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SILK’N

Sőt,  Silk’n egyesíti a bevált tudományt a 

lélegzetelállító eredményekkel, és folya-

matosan forradalmian új termékeket vezet 

be minden szépségápolási kategóriában.  

Az esztétikai klinikákon évek óta használt si-

keres kezelések most otthon is elérhetőek, 

hála a Silk’n-nek. 

A szépségápolási termékeink a következő 

kategóriákra oszthatók: arc- és testápolás, 

szőrtelenítés, valamint kéz- és lábápolás. A 

Silk’n a leginkább a HPL™ (Home Pulsed 

Light) technológiáról híres: ez egy fényim-

pulzusok segítségével elért tartós szőrtele-

nítési eljárás. A mi eszközeinkkel könnyen el 

tudod távolítani a nem kívánt szőrt a teste-

den és az arcodon, egyszerűen a saját ott-

honod privát szférájában. A Silk’n majdnem 

egy évtizeddel ezelőtt kezdte el fejleszteni 

az első fogyasztók számára készült tartós 

szőrtelenítő eszközt, és azóta világszerte 

használók milliói lettek gazdagabbak vele!

Szépségszakértőkből álló tudományos csa-

patunk napi szinten foglalkoznak új ötletek 

fejlesztésével, kiterjesztve a Silk’n választé-

kát minden egyes kategóriában. Új termé-

kek és technológiák lesznek bevezetve mind 

a három kategóriában. Ebben az évben be-

mutatjuk a legújabb technológiáinkat, mint 

például az eHPL™ és a HT™. A termékeink-

kel kapcsolatos további részletes informáci-

ókért kérjük, látogassa meg a www.silkn.eu 

weboldalt. 

A SILK’N A VILÁGELSŐ AZ OTTHONI HASZNÁLATÚ PROFESSZI-

ONÁLIS ESZTÉTIKAI ESZKÖZÖK GYÁRTÁSÁBAN. TERMÉKEINK 

KIFEJEZETTEN AZÉRT JÖTTEK LÉTRE, HOGY SOKKAL KÉNYELE-

MESEBBÉ ÉS KÖNNYEBBÉ TEGYÉK AZ ÉLETET. ÉLETFILOZÓFIÁNK 

ÉS CÉLUNK A PROFESSZIONÁLIS SZALONOKBAN HASZNÁLT 

TECHNOLÓGIA ÁTEMELÉSE AZ OTTHONODBA.
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ARC- ÉS TESTÁPOLÁS

A bőr élettannal kapcsolatos ismereteink 

révén be tudunk vezetni számos fontos 

technológiát az arc- és a testápolás te-

rületén. Korábban piacra dobtuk a Silk’n 

FaceFX-t az öregedésgátlásért, a Silk’n 

Blue-t a pattanások eltüntetésére és a 

Silk’n Revit-et az otthoni mikrodermab-

rázióra, ami bőrfrissítő bőrradír keze-

lésként is ismert. Ezek mellett sikeresen 

bevezettük a Silk’n Silhouette-et a test 

formálásra és a narancsbőr eltüntetésé-

re. Ezen kívül bemutattuk a Silk’n Face-

Tite-t. Ez egy öregedésgátló tudományos 

áttörés, ami megújítja a bőr belső fényét, 

helyreállítja a kollagéneket, megemeli 

az arckontúrt és csökkenti a kisebb-na-

gyobb ráncokat. És most bevezetjük a 

Silk’n Face FX Men Only-t, amely egy 

kizárólag férfiaknak fejlesztett öregedés-

gátló készülék.

A Silk’n Fresh, a Silk’n Pure és a Silk’n 

Bright a legújabb kincseink. A Silk’n 

Fresh egy forgó és rezgő arctisztító 

kefe, amely különleges rendszerének 

köszönhetően tökéletesen tisztítja meg 

a bőrt. Egyszerűen helyezd a habos 

tisztítófolyadékkal  gazdagon megtöltött 

patront a kefe fejébe és kezdheted a 

tisztítási folyamatot. Azt fogod érezni, 

hogy a bőröd azonnal puha és feltöltődött 

lesz. Az arctisztító termékkategóriánkat 

kibővítettük a Silkn’ Pure és a Silk’n 

Bright forgó és rezgő arctisztítókkal. A 

Silk’n Bright az arctisztítást egy magasabb 

szintre emeli azáltal, hogy vörös és kék 

LED fényt alkalmaz és az arctisztítáts a bőr 

fiatalításával és baktériummentesítésével 

kombinálja. A Silk’n büszkén mutatja be 

ezeket most legelőször! 

A SILK’N MINDEN EGYÉNBEN A SZÉPET EMELI KI. VÍZIÓNK SZE-

RINT A SZÉPSÉG ÉRTÉKES ÉS CSÚCSMINŐSÉGŰ TERMÉKEKKEL 

KELL ÁPOLNI. BŐRGYÓGYÁSZOKBÓL ÉS TUDÓSOKBÓL ÁLLÓ 

TUDOMÁNYOS CSAPATUNK OLYAN FORRADALMI BŐRÁPO-

LÁSI ESZKÖZÖKET FEJLESZT KI, AMELYEK CSODÁLATOS ERED-

MÉNYEKET HOZNAK. AZ ÉLETTEL TELI, ÉLÉNK ÉS FIATAL BŐR 

MÁR MINDENKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ! 
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Mi az a HF™ technológia, amit a Silk’n FaceFX használ?

A HF™ (Home Fractional) otthoni ránctalanítást jelent. A Silk’n FaceFX eszközünk a HF™ 

technológiával működik. Ez a készülék az alacsony energiájú nem hőtermelő LED technológiát 

kombinálja az enyhe kontakt fűtéssel. Felveszi a harcot a ráncokkal, az arcvonalakkal és a 

kitágult pórusokkal, valamint újraépíti a kollagéneket. A kibocsátott fény stimulálja az arcbőr 

mélyebb rétegeit és a bőrödet fiatalosabbnak tünteti fel. A bőröd védelmében a készülék 

kezelőfejébe beépítettünk egy hőmérséklet-érzékelőt. Ez az érzékelő biztosítja, hogy a bőröd 

felülete nem lesz melegebb, mint 41°. Ilyen módon a HF™ technológia javítja a 

bőr textúráját, miközben  a hősugárzás és az optikai energia mátrix együttes 

hatása gondoskodik a hosszú távú klinikai eredményekről.

Mi az a HF™ technológia, amit a Silk’n Blue használ?

Amikor kék fényt használunk a pattanások kezelésére, akkor az megöli a 

pattanásokat okozó baktériumokat, amelyek a faggyúmirigyen belül alakulnak 

ki és a pattanást okozzák. A Silk’n Blue különlegessége, hogy a kék fényt a hővel 

kombinálja: mind a hőt, mind a kék fényt lehet használni a pattanások kezelésére. A pattanásra 

irányított hő megöli a baktériumokat. Ha nincs baktérium, nincs pattanás. A hő a gyógyulási 

folyamatot is elősegíti. A  HF™ technológia biztonságos és felhasználóbarát. 

