3. Příprava na masáž
Plynulými táhlými doteky ošetřete pokožku.

Omlazující
liftingová
masáž
Profesionální
liftingová masáž
přizpůsobená pro
domácí použití.

odstranění vrásek a omlazení
• dosažení přírodního botox efektu
• uvolnění pokožky obličeje
a obličejových nervů
• prokrvení a detoxikace kůže
• úbytku podkožního tuku
• hydratace a vypnutí pleti
• vyživení tkáně vysoce vstřebatelnými
organickými biominerály
•

TIP

Trvalého efektu dosáhnete
pravidelnou liftingovou masáží.
Ráno a večer každý den.

Co potřebuji:
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Kořen nosu

2

Čelo

1. Přivítání
Celý obličej si velmi pomalu a laskavě
pohlaďte. Tak jak se vnímáte sami,
tak vás vnímají ostatní.

2. Aktivace pleti
Doteky provádějte prsty.
Na jednom místě setrvejte cca 5 vteřin.
Jemně protlačujte pokožku.
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Oční okolí
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Nos
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Čelo

4

Ústa
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Obočí
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Pod očima
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Spánky
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klidné a tiché místo

ručník

čas pro sebe

Tuto masáž neaplikujte, máte-li na obličeji zánětlivá ložiska,
řezná, tržná poranění, odřeniny či bolestivý zánět obličejového
nervu. V takovém případě doporučujeme použít regenerační
kosmetickou řadu Diochi.

Nad horním rtem

10

Brada
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Strany obličeje

Krk ze předu

Okolí čelisti

Krk ze strany

Podél nosu

4. Masáž
Nejprve si navlhčíme obličej vlažnou vodou.
Rozetřeme malé množství Diolift hydrogelu po
celém obličeji, poté provedeme navlhčenými
prsty stejné doteky jako ve třetí části.

Diolift hydrogel

vodu
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Brada
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Brada
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Dolní čelist a krk
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Rýha od úsměvu
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Tvář

5. Usmějte se na sebe
Celý obličej si velmi pomalu a laskavě ještě
jednou pohladíme navlhčenými dlaněmi.

s přípravkem Diolift hydrogel.

Proto ji ošetřujte s maximální pozorností a něhou.

Celý postup přípravy na masáž zopakujeme

Vaše pleť reaguje silně
regeneračně na samotný dotek

Moderní anti-age

pro všechny typy pleti, muže i ženy

Diolift hydrogel

přírodní lifting s botox efektem
Účinný liftingový hydrogel s bioinformacemi a látkami vyskytujícími se v přírodě pro omlazení pleti s rychlým omlazujícím
efektem. Navrací přirozený vzhled.
• Vyhlazení vrásek
• Silný vypínací efekt
• Regenerace pokožky
• Stimulace přirozené výživy kůže
• Zvýšení vitality a pružnosti pleti
• Lehce vstřebatelný
• Nezanáší póry
• Relaxační účinky
• Kumulativní regenerační efekt
• Harmunizující parfém
• Velmi úsporný

Tromboserin multivitamín

Krása začíná uvnitř,

účinné omlazení zevnitř i zvenčí
O krásnou pokožku a její svěží vzhled je třeba pečovat také
zevnitř. Pomůže vám odborník na péči o tělo, společnost
Diochi, a její bioinformační, regenerační a detoxikační
produkty pro krásu a zdraví. Přípravky DIOCHI jsou na
přírodní bázi, jsou rychlé a funkční.
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kroky pro

dokonalou pleť
a mladistvý vzhled

1. JEZTE ZDRAVĚ

Vašemu tělu prospěje strava bohatá na vlákninu,
omezení tuků a cukrů, 5 porcí ovoce a zeleniny denně.
Pamatujte na dostatečný příjem tekutin. Dostatek
tekutin osvěžuje tělo a stejně tak i naši mysl.

2. BUĎTE V KONDICI

Pravidelný pohyb pomůže organismu ke správnému
chodu všech orgánů. 15 minut denně procházky vykoná
velkou službu.

3. RELAXUJTE

kvalitní péče o pleť zevnitř

Dostatek spánku dodá tělu energii a pomáhá odbourávat
stres. Věnujte se tomu, co vám přináší radost do života.
Dopřejte si chvilku pro sebe nebo relaxační masáž.

Přírodní multivitaminový, metabolický a epigenetický produkt
s bioinformacemi zaměřený na výživu, regeneraci a detoxikaci
organismu. Navrací tělu svěžest a vitalitu.

4. POUŽÍVEJTE KVALITNÍ DOPLŇKY

• Energetická výživa buněk
• Aktivace imunity
• Účinné omlazení
• Zvýšení kvality pleti
• Regenerace kůže
• Podpora krvetvorby a cévního systému

Krása
začíná
uvnitř

Bioinformační přípravky Diochi účinně podporují vaši
krásu výživou zevnitř i zvenčí.

Seznamte se s Diochi
na www.diochi.cz

Kosmetika,
která s vámi
komunikuje

Přejeme vám hodně
příjemných prožitků z masáže
a věčné mládí vaší pleti.
Diochi spol. s r.o.
Weilova 2/1144, 102 00 Praha 10
Tel: +420 267 215 680
info@diochi.cz, www.diochi.cz

8 595247 751263

krá
na v sná
za 5 ěky
mi
nut

Účinné omlazení
pro každý den
Krása začíná uvnitř
www.diochi.cz

