
 

Príručka - set na Winner filler (Niťový Lifting) 
100% prírodné produkty pre kozmetické ošetrenie Magic Crystals 

 
Produkty sú od značky Magic Crystals - kolekcia na pleť. Je to novinka v Európe, ktorú sme pripravili pre svojich zákazníkov a partnerov. 
Sú to práve prírodné produkty, ktoré sa rýchlejšie a hlbšie vstrebávajú až do podkožia (tretia vrstva pokožky). Prírodné produkty sa v 
pokožke lepšie a ľahšie rozkladajú a ihneď začínajú s vyživovaním a liečbou. 
 
 
Efektívne a jednoduché ošetrenie tváre dáva možnosť riešenia aj viacerých nedostatkov, ktoré by ste chceli prekonať. Skvelá vyživená a 
hydratovaná pokožka je akoby znovuzrodená. Z prírodných estetických olejov a macerátov pridáte pokožke iba to čo skutočne potrebuje. 

 
❏ filler hyaluron + vitamínový koktejl (kombinácia prírodny hyaluron 2% a  komplex vitamínov spolu z 

elastínom a extradom rias) 
❏ filler anti-age (kombinácia hyaluron 5% a gél z červených rias) 
❏ filler na  hĺbkovú hydratáciu kože (kombinácia hyaluron 2%, gél z  červených rias a  vitamínu C, 

kolagenu, elastinu, lecitinu a extraktu ovsa, Slez lesný, Rakytník rešetliakový) 
❏ filler na  aknóznu a zapálenú pleť (kombinácia hyaluron 2%, gél z červených rias, elastin, kolagen, 

vitamin C, lecitin a extrakt dubového plodu, ľubovník bodkovaný  a ovos ) 
❏ filler na odstránenie pigmentových nerovností  a kruhov okolo oči (kombinácia hyaluron 2%, gél z 

červených rias, kolagen, vitamín C, lecitin a extrat zo sladkého drievka a dubového plodu) 
❏ filler na reaktívnu pokožku - (kombinácia hyaluron 2%, gél z  červených rias , kolagenu, vitamínu C, 

lecitinu a extraktu rias, nechtík lekársky, ľubovník bodkovaný a rakytník rešetliakový) 
 
Ošetrenie je veľmi jednoduché a úplne všetkým je príjemné. Aplikáciou pokožka dostáva veľké množstvo 
kyslíku. 
 

 
 
Postup aplikácie: 

➔ losion (pred použitím pretrepať) čistí pleť a odstraňuje make up. 
➔ Liberty (enzymatický peeling) - hĺbkovo dezinfikuje a otvára póry, vytvára sterilné prostredie na vstrebávanie filleru. 
➔ Oasis sérum - anti - age sérum popri svojej schopnosti na omladenie  má za úlohu ochrániť pokožku od tlaku kyslíka (spôsobom 

akým sa aplikuje filler 
➔ Aplikácia filleru trva približne 20 minút. Máte v rukách zázračnú paličku so šiestimi druhmi fillerov z ktorými môžete rôznymi 

kombináciami vyriešiť problematiku danej pleti.... jediné čo si treba uvedomiť je, že prvý filler ktorý dávate na plet má najväčší 
účinok. Odporučame vždy začať procedúru s fillerom na bielenie a odstránenie pigmentových škvŕn na partiách okolo očí a viečok 
a vždy dostanete efekt sviežej a oddýchnutej pleti. Následne používajte filler pre danú plet a problematiku ktorú treba vyriešiť. 
Filler na akné používajte iba na miestach kde akné je. Ošetrenie končíte s fillerom anti age a s ním vypĺňate aj vrásky. 

➔ Oasis maska  (podporuje hĺbkovu funkciu fillerov) nechajte pôsobiť 15 min.  
➔ Oasis krém (záverečný krém, ktorý je aj dobrý podklad pod make up ak sa klient chce nalíčiť po ošetrení). 

 
 
 

 
 
ODPORÚČAME: 
Produkty dávať na pleť v tenkej vrstve (pre prírodnú kozmetiku vždy platí pravidlo VIAC 
NEZNAMENÁ AJ LEPŠIE) 
Množstvo filleru na jedno ošetrenie je 2,5 ml na tvár (toľko pokožka môže prijať).Všetko nad tým je 
zbytočné. 
 
 

 