Ezek a technológiák hogyan működnek a Silk’n Bright-ban?

A Silk’n Bright egy arctisztító kefe, amely csak a vörös és kék LED fényt használja egy praktikus 

módon. Amikor az arcodat bőséges szappanhabbal tisztítod meg, a forgó kefe masszázsszerű 

rezgő mozgásokat végez a bőrödön, amelynek pozitív hatása van a vérkeringésedre. Ebben a 

pillanatban, amikor a bőr befogadóképesebb, akkor be tudod kapcsolni a vörös vagy kék LED 

lámpát és ezzel nagymértékben megnöveled a tisztító hatást: a bőrfiatalítással és pattanásokat 

okozó baktériumok elpusztításával. Ezáltal a Silk’n Bright három az egyben rendszer, amit 

minden nap használhatsz a bőröd felfrissítésére és kiegyensúlyozására. 

AKTÍV HF™:
Kezeli a finom vo-
nalakat, a textúrát 
és a pórusokat

MÉLY HF™:         
Kezeli a 
ráncokat és a 
foltokat.

HOGY MŰKÖDIK A HT™ 
TECHNOLÓGIA?

HOGYAN MŰKÖDIK A HF™ 
ENERGIA A SILK’N FACEFX-BEN

HOGYAN MŰKÖDIK A HF™  
TECHNOLÓGIA A SILK’N BLUE-BAN?

TELJES HF™:
Teljes 
eredményért.

Bőrfeszesító energia

A bőrszövetfeszesítés vagy más néven a  beavatkozás nélküli bőrfeszesítés régóta 

ismert a szépségiparban. Ezeket a kezeléseket olyan eszközökkel hajtják végre, 

amelyek egy bizonyos energiát szállítanak a bőrbe. A leggyakrabban használt 

energiaforrások az infravörös fény és a rádiófrekvencia. Az energia behatol a bőr 

mélyebb rétegeibe és a bőr alatti zsírrétegekbe, és újraszervezi a kollagéneket annak 

érdekében, hogy a bőr feszesebbnek tűnjön. Ezek az eszközök sokat fejlődtek az 

évek során, és manapság már nem is kell kozmetikushoz vagy bőrgyógyászhoz menni. 

A sokkal fiatalosabb kinézet elérése már a saját otthonodban is lehetséges  a Silk’n 

HT™ technológiájával.

Mi a HT™ technológia, amit a Silk’n FaceTite és a Silk’n Silhouette használ?

A HT™ (Home Tightening) otthoni feszesítést jelent. A Silk’n FaceTite és a Silk’n 

Silhouette eszközeink HT™ technológiával működnek. Ez a technológia három 

hatékony energiaforrást ötvöz: a bipoláris RF energiát (rádiófrekvencia), a LED 

fényenergiát (vörös LED fény) és a IR (infravörös) hőenergiát. A három energiaforrás 

kombinációjával sokkal jobban lehet kezelni a bőr minden rétegét. A HT™ technológia 

nagyon hatékony és képes arra, hogy feszesítsen és helyreállítsa a kollagéneket, 

valamint belülről kifelé haladva kijavítsa a bőr rugalmasságát. Ez nemcsak 

arra ideális, hogy a testkontúrt lefaragja és csökkentse a narancsbőrt, 

hanem egy tökéletes megoldás az arckontúrok megemelésére és a 

ráncok és finom vonalak megjelenésének csökkentésére anélkül, hogy 

plasztikai műtétre lenne szükség. 

KEZELÉS ELŐTT:
Kezeletlen pattanások

IR HŐSU-
GÁRZÁS:
Pattanások 
csökkentése

KÉK LED 
FÉNY:
Baktériumok 
megsemmisítése

TECHNOLÓGIÁK

IR HŐENERGIA:J javítja a bőr textúráját.

0.5 mm

LED FÉNYENERGIA:  
Fiatalítja a bőrt és helyreállítja a természetes 
egyensúlyát.

1.8 mm

A BIPOLÁRIS RF ENERGIA:
Megerősíti a  bőr mélyebb rétegeit. A testen: 10 
mm mélységig újrafaragja a testet és csökkenti 
a narancsbőrt. Az arcon: 4 mm-ig megemeli az 
arckontúrt és csökkenti a ráncokat.

4 mm
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• Csökkenti a ráncokat

• Feszesíti a bőrt

• Csökkenti a finom vonalakat

• Fiatalítja a kollagént és az elasztin rostokat

• Felemeli az arckontúrokat

• Csökkenti a felesleges nap okozta és időskori foltokat

• Erősíti a bőr mélyebb rétegeit

• Javítja abőr struktúráját és rugalmasságát

• Elegáns kiszerelésben kapható

• Tartalmazza a Slider Gel-t

Nem lenne csodálatos, ha láthatóan csökkentenéd a ráncokat és visszaállítanád a 

fiatalos kinézetedet? Most ezt meg tudod tenni az elképesztő Silk’n FaceTite-tal. Ez 

az öregedésgátló tudományos áttörés újrastrukturálja a bőrt és meglepő  feszes-

séget lehet vele elérni. A HT™ technológiája megújítja a bőr fényét és felemeli az 

arckontúrokat. A kollagént megfiatalítja és a bőr rugalmasságát is javítja. Számíts 

arra, hogy a bőröd megújult lesz és megdöbbentően fiatalosnak fog kinézni.

EGY TUDOMÁNYOS ÁTTÖRÉS 
AZ ÖREGEDÉSGÁTLÁSBAN 

A FIATALSÁG VISSZAIDÉZÉSE:

• Biztosítja a bőrödön a kényelmes csúszást

• Vezetőként működik

• Víz bázisú

SILK’N SLIDER GEL™  

TAPASZTALT
SZEMMEL
LÁTHATÓ 
RÁNCCSÖKKENÉS

A kezelés előtt, valamint a 20 kéthetes kezelés után készült fényképek független értékelése azt az eredményt hozta, hogy a páciensek 96%-a 
átlagosan 1,6 fokos javulást értek el a Fitzpatrick ráncosodási és rugalmassági skálán, jelentős komplikációk nélkül.
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KLINIKAI TESZTEK IGAZOLJÁK AZ ÖREGEDÉSGÁTLÓ EREDMÉNYEKET

100 - 37 és 60 év közötti - résztvevővel végzett klinikai tesztek  a következő 

erdeményeket mutatják a Silk’n FaceFX 8 hetes használata után:                  

•  91% a bőr textúrájának általános javulása

•  69% a ráncok és vonalak látható csökkenése

•  47% a bőrön lévő foltok halványulása

•  78% a pórusok méretének látható csökkenése

•  Fejett HF™ technológia

• Csökkenti a ráncokat és vonalakat

• Újraépíti a kollagént

• Javítja a bőr textúráját

• Minimalizálja a pórusokat

• Klinikailag tesztelt, bőgyógyászok ajánlásával

Silk’n FaceFX egy ultra fejlett öregedésgátló rendszer, amely vörös LED energiával 

működik. Felveszi a harcot a ráncokkal, az arcvonalakkal és a kitágult pórusokkal, 

valamint újraépíti a kollagéneket. A  HF™ technológia belül javítja a bőr textúráját,  

miközben a hősugárzás és az optikai energia mátrix együttes hatása gondoskodik 

a hosszú távú klinikai eredményekről. Miért is várnál? Regeneráld a bőrödet és 

kápráztass el mindenkit egy lélegzetelállító, fiatalos kinézettel!

