
 TO BŁYSKAWICZNY ZABIEG PIELĘGNACYJNY  
ZAINSPIROWANY NATURĄ. WYKORZYSTUJE BIOLOGICZNE 
MECHANIZMY ORGANIZMU DAJĄC EFEKT ODMŁODZENIA, 
DOTLENIENIA I ROZJAŚNIENIA SKÓRY.  

MicroBubble Technology - 3 efekty pielęgnacyjne:
• Złuszczanie zrogowaciałej warstwy naskórka
• Wchłanianie składników rewitalizujących skórę
• Naturalne, głębokie dotlenienie skóry

Uwalniające się mikrogranulki z kapsułki 
powodują złuszczanie warstwy rogowej nas- 
kórka oraz usunięcie wszelkich zanieczyszczeń. 
Skóra jest wygładzona oraz przygotowana na 
dalszą pielęgnację.

Właściwie złuszczona skóra jest gotowa aby 
wchłonąć substancje aktywne zawarte w za-
aplikowanym preparacie m.in. kwas hialurono-
wy, azelainowy i kojowy oraz retinol.

W ZALEŻNOŚCI OD POŻĄDANYCH EFEKTÓW I POTRZEB SKÓRY geneO+ PROPONUJE:

Efekty zabiegów NeoRevive®:
•  Redukcja zmarszczek i ujędrnienie skóry
•  Zmniejszenie porów
•  Poprawa gęstości i odżywienie skóry
•  Zdrowszy i bardziej promienny wygląd skóry

Efekty zabiegów NeoBright®:
•  Rozświetlenie i promienny wygląd skóry
•  Naturalne dotlenienie i nawilżenie skóry
•  Wyrównanie kolorytu, redukcja przebarwień
•  Poprawa gęstości i odżywienie skóry 

ODMŁODZENIE SKÓRY ROZJAŚNIENIE I ODŻYWIENIE SKÓRY 

EKSPRESOWA PIELĘGNACJA
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DOTLENIENIEZŁUSZCZANIE WCHŁANIANIE 
Połączenie kapsułki stworzonej z wodorowęglanu 
sodu oraz kwasu cytrynowego z odpowiednio  
dobranym do kondycji skóry preparatem  
aktywuje reakcję chemiczną tzw. efekt Bohra. 
W wyniku reakcji na powierzchni skóry powstają 
mikropęcherzyki zawierające dwutlenek węgla.  
Zmniejsza się powinowactwo hemoglobiny do 
tlenu, który uwalnia się do tkanek i następuje 
natychmiastowe dotlenienie skóry. 

DZIAŁANIE TECHNOLOGII:

Korzyści zabiegów geneO+: szybki (15-30 min), bezpieczny (jednorazowe, sterylne kapsułki), kompleksowy (odpowiedni dla każdego typu cery i karnacji skóry)
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Wyłączny dystrybutor:  ITP S.A. 
ul.  Domaniewska 37,  02-672 Warszawa

tel  +48 722 008 002,  www.itpsa.pl
www.itpsa.pl, www.geneo.info

www.pollogen.com
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