revitalizáló hatást fejt ki. A platina késlelteti a bőröregedés tüneteinek kialakulását és eltünteti a ráncokat.

A PLATINUM® GINSENO NANORÉSZECSKÉS MASZK
ANTI-AGING KEZELÉS: ULTRAHIDRATÁLÁS ÉS BŐRFESZESÍTÉS

Mi a nanoszemcsés platina maszk?
A Platinum® Ginseno Nanoszemcsés Platina Maszk a legtökéletesebb megoldás az arc
kezelésében, revitalizálja a bőr sejtszerkezetét.
A Platinum® Ginseno, hidratáló és bőrfeszesítő hatásának köszönhetően, serkenti és hatékonyabbá teszi a bőrsejtek aktivitását. Növeli a bőr rugalmasságát és lágyságát, szemmel látható módon késlelteti a bőr öregedési folyamatát.
A Platinum® Ginseno Nanoszemcsés Platina Maszk a legújabb bioszintetikus nanorostokból készült.
A maszknak magas a vízmegtartó kapacitása, különösen lágy és nagyon kényelmes.
A Nanoszemcsés Platina Maszk szálainak mérete 80 – 100 nanométer, ezzel az eddigi
létező legvékonyabb szövetű maszk a kozmetikában.

A maszk jellemzői
• Vízmegkötő kapacitása száraz tömegének kétszázszorosa.
• A Maszk önmagában egy hatóanyag koktél (platina, ginzenozid, aquaxyl
(nátrium-hialuronát), sejtaktivátor és pentavitin keveréke).
• Fizikális védőréteget képez, ezáltal segíti a hatóanyagok penetrációját.
• Rendkívül porózus anyag, a nanométertől a mikrométerig terjedő pórusokkal.
• Hasonlít a bőr eredeti fehérjeszerű szerkezetéhez.
• Magas fokú gyógyhatással bír és nagyfokú a kompatibilitása.
• Mikrohálós szerkezetének köszönhetően rendkívül rugalmas.
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Hatóanyagok
PLATINA – GINZENOZID
A PLATINA GINZENOZID erős antioxidáns. Semlegesíti a bőrben található szabadgyököket. Támogatja az irha réteg sejtjeinek revitalizációját.
AQUAXYL
Támogatja a bőr vízháztartását és csökkenti a bőr vízveszteségét. Hidratál és restrukturálja a bőrt. Támogatja a természetes védőréteget a külső behatásokkal szemben.
SEJTAKTIVÁTOR
Serkenti a sejtlélegzést és a sejtregenerációt. Stimulálja a fagocitózist is.
PENTAVITIN R
Szabályozza a vízháztartást és a vízmegtartást. Optimális egyensúlyban tartja
a bőr nedvességtartalmát.
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Tisztítsa és szárítsa meg a bőr mélyrétegeit.
• A bőr szennyeződések eltávolítása érdekében végezzen enzimes hámlasztást.
• Nyissa ki a tasakot és vegye ki belőle az enyhén átlátszó maszkot. Válassza le a papír alapú védőtálcáról.
• 15- 20 percre helyezze a maszkot az arcbőrre. Miután az arcon elhelyezte a maszkot, óvatosan drénezze, simítgassa, vagy ujjaival masszírozza az arcot a hatóanyagok optimális felszívódása érdekében.
• Távolítsa el a maszkot.
• Ezután alkalmazzon lágy arcmasszázst a hatóanyag teljes felszívódásáig, hogy stimulálja a maszk hatását.
• Majd alkalmazza az INTENZÍV SZÉRUM fixáló koncentrátumot annak teljes felszívódásáig.
• Végül alkalmazzon a kezelt területen hidratálót, hogy bőrét kellőképpen kellemes és
ellazult állapotúnak érezhesse.
• FONTOS: A kezelés hatásának és eredményének fenntartásához javasoljuk otthon
naponta folytatni a PLATINUM Ginseno – Platina Nanokolloid Krém használatát.
A kezelés ajánlott gyakorisága:
Anti-aging és feszesítő kezelésként négy kezelést ajánlunk, egy hónapon át hetente
egyszer. A bőr szükségletei szerint folytassa a kezelést (a vendég életkorának, szokásainak … stb. megfelelően).
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INTENZÍV SZÉRUM
Az Intenzív Szérum olyan koncentrátum, amelyet a maszk alkalmazása előtt a bőrbe