KOMPLETT  
ÖREGEDÉSGÁTLÓ BŐRÁPOLÁS

FIATALÍTÁS ÉS REGENERÁLÁS
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KLINIKAI TESZTEK IGAZOLJÁK AZ ÖREGEDÉSGÁTLÓ EREDMÉNYEKET 

100 - 37 és 60 év közötti - résztvevővel végzett klinikai tesztek a következő 

erdeményeket mutatják a Silk’n FaceFX 8 hetes használata után:

• 91% a bőr textúrájának általános javulása

• 69% a ráncok és vonalak látható csökkenése

• 47% a bőrön lévő foltok halványulása

• 78% a pórusok méretének látható csökkenése
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• Fejlett HF™ technológia

• Csökkenti a ráncokat és vonalakat

• Újraépíti a kollagént

• Javítja a bőr textúráját

• Minimalizálja a pórusokat

• Klinikailag tesztelt, bőgyógyászok ajánlásával

Mióta vannak öregedésgátló termékek csak nőknek? A férfiak ugyanannyit törődnek a meg-

jelenésükkel, mint a nők és a Silk’n-nek köszönhetően végre van egy olyan megoldás, amit 

speciálisan az ő igényeiknek terveztek. A  Silk’n FaceFX Men Only egy speciális öregedésgátló 

eszköz, ami tökéletesen beleillik minden férfi ápolási arzenáljába. Ez nem krém, szóval nem 

lesz  olajosan csillogó az arcod, amit nem akarnál. Valójában a titok a hő és a vörös LED fény 

kombinációjában rejlik, ami az öregedés jeleivel igazán sikeresen megküzd. Javítja a bőr text-

úráját, kizárja a ráncok, vonalak és kitágult pórusok megjelenését és újraépíti a kollagént. Ne 

várj tovább a fiatalos megjelenés elérésével! Töröld el az éveket a  Silk’n FaceFX Men Only-val!

ÖREGEDÉSGÁTLÓ BŐRÁPOLÁS, 
AMI MINDEN FÉRFI SAJÁTJA 

KELL, HOGY LEGYEN

 TECHNOLOGY

INSIDE
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• Ragyogó, fiatalos bőr

• Javítja a bőr textúráját és rugalmasságát

• Elhalványítja az öregségi foltokat, a bőr egyenetlenségeit és 

a pattanási hegeket. 

• Lágyítja a finom vonalakat

• Eeltávolítja az elhalt bőrsejteket

• Gyémántcsúcsokat tartalmaz: precíz, finom, durva 

• 30 ReVit filtert tartalmaz

Silk’n ReVit egy varázslatos otthoni mikrodermabráziós eszköz. Számtalan előnye 

van: javítja a bőr textúráját és rugalmasságát, elhalványítja az öregségi foltokat, a 

bőr egyenetlenségeit és a pattanási hegeket. Lágyítja a finom vonalakat és eltávo-

lítja az elhalt bőrsejteket. A gyémánt hámlasztófej és a vákumos stimuláló sima és 

fiatalos bőrt eredményez.

 A GYÖNYÖRŰ,  
FIATALOS BŐRÉRT

MIKRODERMABRÁZIÓ GYÉMÁNT BŐRRADÍR

• 30 filter

• Felfogja az elhalt hámsejteket

SILK’N REVIT FILTER REFILLS
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A KLINIKAI VIZSGÁLATOK MAGUKÉRT BESZÉLNEK! 

Dr. M. Gold  bőrgyógyász klinikai vizsgálatának résztvevői az 

alábbiakat tapasztalták a Silk’n Blue 3 hónapos használata után:

• 91% esetében csökkentek a  pattanásos elváltozások

• 46,3% teljes, 100%-os megtisztítást tapasztalt”

• Kiszárítja és javítja a pattanásos helyek megjelenését

• Elpusztítja a pattanásokat okozó baktériumokat

• Megakadályozza, hogy pattanások alakuljanak ki a bőrön

• Klinikailag tesztelt, bőgyógyászok ajánlásával

A Silk’n Blue egy praktikus eszköz, ami megszünteti a pattanásokat. A fényalapú 

kezelés a kék LED fény és az IR hősugárzás kombinált technológiájával működik.  

Ez az erős terápia úgy működik, mint egy akadály. Elpusztítja a pattanásokat  

okozó bacilusokat és kiszárítja a kiütéseket. Meg is akadályozza a további patta-

nások kialakulását. Az eredmény: tökéletesen gyógyult, hibátlan,  pattanásoktól 

mentes bőr!

ITT AZ IDŐ A PATTANÁSOK 
ELTÜNTETÉSÉRE!
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• Forradalmi HT™ technológia

• Csökkenti a narancsbőrt

• Feszesíti a megereszkedett bőrt

• Megerősíti a bőr mélyebb rétegeit

• Csökkenti a test kerületét

• Áramvonalasítja a testkontúrt

• Javítja a bőr textúráját és rugalmasságát

• Helyreállítja a bőr egyensúlyát és elősegíti a megújulását

• Tartalmazza Slider Gel-t

A Silk’n Silhouette hatékony eszköz a narancsbőr csökkentésére és a bőrfeszesí-

tésre. A benne lévő  forradalmi HT™ technológiával három hatékony energiafor-

rást ötvöz: a bipoláris RF energiát, a LED fényenergiát és az IR hőenergiát. Ez az 

egyedülálló kombináció a mély szövetek feszesítését, kiegyensúlyozását és hely-

reállítását biztosítja. A bőr textúrája és rugalmassága javul, az íveket újrafaragja 

és a narancsbőr eltűnik. Ideális megoldás minden olyan testrész megerősítésére, 

amelyekre a kor, a súly vagy a genetikai tényezők hatottak.

CSÖKKENTI A NARANCSBŐRT 
ÉS FESZESÍTI A  

MEGERESZKEDETT BŐRT

• Biztosítja a bőrödön a kényelmes csúszást

• Vezetőként működik

• Víz bázisú  

SILK’N SLIDER GEL™  

EZT MONDJÁK A FOGYASZTÓK: 

• Nagyon elégedett vagyok. Három 

hét használat után a bőröm 

feszesebb és a narancsbőr kevésbé 

látszik. 

• A bőr simább lesz minden alkalom 

után. Tisztább és szebb.
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ARC- ÉS TESTÁPOLÁS
ELEKTROMOS ARCTISZTÍTÓ KEFÉK: 

AZ ÚJ SZÉPSÉG TREND

Az elektromos arctisztítás a legújabb trend, ami népszerű mind a fiatalok, mind az idő-

sebbek körében. Ez a legjobb módja, hogy alaposan megtisztítsd a bőrödet és kényelme-

sen eltüntesd a sminkmaradványokat. Ha  minden napodat frissítő arctisztító kefével kez-

ded, illetve fejezed be, a bőröd azonnal puha, rugalmas és gyönyörű lesz. Az elektromos 

arctisztítás mindenki napi szépségápolásának része kell, hogy legyen.

