
SKONCUJTE  
S VRÁSKAMI!
BX KOREKTOR VRÁSEK

PROVĚŘENO  
uživateli botulotoxinových injekcí.



KOSMETICKÉ POUŽITÍ:
Pomocí vysoce přesného aplikátoru naneste produkt 
ráno a večer přímo na požadovaná místa: vrásky  
na čele, vraní stopy, linie svraštění obočí, nosoretní 
rýhy a dokončete aplikaci jemnými dotyky.  
Poté použijte sérum a krém.

BX KOREKTOR 
VRÁSEK 
KOREKTOR  
VÝRAZOVÝCH VRÁSEK.
VYHLAZUJÍCÍ ÚČINEK.
Díky svému složení působí jako  
denní mikrodávka dermo-uvolňovacích  
peptidů pro účinek srovnatelný  
s botulotoxinem. 

Takto se zaměří přímo na výrazové vrásky  
a drobné vrásky způsobené každodenními  
mikrostahy obličeje.

Tento kosmetický produkt nejnovější  
generace je určen k použití jako ALTERNATIVA  
nebo POSÍLENÍ dermo-estetických injekcí botulotoxinu.

KLÍČOVÉ ÚČINNÉ LÁTKY
> DERMO-UVOLŇUJÍCÍ PEPTIDOVÝ KOMPLEX
> VYSOCE HYDRATAČNÍ KOMPLEX 

VÝSLEDKY:
VÝRAZOVÉ VRÁSKY JSOU VIDITELNĚ REDUKOVÁNY,  
PLEŤ JE VÍCE VYHLAZENÁ A OBLIČEJ VYPADÁ MLADŠÍ. 
RYSY JSOU ZRELAXOVANÉ, VYHLAZENÉ A OMLAZENÉ. 
VÝRAZOVÉ VRÁSKY MIZÍ!



BX KOREKTOR VRÁSEK
JE URČEN PRO MĚ POKUD...

Mám výrazové vrásky  
a hledám vysoce cílený  
a účinný produkt

pro  
doplnění 
mého anti-âge  
programu.

Chodím na injekce 
každých 6 měsíců  
a chci

poSílIT
účinek těchto 
botulotoxinových 
injekcí.

Chodím  
na injekce  
a chtěla bych

oddÁlIT
mou příští
injekci.

Pravidelně navštěvuji 
kosmetický salon.

Pozorovací  
klinická studie 
pod kontrolou 
lékařů – dermatologů 
provedená  
na ženách, 
kterým byla 
aplikována injekce 
botulotoxinu.

Již jsem podstoupila dermo-estetickou proceduru.

Sylvie Raynal, 
Directrice Scientifique 
Sothys et Docteur ès 
sciences pharmaceutiques.

„Jak muži tak i ženy dnes hledají rychlá řešení pro odstranění 
známek času, jež se podepsaly na jejich tváři. Stále více  
a více dávají přednost estetické medicíne před chirurgickými 
estetickými procedurami. To je důvod, proč jsou dermo-
estetické injekce prováděny čím dál tím častěji. Mezi těmito 
procedurami  jsou injekce botulotoxinu nejčastější.

Nicméně, ani ty nejlepší lékařské estetické procedury 
nemohou zaručit celkovou péči pro kvalitu pleti. Pouze 
kosmetické procedury umožňují udržet pleť krásnou  
a kvalitní zevnitř. 

Inspirováni technikami lékařské estetiky jsme nyní 
schopni zaměřit se na cestu biologické kosmetiky, která 
optimalizuje účinky těchto procedur. Lékařské estetické 
procedury budou mít lepší efekt, pokud budou prováděny  
na dokonale udržované pleti.“

Estetická medicína nebo kosmetický přístup?  
Dvě doplňující se řešení...

Klinická studie provedená na 30 lidech, kteří obdrželi injekci botulotoxinu 6 až 10 týdnů  
před aplikací KOREKTORU VRÁSEK BX a kteří použili produkt 2krát denně po dobu 90 dní.
* Celkový dojem dermatologů.  ** Sebehodnocení dle 30 osob.

ZLEPŠUJE
úČINNOST INJEKCE U 

87 % 
PřÍPADů.*

PRODLUŽUJE
úČINNOST INJEKCE U 

63 % 
PřÍPADů.*

ODDALUJE
APLIKACI  
PřÍŠTÍ  
INJEKCE.*

VIDITELNĚ
VYHLAZUJE 
VÝRAZOVÉ VRÁSKY

80% 
SPOKOJENOST.**



ELEGANCE s.r.o. 
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Profesionální péče Vám bude poskytnuta:

2% KYSELINA 
SALICYLOVÁ 
+ MIKROZRNÍČKA 
RÝŽE

2% KYSELINA 
SALICYLOVÁ 
+ 20% KYSELINA 
GLYKOLOVÁ 

DOPLŇKOVÁ PÉČE
DOMA
DESQUACREM FORTE 
MICRODERM 
Zesílený účinek! 
Hloubkový čistič, symbolický produkt značky,  
je posílen o kyselinu salicylovou a mikrozrníčka  
rýže pro hloubkové čištění pórů pleti  
a zároveň exfoliaci.

PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
GLYSALAC PRO PEEL 
Profesionální peeling s kyselinou glykolovou  
a salicylovou v rámci 30minutového ošetření pro 
zjemnění textury pleti. Přináší okamžité rozjasnění  
a vyhlazuje pleť. Pleť je jasná a sjednocená. 
Požádejte Vaší kosmetičku Sothys o radu.