jutott hatóanyag koktél elpárolgásának megelőzésére állítottak össze. Bőrfeszesítő hatása is van.
HATÓANYAGOK
• PHYTALURONATE: A szentjánoskenyér mag származéka, a hialuronsav és a kollagén
alternatívája. Csökkenti a bőr érdességét és lágyítja a bőrbarázdákat, valamint segíti
az alkalmazott hatóanyagok mélyebb felszívódását.
• Hidratáló és bőrfeszesító hatóanyagok.
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Győződjön meg arról, hogy a bőrön nem láthatók a maszk nyomai, a maszk teljes
mértékben felszívódott.
• A fiola tartalmát vigye fel a teljes, előzőleg kezelt területre.
• Ne masszírozza, inkább ujjaival lágyan simítgassa a bőrébe a szérumot, amíg az teljesen fel nem szívódik. Várja meg, amíg a kezelt bőrfelület megszárad.
• Ezután alkalmazza modelling masszázzsal a PROFESSZIONÁLIS PLATINUM Ginseno-t.
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PROFESSZIONÁLIS PLATINUM Ginseno
PLATINUM Ginseno – Platina Nanokolloid Krém
Mik a jótékony hatásai?
Csökkenti a mimikai ráncokat és növeli a bőr rugalmasságát. Magas fokú ultrahidratáló
és bőrfeszesítő hatása van. Ezen felül a külső hatásokkal szemben védő barrierje révén
hatékony eszköze a bőröregedés lassításának.
Összetétel
Egy a bőrben folyékony, kristályos struktúrát képező, ezáltal hidratáló hatást kifejtő emulzió a krém alapja.
A krém összetételéhez felhasznált növényi olajok:
• AVOKÁDÓ OLAJ
A, B és E vitaminokban gazdag, kiváló hidratáló hatású növényi olaj.
• CUPUACU VAJ:
Ultrahidratáló növényi olaj.
• NÖVÉNYI PERHIDROSZKVALÉN OLIVÁBÓL
Az oliva olaj hidrogenizációjával állítják elő, bőrbarát, rugalmassá teszi
és hidratálja a bőrt.
AZ ÖSSZETEVŐK AKTIVÁTORAI
• PLATINA NANOKOLLOID
A platina antioxidáns és abszorbens tulajdonság támogatja a sejtanyagcserét
és revitalizálja a bőrt.
• MPC (tejsav citokin)
Csökkenti a ráncokat és lágyítja a bőrt. Serkenti a fibrolasztok kialakulását, a fehérje
bioszintézist és a kollagén szintézisét, erősíti a dermisz rácshálós szerkezetét és
védi a bőrt a külső behatásokkal szemben. Növeli a bőr rugalmasságát
és tömöttebbé teszi a bőrt.
• LPA (lizofoszfát sav)
Természetes formájában az emberi szervezetben is megtalálható. A bőrfelszín
sejtdifferenciálódásának stimulálásával állítja helyre a bőr tömöttségét.
A ceramidok szintézisével és előállításával segíti a bőr barrierjét helyreállítani. Erősíti
a sejtkohéziót, javítja a bőrhidratációt és jelentősen csökkenti a pórusok méretét.
• KOLLAGÉN FORRÁS (Lupin olaj, a csillagfürt virág olaja)
Az 1-es típusú (jó minőségű) kollagén megfelelő biosztintézisét biztosítja,
és lassítja a rossz minőségű kollagén termelődését. Serkenti a fibroblasztok
termelődését és kiválsztását, ezáltal az irha feszességét és rugalmasságát segíti elő.
Ez a természetes kollagén forrás potenciális bőrfeszesítő, amely rugalmasabbá teszi
és újraformálja az arc kontúrját.
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CSOMAGOLÁS
PLATINUM Ginseno Nanoszemcsés Maszk
Négy készletet tartalmazó dobozok, tartalmuk:
• 4 db PLATINUM Ginseno Maszk
• 4 db INTENZÍV SZÉRUM Koncentrátumot tartalmazó ampulla
PROFESSZIONÁLIS PLATINUM Ginseno Krém
Otthoni használatra szolgáló krém, 150 ml. Kb. 30 kezelésre elegendő.
PLATINUM Ginseno
Platina Nanokolloid Krém, napi használatra, 50 ml.

Kapcsolat
Olaj Judit
A Corpora cég magyarországi
képviseletének vezető kozmetikusa
corporahungary@gmail.com
Tel: +3620-569-6456
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