LÁMPA RENDSZER - √ - - -

ÜZEMMÓDÓK:

• FORGÓ 2 gyorsasági mód 2 gyorsasági mód 2 gyorsasági mód - 2 gyorsasági mód

• VIBRÁLÓ 2 gyorsasági mód 2 gyorsasági mód 2 gyorsasági mód 2 gyorsasági mód -

• VILLANÓ - - - 2 gyorsasági mód -

60 MP UTÁN AUTOMATIKUS LEÁLLÁS √ √ √ v -

TOVÁBBFEJLESZTETT SMINKELTÁVOLÍTÁS* 6-szor többet távolít el 6-szor többet távolít el 6-szor többet távolít el - 4-szer többet távolít el

VÍZÁLLÓ zuhany- és fürdőkádpróba zuhany- és fürdőkádpróba zuhany- és fürdőkádpróba zuhanypróba zuhanypróba

TÖLTÉS egy tárolóban vagy  
közvetlenül adapterrel

töltés USB-ről vagy  
adapterrel, egy tárolóban

töltés USB-ről vagy  
adapterrel, egy tárolóban

egy tárolóban vagy  
közvetlenül adapterrel elemmel működik

LED FÉNYTERÁPIA - - √ - -

VATTA TARTÓ - - - - √

UTÁNTÖLTŐ KEFÉK:

• HAGYOMÁNYOS (REGULAR) Hagyományos tisztíta 
(Pure regular)

Hagyományos friss 
(Fresh regular)

Hagyományos fényes  
(Bright regular) SonicClean Regular DualClean Regular

• PUHA (SOFT) Puha tiszta 
(Pure soft)

Friss puha 
(Fresh soft)

 Fényes puha  
(Bright soft) SonicClean Soft -

• ÉRZÉKENY (SENSITIVE)  Érzékeny tiszta  
(Pure sensitive) - - SonicClean Sensitive -

 • MÉLYPÓRUS TISZTÍTÁS - Friss mélytisztítás - - -

* A kézi tisztításhoz viszonyítva

ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT
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• Professzionálisan tisztítja a bőrt

• Kompakt és ideális utazáshoz

• Két funkciós módozat: forgás és rezgés  két sebességű beállítással

• Automatikus leállás 60 másodperc után

• 6-szor több sminket tisztít le, mint a kézi tisztítás

• Zuhanyban és fürdéskor is használható

• Töltés tartóban vagy egyenesen az adapterből

Keresel egy professzionális módszert az arcod megtisztítására? A Silk’n Pure telje-

síti  az álmod, hogy a bőröd puha, tökéletesen tiszta és friss legyen. A smink minden 

maradványát eltünteti a 60 másodperces húzással, alaposan eltüntet minden olajos 

szennyeződést és egy idő után jelentősen csökkenti a mitesszereket. Csak válassz 

egyet a kétsebességes beállításból, vigyél fel egy kis bőrtisztító krémet és élvezd az 

új arctisztító módszeredet. A töltő opciók a legjobb útitársá teszik a Silk’n Pure-t.

PUHA ÉS TISZTA BŐR 
AZONNAL!

SILK’N NORMÁL KEFÉK

• Az eredeti kefék, amik a készülékhez tartoznak

• Normál vagy zsíros bőrhöz

SILK’N PUHA KEFÉK

• Hosszú, ultra puha kefesörték

• Normál vagy vegyes bőrhöz  

SILK’N ÉRZÉKENY KEFÉK

• Bőrbarát szilikon gombok

• Érzékeny bőrhöz

SILK’N PURE™ REFILL BRUSHES 
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SILK’N NORMÁL KEFÉK 

• Az eredeti kefék, amik a készülékhez tartoznak

• Normál vagy zsíros bőrhöz

SILK’N PUHA KEFÉK

• Hosszú, ultra puha kefesörték

• Normál vagy vegyes bőrhöz

SILK’N MÉLYPÓRUSTISZTÍTÓ KEFÉK

• Kiemeli a szennyeződést a pórusokból

• Minden bőrtípushoz

SILK’N FRESH ARCTISZTÍTÓ PATRON

• 30 arctisztításhoz elegendő

• Nyugtatja és hidratálja a bőrt

SILK’N FRESH™ REFILLS 

ÚJD
ON
SÁ
G!

Mi lenne, ha az arctisztító keféd egyúttal bőrbarát tisztító krémet is adagolna, 

mindössze egy gomb megnyomásával? A Silk’n Fresh-sel ez lehetséges! Ez a bril-

liáns találmány a múltba száműzi a  külön tisztítókrém használatát. Van hozzá egy 

patron, kiegyensúlyozott PH-jú, gazdagon habzó tisztító krémmel feltöltve, ami 

alaposan letisztít minden koszt,  sminkmaradványt és  szennyeződést. A speciális 

formulája olyan gondosan válogatott összetevőket tartalmaz, amelyek nyugtatják 

és hidratálják a bőrt és 30 arcmosásig elegendőek. Egyszerűen helyezd be a patront 

a kefébe és kész. A bőr mélyen megtisztul és tökéletesen tiszta lesz. Tapasztald 

meg az arctisztítás teljesen új módját! 

MINDEN EGYBEN KEFÉK  
TISZTÍTÓKRÉM

ADAGOLÓVAL

• A világ első olyan arckeféje, amihez patronos rendszer tartozik

• Speciálisan kialakított tisztítókrémet adagol

• Nyugtatja és hidratálja a bőrt

• A patron 30 arctisztításhoz elegendő

• Két működési mód: forgó és rezgő funkció két sebességfokozattal

• Automatikus leállás 60 másodperc után

• 6-szor több sminket tisztít le, mint a kézi tisztítás

• Zuhanyban és fürdéskor is használható

• Töltés USB-vel vagy adapterrel egy tartóban
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VÖRÖS + KÉK FÉNY

TELJES MEGOLDÁS

    
VÖRÖS LED FÉNY 

 FIATALÍTJA A BŐRT

    
   K

ÉK LED FÉNY

KEZELI A PATTANÁSOKAT

• Alaposan megtisztítja bőrt

• Látványosan tökéletesíti a bőrt

• 3 LED fény terápia mód

• A vörös LED fény fiatalítja a bőrt

• A kék LED fény kezeli a pattanásokat

• Két működési mód: forgó és rezgő funkciók két sebességfokozattal

• Automatikus leállás 60 másodperc után

• 6-szor több sminket tisztít le, mint a kézi tisztítás

• Zuhanyban és fürdéskor is használható

• Töltés USB-vel vagy adapterrel egy tartóbanA Silk’n Bright egy olyan arctisztító kefe, ami drámaian különbözik minden mástól, amit eddig 

láttál! Ez a három az egyben  rendszer nemcsak leöblíti a szennyeződéseket, van benne egy titok 

is, képes arra, hogy tökéletesítse a bőröd megjelenését. Így működik: a rezgő vagy forgó funkciók 

finom söprő mozdulatokat végeznek a bőrödön, kiemelik a szennyeződéseket, javítják a vérke-

ringést. Ebben a stádiumban a bőr befogadóbbá válik a LED fényterápiára, amit csak egyszerűen 

be kell kapcsolnod. A fényenergia célzott  fokozott kezelést nyújt: válaszd a vörös LED fényt, ha 

fiatalitani szeretnéd a bőrödet vagy a kék LED fényt, ha a pattanásokat szeretnéd kezelni vagy 

kombináld a kettőt a legtökéletesebb kezelés eléréséhez. A mélytisztítás és a bőrtökéletesítés 

ezen kombinációja teszi a Silk’n Bright-ot ideálissá arra, hogy a kívánt sugárzó ragyogást elérd!

MÉLYTISZTÍTÁS ÉS LED TERÁPIA

SILK’N NORMÁL KEFÉK 

• Az eredeti kefék, amik a készülékhez tartoznak

• Normál vagy zsíros bőrhöz

SILK’N PUHA KEFÉK

• Hosszú, ultra puha kefesörték

• Normál vagy vegyes bőrhöz

SILK’N BRIGHT™ REFILL BRUSHES 
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• A hanghatáson alapuló technológia mélyen tisztíta az arcot

• Ideális arra, hogy javítsa az arcápolási folyamatot

• Két választható funkció: rezgő és pulzáló, két sebességfokozattal

• Automatikus leállás 60 másodperc után

• Azonnal letisztítja a zsírt és a koszt

• Vízálló

• Töltés adapterrel a tartóban

Hiszünk benne, hogy a  férfiak arcápolásának gyorsnak és hatékonynak kell lennie, 

különösen, amikor arctisztításról beszélünk. A hanghatáson alapuló Silk’n SonicClean 

Men Only a megfelelő készülék, ha alaposan meg akarod tisztítani a bőrödet kellemet-

lenségek nélkül. Adj 60 másodpercet ennek az elektromos arctisztító készüléknek, és 

hagyd, hogy azonnal kiemelje a szennyeződéseket a pórusaidból. A sörték rezgő és 

pulzáló mozgása javítja az arctisztítás folyamatát. A kedvenc arctisztító folyadékkodal 

vagy szappannal kombinálva tökéletesen tisztít és felfrissíti az arcot. A végén egy jó 

adag hideg vizes locsolással fejezheted be a folyamatot. A szerkezet vízálló, ezért ide-

ális gyors zuhany alatti használatra.

TISZTÍTÁS ÉS FELFRISSÜLÉS 
60 MÁSODPERC ALATT!

SILK’N NORMÁL KEFÉK 

• Az eredeti kefék, amik a készülékhez tartoznak

• Normál vagy zsíros bőrhöz

SILK’N PUHA KEFÉK

• Hosszú, ultra puha kefesörték

• Normál vagy vegyes bőrhöz

SILK’N ÉRZÉKENY KEFÉK

• Bőrbarát szilikon gombok

• Érzékeny bőrhöz

SILK’N MEN ONLY™ REFILL BRUSHES
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• Kettő funkció egy készülékben

• Luxus hordtáskában

• Forgó funkció mód két sebességfokozattal

• Mikroszálas kefe a bőrön lévő összes szennyeződés eltávolításá-

hoz

• Pamut korongos fej minden sminkmaradvány eltávolításához

• Négyszer több sminket távolít el, mint a kézi tisztítás

• Vízálló

• Elemmel működik

Bőrtisztítás és sminklemosás egy készülékkel? Fedezd fel a Silk’n DualClean-t.  

Cserélhető fejeivel ezt a bőrbarát készüléket azért fejlesztettük, hogy a bőröd kü-

lönböző igényeinek feleljen meg. Kezd reggel a mikroszálas kefével az arcod alapos 

megtisztítását és a nap végén használd a pamut korongos fejet a sminkmaradványok 

eltávolítására. Tökéletes kombináció a bőröd mindennapos mélytisztításához.

KETTŐ AZ EGYBEN 
ARCTISZTÍTÁS

SILK’N NORMÁL KEFÉK 

• Az eredeti kefék, amik a készülékhez tartoznak

• Normál vagy zsíros bőrhöz

SILK’N DUALCLEAN™ REFILL BRUSHES 
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SZŐRTELENÍTÉS

A Silk’n kifejlesztette a HPL™ és az 

eHPL™ (Home Pulsed Light) techno-

lógiát a tartós szőrtelenítésre. A tartós 

szőrtelenítés sokáig csak az esztétikai 

klinikákon volt elérhető. Ezek a kezelések 

nem csak drágák voltak, de időigényesek 

és fájdalmasak is. De ez már csak törté-

nelem. A tartós szőrtelenítés most már a 

saját otthonod privát szférájában is lehet-

séges. A Silk’n forradalmian új HPL™ és 

eHPL™ technológiáját a FDA jóváhagyta, 

orvosok is ajánlják és klinikailag igazolt 

hatású. A kezelések gyorsak, biztonsá-

gosak, könnyűek és fájdalommentesek. 

És az eredmény? Mindig selymesen puha 

bőr, ami tartós. 

A Silk’n tartós szőrtelenítő test- és arc-

szőrtelenítő eszközök széles választékával 

rendelkezik: Silk’n Flash&Go LUXX, Silk’n 

Glide (beleértve a speciális férfiaknak ki-

fejlesztett változatot) és a legutóbbi fej-

lesztésünket, a Silk’n Infinity-t. Mindegyik-

nek megvan a speciális jellemzője, de egy 

a közös cél: hogy a felhasználónak sima és 

szőrtelen bőrt biztosítson. 

AZ ŐSI IDŐK ÓTA A SZŐRTELENÍTÉS ÁLTALÁNOS GYAKORLAT 

A FÉRFIAK ÉS A NŐK KÖRÉBEN. GYANTÁZÁS, EPILÁLÁS, 

BOROTVÁLÁS… ÉVEKEN ÁT KÜLÖNBÖZŐ MÓDOK A 

NEMKÍVÁNT SZŐRSZÁLAK ELTÁVOLÍTÁSÁRA, DE SOHA NEM 

VOLT TARTÓS MEGOLDÁS. EGÉSZEN MOSTANÁIG!
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HOGYAN MŰKÖDIK AZ EHPL™

ÚJ GENERÁCIÓS TECHNOLÓGIA 

Mi az eHPL™  technológia?

Az eHPL™ a Silk’n legújabb innovációja. Ezt a védett és szabadalmaztatott tech-

nológiát csak a Silk’n Infinity-ben használjuk, és ez jelentős áttörés jelent az ott-

hon végzett szőrtelenítésben. Ez a technológia kettő energiaforrást kombinál: 

galvanikus energiát és optikai energiát. Mostantól sokkal hatékonyabb módon 

lehetséges a nemkívánatos szőr eltávolítása minden bőrtípusról. 

A galvanikus energia lehetővé teszi, hogy az optikai energia jobban behatoljon a 

szőrtüszőkbe azáltal, hogy ideiglenesen kitágítja a bőr pórusait. A szőrszál elnyeli 

a fényt, hatástalanítja a szőrtüszőket és a szőrnövekedés megáll. A galvanikus 

energiát a kezelendő területre rakott elektródlemez juttatja a bőrre, így kiválóbb 

eredményeket érünk el kevesebb kezeléssel. Az eHPL™-lel minden szőrt és bőr-

színt lehet kezelni. Tehát lehetséges kezelni a világosabb szőröket (mint pl. szőke, 

barna, vörös) csakúgy, mint a sötétebb bőrtónusokat. Egy másik fontos előnye 

a pórusok kinyitásának, hogy az lehetővé teszi hidratáló testáplolók hasz-

nálatát a szőrtelenítő kezelés után, hogy selymesen sima bőröd legyen. 

Újra sikerült kifejlesztenünk az otthoni tartós szőrtelenítő eszközök új 

generációját!

Minden tartós szőrtelenítő eszközünk klinikailag bizonyított és  

HPL™ vagy eHPL™ technológiával működik.

92%-OS SZŐRCSÖKKENÉS 
A TELJES KEZELÉS UTÁN

92%-OS SZŐRCSÖKKENÉS 
A TELJES KEZELÉS UTÁN

Fény alapú: a szőrtelenítés új módja 

A fényalapú szőrtelenítés a szelektív fototermolízis elméletén alapul. Ebben a folya-

matban a fényenergiát arra használjuk, hogy az megakadályozza a szőr növekedését. 

Annak érdekében, hogy elérjük ezt a hőhatást, a szőrzálaknak szelektíven kell elnyel-

niük a fényenergiát és hővé alakítani azt. Ezt a szelektivitást úgy érjük el, hogy magas 

optikai energiát viszünk a  szövetbe, amit nagyrészt a szőrszálak pigmentje nyel el, 

míg eközben az epidermiszt és a környező szöveteket egy hűtési mechnanizmussal 

hűtjük. A szőrszálban lévő pigmentet, mely felelős a fény elnyeréséért, melaninnak 

hívják. Ez hozza létre azt a hőt, ami végül is megakadályozza a szőr növekedését. 

Ha megakadályozzuk a szőr növekedését, akkor hosszútávú szőreltávolítást 

érünk el. 

Mi a HPL™ technológia?

A Silk’n szőrtelenítő eszközei személyes kombinált energiaalapú eszközök, 

hosszú távú szőrtelenítésre. A legtöbb Silk’n szőrtelenítő eszköz a HPL™ 

(Home Pulsed Light) technológián alapszik, ami egy védett és szabadalmaztatott 

technológia.  A HPL™ -t a biztonságos és hatékony eredmények elérésére tervezték. 

Ez a technológia alacsony energiájú, de rövid időszakokban magas energiát alkalmaz, 

egyenesen a szőrtüszőben lévő melanin pigmentbe áramlik, és hatástalanítja azt. A 

környező szöveteket nem károsítja és ezért nincs szükség hűtésre vagy hűtő gél hasz-

nálatára a bőrön. 

HOGY MŰKÖDIK A HPL™

A HPL™ KEZELÉS UTÁN
Az energiát elnyelik a szőrtüszők, míg a környező 
szövetek normál hömérsékletűek maradnak. A 
szőreltávolítás megvalósult. 

HPL™ KEZELÉS ALATT:
A fényenergiát akusztikus hatással kombinálva 
szelektíven nyelik el a szőrszálak.

HPL™ KEZELÉS ELŐTT:
Egészséges szőrtüszők normál szőrnövekedéssel.

TECHNOLÓGIÁK GALVANIKUS ENEGRIA:
A galvanikus energia kinyitja a bőr pórusait és 
lehetővé teszi, hogy az optikai energia mélyen 
behatoljon a szőrtüszőbe.

OPTIKAI ENERGIA:
Az optikai energia szelektíven nyelődik el 
a szőrszálakban és biztosítja, hogy a tartós 
szőrtelenítés a lehető leggyorsabb módon 
megvalósuljon.

KEZELÉS UTÁN:
A szőrtüszők tartósan működésképtelenek a 
teljes kezelési mód után. A bőrpórusok kinyitása 
révén testápolót is tudsz használni a selymesen 
sima bőrért. 
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Vess véget a borotválásnak vagy epilálásnak a Silk’n Glide segítségével. A Glide rendszert 

arra fejlesztették ki, hogy fényvillanásokkal  távolítsa el tartósan a nemkívánatos szőrszálakat. 

Könnyű, fájdalommentes és a saját otthonod kényelmében tudod használni. Minden egyes Glide 

eszköz nagyszerű funkciókat mutat a villanásszámok, a gyorsaság és a szőrtelenítési módszerek 

terén. Fedezd fel az egész Glide termékkínálatot itt és lepődj meg azon, hogy milyen selymesen 

sima lesz a bőröd!

TARTÓS OTTHONI SZŐTELE-
NÍTÉS A SILK’N GLIDE-DAL

GLIDE 30,000 GLIDE 50,000 GLIDE 150,000

• Klinikailag igazolt és szabadalmaztatott tartós 

szőrtelenítő  HPL™  technológiával

• Az egész testen és az arcon is lehet használni

• Válassz a 30.000-es, az 50.000-es vagy a 

150.000-es villanásszámok közül

• Villanás & csúszási módok

• 5 energiaszint jellemzi

• Állítható sebesség

• Sötétebb bőrszínnél is használható

• Napozás után is biztonságosan használható, 

kizárólag az egyes energiaszinten

• Kezelési terület: 3 cm²

• Nincs szükség újratöltő lámpára

92%-os szőrcsökkenés a teljes kezelés után
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A nemkívánatos szőr eltávolítása napjainkban a férfiak számára is mindennapos 

dolog. Van számos módszer a mellkas szőrtelenítésre: a borotválás, levágás és még 

a gyantázás is. De ezek a módszerek nem tartanak sokáig, mivel a szőr visszanő 

és zavarja az önbizalmadat újra meg újra. Ismerd meg a remek Glide Men Only 

rendszert, hogy szőrtelen és sima tested legyen a HPL™  technológiával működő 

eszköz segítségével. Nincs penge, nincs fájdalom, nulla irritáció és otthon is lehet 

használni. Fogadjunk, hogy ez lesz a legjobb befektetésed.

• A Silk’n első szőrtelenítő eszköze csak férfiaknak

• 200.000 villanásszámot biztosít

• A saját otthonod privát szférájában használhatod

• Az egész testen használható

• Az ingyenes Silk’n Body Groomer-t tartalmazza

• Villanó és csúsztató módszer

• Állítható sebesség

• Öt energiabeállítási lehetőség

• A sötétebb bőrtónusoknál is használható

• Biztonságos használat még a napozás után is (csak az első energiaszinttel)

• Kezelési terület: 3 cm²

• Nem igényel újratöltő lámpát

• Egy strapabíró táska is jár hozzá

• Klinikailag bizonyított

• Ingyenes Silk’n alakalmazással, hogy megtervezze a kezelést

SZŐRTELEN SIMA TEST, 
TARTÓSAN

* 92%-os szőrcsökkenés a teljes kezelés után
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A szőrtelenítés a legtöbb embernek unalmas lehet. Gyorsabban szeretnéd elvégez-

ni? Ismerd meg a Silk’n Glide Xpress 300.000-et, amely jelenleg a piacon elérhető 

leggyorsabb HPL™ technológiájú szőrtelenítő. Ez az eszköz a szőrtelenítés okozta 

frusztrációt a múltba száműzi. A szőrt kevesebb mint 20 perc alatt fájdalommen-

tesen, tartósan és erőfeszítés nélkül távolítja el az egész testről. Majdnem kétszer 

olyan gyorsan, mint minden más Glide eszköz!

A LEGGYORSABB HPL™ 
SZŐRTELENÍTŐ ESZKÖZ

• A leggyorsabb HPL™ szőrtelenítő eszköz a picaon

• 300.000-es villanásszámot biztosít

• Teljes test kezelése kevesebb mint 20 perc alatt

• Állítható sebesség

• Használható a teljes testten és az arcon

• Villanás & csúszási módok

• 5 energiaszint jellemzi

• Sötétebb bőrszínnél is használható

• Napozás után is biztonságosan használható, kizárólag az egyes energiaszinten

• Kezelési terület: 3 cm²

• Nincs szükség újratöltő lámpára

• Luxus táskában

• Klinikailag bizonyított

• Ingyenes Silk’n alkalmazás a kezelések megtervezéséhez

92%-os szőrcsökkenés a teljes kezelés után

Le
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IMPULSZÄHLER COMPTEUR DE FLASHSPULSE COUNTER

SAFE FOR 
ALL SKIN COLOURS

SICHER FÜR 
ALLE HAUTFARBEN

CONVIENT POUR
TOUTES LES PEAUX

G
ALVA NIC + OPTIC

A
L

DOUBLE ENERGY

G
A

LVANISCH E + OPTIS
C

H
E

DOPPELENERGIE

• eHPL™ technológia: a következő aranyszabály a tartós szőrtelenítésben

• 400.000 villanásszámot biztosít

• Majdnem minden szőr- és bőrszínnél alkalmazható

• Villanó és csúsztató módszer

• Öt energiabeállítási lehetőség

• Magas sebesség minden energiaszinten

• Kezelési terület: 3 cm²

• Nem igényel újratöltő lámpát

• Klinikailag bizonyított

• Divatos táskában kapható

• Az ingyenes Silk’n alakalmazással, hogy megtervezze a kezelést

• Bluetooth kapcsolattal meg lehet nézni, hogy mennyi villanást  

használtunk fel kezelésenként és mennyi van még hátra

A Silk’n Infinity felhasználja a legújabb fejlesztéseket, amelyeket még soha nem láttunk otthoni készü-

lékeknél. A félelmetesen nagy számú 400.000-es villanásszámmal egy életre szóló megoldást élvez-

hetsz. Majdnem minden szőr- és bőrszínnél használható. A legjobb hír az, hogy ez a készülék egy új 

és egyedülálló technológiát alkalmaz: az eHPL™-t. Mostantól lehetővé vált, hogy a szőrszálakat egy 

sokkal hatékonyabb módon hatástalanítsuk azáltal, hogy a bőr pórusait kitágítjuk és lehetővé tesszük, 

hogy az optikai energia mélyen behatoljon a szőrtüszőbe. Az is megvalósítható vele, hogy kozmeti-

kumok, pl. testápoló bejusson a bőr alsó rétegeibe, hogy a bőr textúráját és ragyogását javítsa. Egy 

figyelemre méltó technológiai fejlesztés vált lehetővé kizárólag a  Silk’n Infinity-ben.

AZ ÚJ VEZETŐ TECHNOLÓGIA A 
SZŐRTELENÍTÉSBEN

92%-os szőrcsökkenés a teljes kezelés után
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SZTENDERD LÁMPA 

• 1000 VAGY 120.000 VILLANÁSSZÁMMAL, 

• 4 CM² KEZELÉSI TERÜLET 

PRECÍZIÓS LÁMPA 

• 1000 VAGY 5000 VILLANÁSSZÁMMAL 

• A KISEBBRÉSZEKRE, 

• 2.5 CM² KEZELÉSI TERÜLET

SILK’N FLASH&GO™ LUXX ÚJRATÖLTŐ LÁMPA

• Ideális nagy és kis területekre

• Egy sztenderd lámpát tartalmaz (1x vagy 2x 120.000-es villanászámmal)

• Egy precíziós lámpát tartalmaz (5000-es villanásszámmal)

• Ergonomikus tervezés, hogy kényelmesen lehessen tartani

• Klinikailag bizonyított

Szükséged van egy szőrtelenítő eszközre, ami erős előnyökkel rendelkezik? A Silk’n 

Flash&Go LUXX két verzióban kapható: 125.000-es és 245.000-es villanásszám-

mal. Mind a két készülék egy sztenderd és egy precíziós lámpával működik. A szten-

derd lámpa 120.000 villanást (vagy a kibővített verzió 2x 120.000-et) tartalmaz és a 

kiegészítő precíziós lámpa pedig 5000-et. Ideális folyamatos test- és arckezelésre. 

TARTÓS SZŐRTELENÍTÉS 
ERŐS ELŐNYÖKKEL

H
om

e P
ulsed Light

Tech nolo gy

HPL Inside

EUR-1&2 - 05/2014 EUR-4 - 05/2014

EUR-4 - 05/2014EUR-1&2 - 05/2014

EUR-1&2 - 04/2012

EUR-1&2 - 08/2013

EUR-1&2 - 04/2012

EUR-1&2 - 06/2013: 20K EUR-1&2 - 06/2013: 1.5K

EUR-1&2 - 11/2013

EUR-1&2 - 11/2013

EUR-3 - 05/2014

EUR-I&2 - 02/2014 EUR-4 - 02/2014EUR-3 - 02/2014
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GLIDE 30.000 GLIDE 50.000 GLIDE 150.000 GLIDE MEN ONLY 200.000 GLIDE XPRESS 300.000 INFINITY 400.000 F&G LUXX 125.000 F&G LUXX 245.000

VILLANÁSSZÁM 30.000 50.000 150.000 200.000 VILLANÁSSZÁM 300.000 400.000 125.000 245.000

TECHNOLÓGIA HPL™ HPL™ HPL™ HPL™ TECHNOLÓGIA HPL™ eHPL™ HPL™ HPL™

VILLANÁS/MÁSODPERC 1- 3,5 1- 3,5 1- 3,5 1- 3,5 VILLANÁS/MÁSODPERC 1 - 2 1 - 2 3,5 3,5

VILLANÓFELÜLET 3 cm² 3 cm² 3 cm² 3 cm² VILLANÓFELÜLET 3 cm² 3 cm² 4 cm² 4 cm²

CSERÉLHETŐ LÁMPABETÉT - - - - CSERÉLHETŐ LÁMPABETÉT - - √ √

PRECISION CARTRIDGE - - - - PRECISION CARTRIDGE - - 2,5 cm² 2,5 cm²

BŐRSZÍN ÉRZÉKELŐ √ √ √ √ BŐRSZÍN ÉRZÉKELŐ √ √ √ √

GLIDE (CSÚSZTATÓ) MŰKÖDÉS √ √ √ √ GLIDE (CSÚSZTATÓ) MŰKÖDÉS √ √ - -

IMPULZUS SOROZAT √ √ √ √ IMPULZUS SOROZAT √ √ √ √

ALKALMAZÁS (APP.) - - - √ ALKALMAZÁS (APP.) √ √ - -

BLUETOOTH - - - - BLUETOOTH - √ - -

TÁROLÓ DOBOZ - - √ √ TÁROLÓ DOBOZ √ √ - -

ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT
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KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS

Lábápoló termékcsaládunkban külön-

böző eszközöket kínálunk. Ismerd meg 

a MicroPedit, a MicroPedi Instant &Exp-

ress-t, a MicroPedi Nano Pro-t és a Mic-

roPedi Compact-ot. Mindegyik MicroPe-

di eszközben van két mikroásványi görgő, 

amelyek másodpercenként akár 30-as 

forgási sebességgel forognak. Kiméletes, 

hatékony és egyszerű módszer arra, hogy 

a talpon lévő kemény bőrt újra puhává 

változtassa. A hajlékony mikroásványi 

görgők új fejlesztések. Ezek a görgők haj-

líthatók, rendkívül kíméletesek a bőrön, 

tovább tartanak és optimálisan érintkez-

nek a bőrrel.

A kézápoló termékcsaládunkban megta-

lálható egy nagyon új és különleges kö-

römápoló termék. A Silk’n MicroNail egy 

praktikus kis eszköz, amely néhány perc 

alatt álmaid manikűrjét valósítja meg. En-

nek az elektromos körömreszelőnek a 

használata a legjobb módszer arra, hogy 

otthon is profi, csillogó körmeid legyenek 

anélkül, hogy ismét drága szalonba kelle-

ne menned!

SOK EMBER SZENVED A BŐRKEMÉNYEDÉSES LÁBAKTÓL. 

HASZNÁLHATUNK FÉMKAPARÓT VAGY HABKÖVET, DE 

VAJON NINCS GYORSABB ÉS HATÉKONYABB MÓDJA A 

BŐRKEMÉNYEDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSÁRA? A SILK’N LÁBÁPOLÓ 

TERMÉKEKKEL NEM LEHET ELKERÜLNI AZOKAT AZ 

ELŐNYÖKET, AMIT A SZÉP ÉS ÁPOLT LÁBAK NYÚJTATNAK.  
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2 görgőt tartalmaz 6 görgőt tartalmaz

• Mindössze két perc alatt simává és fényessé teszi a körmeidet

• A fényesség akár két hétig tart

• Micro Smooth görgőt és Micro Shine görgőt tartalmaz

• Kéz- és lábkörmökre is alkalmazható

• Gél és akrillakkos, valamint műkörmödkön is használható

• Elemmel működik

• Új görgőket külön is lehet venni

Mindig legyen szép a körmöd a Silk’n MicroNail-lel. Ez az elektronikus körömresze-

lő a körmödnek egy fényes csillogást ad egy természetes simasággal, mely akár két 

hétig tart. Sokkal egyszerűbb használni, mint a kézi eszközöket és sokkal gyorsabb 

is. Mindössze két perc alatt a körmeid szalon minőségű fényes kinézetűek lesznek, 

drága és komplikált karbantartás nélkül. Könnyen belefér bármilyen táskába, így el 

tudod vinni magaddal bárhova. 

HOZZ LÉTRE SZALON MINŐSÉGŰ 
CSILLOGÓ KÖRMÖKET!

• Micro Smooth görgőt és Micro Shine görgőt tartalmaz

• 4-es és 8-as csomagok között választhatsz

SILK’N MICRONAIL REFILL GÖRGŐK

UTÁNA

ELŐTTE 
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MICROPEDI SZEMBEN A SHOLL VELVET SMOOTH-SZAL

2014 áprilisában folytattunk egy piackutatást az Egyesült 

Királyságban a PPCR-rel, azzal a fő céllal, hogy felmérjük a 

célcsoportban lévő fogyasztók összehasonlító elemzését a 

MicroPediről és Scholl Velvet Smoothról egy rövid otthoni 

kipróbálást követően. 

A főbb eredmények: A résztvevők 82%-ának jobban tetszett a 

MicroPedi a Scholl Velvet Smooth-szal szemben. Itt olvashatod 

a teljes jelentést: www.silkn.eu.

MICROPEDI CLASSIC
MICROPEDI NANO PRO

MICROPEDI 
COMPACT

MICROPEDI 
INSTANT & EXPRESS

EREDETI RUGALMAS RUGALMAS AZONNALI & GYORS

CLASSIC INSTANT & EXPRESS NANO PRO COMPACT

• Válassz ezek közül: Silk’n MicroPedi, MicroPedi Nano Pro,  

Micropedi Compact és MicroPedi Instant & Express

• Könnyen eltávolítja a bőrkeményedéseket néhány perc alatt

• Gyors, kíméletes és hatékony

• Ergonomikus tervezés

• Cserélhető görgők

• Elemmel működik

Az elektromos bőrkeményedés-eltávolítók közül a Silk’n MicroPedi termékválasz-

tékot arra tervezték, hogy perceken belül eltüntesse a lábakon lévő kemény bőrt. 

A gyorsan forgó mikroásványos görgők simán lecsiszolják a bőrkeményedéseket 

és könnyedén sima lábat eredményeznek. Sokkal biztonságosabbak, mint a fém 

kaparók és sokkal hatékonyabbak, mint a habkő. Minden MicroPedi készüléknek 

kettő görgője van és új görgőket is lehet venni hozzá. Kezd el most és élvezd a puha 

lábat minden nap!

BŐRKEMÉNYEDÉSMENTES, 
PUHA LÁB NÉHÁNY PERC ALATT

SILK’N MICROPEDI™ REFILL GÖRGŐK  

FINOM FINOMKÖZEPES KÖZEPESDURVA KÖZEPES DURVA KÖZEPES DURVA

TH E O RIGINA
L

5
YEAR
WARRANTY
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SILK’N  A MÉDIÁBAN
A SILK’N VILÁGSZERTE EMBEREK MILLIÓIT ÉRI EL!

TELEVÍZIÓS REKLÁMOK
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HULLÁMOS PAPÍR KIJELZŐ (TERMÉKINFORMÁCIÓKKAL) ÉRHETŐ EL A SILK’N TERMÉKEKHEZ, VÁLASZTHATÓ KINÉZETTEL.

MEGJEGYZÉSEK

ÜZLETEN BELÜLI BEMUTATÁS
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