MAGNIFICENCE
БРЪЧКИ – СТЯГАНЕ - БЛЯСЪК
Фундаментално научно откритие: гликоксидация
Гликоксидацията е основната причина за кожното стареене. Този феномен
модифицира всички протеини, отговорни за младостта и красотата на кожата,
като комбинира процесите гликация и оксидация. Чрез въздействие върху
захарите, гликацията предизвиква изменения на протеините. Тя е изследвана в
редица медицински проучвания, основно свързани с диабета. Гликоксидацията
започва след 30-годишна възраст и става видима около 40-та година чрез
бръчки, отпускане, загуба на блясък и качествена промяна на кожата.
Лаборатории LIERAC разработват новата продуктова линия MAGNIFICENCE със
съдействието на изявен специалист от изследователската организация Targeted
Therapeutic Biology, който, благодарение на богатия си опит в областта на
диабета, допринася за изясняване на феномена гликоксидация.
Лаборатории LIERAC разработват и регистрират уникален противостареещ
патент – комплекс D-Glyox, който е мощна комбинация от цвят на нар,
копринено дърво и липозомен пептид с глобално действие* върху
гликоксидацията.

Цвят от нар

Копринено дърво

Липозомен пептид

LIERAC не само действа превантивно по отношение на феномена
гликоксидация, но има глобален ефект* върху основните му етапи на
протичане. Основната цел е ограничаване на процеса, елиминиране на
изменените протеини и реактивиране на клетъчния метаболизъм.
* Въздействие върху трите основни етапа на гликоксидация.

■ MAGNIFICENCE e ЦЯЛОСТЕН ОТГОВОР в съответствие с НОВИТЕ ОЧАКВАНИЯ НА
40+ ГОДИШНИТЕ ЖЕНИ: БРЪЧКИ - СТЯГАНЕ - БЛЯСЪК & КРАСИВА КОЖА.
■ УНИКАЛНА НАУЧНА ИНОВАЦИЯ, която за първи път действа във всички етапи на
гликоксидация, благодарение на D-GLYOX COMPLEX – регистриран патент на
LIERAC.
■ НОВ ВИД ТЕКСТУРА ЗА ЕФЕКТ “КРАСИВА КОЖА” с незабавен и видим резултат.
■ ИЗТЪНЧЕН АРОМАТ, деликатен и изключително женствен с
пасифлора, жасмин и скъпоценни дървесни кори.
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MAGNIFICENCE

SÉRUM ROUGE REVITALISANT INTENSIF
ИНТЕНЗИВЕН РЕВИТАЛИЗИРАЩ СЕРУМ

Изключително интензивен противостареещ червен серум с чувствена текстура, който
незабавно попива в кожата. С двойна концентрация* на D-Glyox (регистриран патент)
и обогатен с екстракт от цвят на хибискус, серумът реактивира младостта на кожата,
като я ревитализира в дълбочина и незабавно възстановява блясъка й. Съдържа
хиалуронова киселина и витамини С и Е.
СЪСТАВ:
• 7% комплекс D-Glyox (цвят от нар, копринено дърво,
липозомен пептид),
• 5% разтвор на чиста хиалуронова киселина с
изглаждащо действие,
• витамини С и Е с антиоксидантно действие,
• цвят от хибискус, богат на алфа-хидрокси киселини,
който свива порите.
БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАРАБЕНИ.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Нанася се сутрин и/или вечер на лице и шия на
почистена кожа преди основния крем.
ТЕКСТУРА: Червен серум с чувствена топяща се текстура,
който незабавно попива в кожата.
ОПАКОВКА: 30 мл флакон с помпа.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА: 80.00 лв.

УСТАНОВЕНА – ИЗСЛЕДВАНА - ДОКАЗАНА ЕФЕКТИВНОСТ
След приложение (1)
83%
Възстановяване на блясъка
76%
Разкрасяване на кожата, дори без грим
След 7 дни приложение (2)
93%
По-стегната кожа
84%
Ревитализиране на кожата
След 4 седмици приложение
-40%(3) Намаляване на бръчките
91%(2) От жените намират кожата си по-красива
Самооценка на 58 жени след приложение на серума
Самооценка на 55 жени след приложение на серума и крема за суха
кожа
(3) Клинично изследване на серума и крема за суха кожа, проведено с
55 жени

(1)
(2)

* В сравнение с двата крема.

MAGNIFICENCE

CRÈME VELOUTÉE JOUR & NUIT

КРЕМ ЗА СУХА КОЖА
ДНЕВЕН & НОЩЕН

Богат кадифен противостареещ крем, специално формулиран за суха кожа, който
незабавно изглажда и възстановява кожната текстура. С висока концентрация на DGlyox (регистриран патент) и обогатен с подхранващи растителни масла от арган и
шеа, той реактивира младостта на кожата, незабавно разкрива блясъка и подхранва в
дълбочина. Съдържа хиалуронова киселина и витамини С и Е.
СЪСТАВ:
• 3,5% комплекс D-Glyox (цвят от нар, копринено дърво, липозомен пептид),
• 5% разтвор на чиста хиалуронова киселина с изглаждащо действие,
• витамини С и Е с антиоксидантно действие,
• арганово масло,
• масло от шеа,
• екстракт от марула с подхранващо действие.
БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАРАБЕНИ.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Нанася се сутрин и/или вечер на лице и шия на почистена кожа.
Перфектна основа за грим.
ТЕКСТУРА: Кремообразна и комфортна текстура, обогатена с изглаждащи светлоотразяващи микро-перли, която незабавно попива в кожата.
ОПАКОВКА: 50 мл бурканче.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА: 148.00 лв.
УСТАНОВЕНА – ИЗСЛЕДВАНА - ДОКАЗАНА ЕФЕКТИВНОСТ
След приложение
85%(1) Изглаждане на кожата
93%(2) По-мека кожа
След 7 дни приложение(1)
98%(2) Усещане за комфортна кожа
94%
По-гладка кожа
84%
Ревитализирана кожа
След 4 седмици приложение(1)
91%
Лицето изглежда по-младежко
96 % Подобрено качество на
кожата
93 % Намаляване на бръчките
Клинично доказани резултати(3)
– 40% Намаляване на бръчките
+33% По-стегната кожа
+42% Подобряване на кожната
структура
91%(1) от жените смятат, че изглеждат
по-красиви*
Самооценка на 55 жени след приложение на
серума и крема за суха кожа (*след 4 седмици
приложение)
(2) Самооценка на 53 жени след приложение
на крема за суха кожа
(3) Клинично изследване на серума и крема
за суха кожа, проведено с 55 жени – след 28
дни

(1)

MAGNIFICENCE

GEL-CRÈME FONDANT JOUR & NUIT

ГЕЛ-КРЕМ ЗА НОРМАЛНА И КОМБИНИРАНА КОЖА
ДНЕВЕН & НОЩЕН

Лек, топящ се противостареещ гел-крем с дълготраен матиращ ефект, специално
формулиран за нормална и комбинирана кожа, който незабавно изглажда и
възстановява кожната текстура. С висока концентрация на D-Glyox (регистриран
патент) и обогатен с матираща оризова пудра и хидратиращи агенти, той реактивира
младостта на кожата и незабавно разкрива блясъка, осигурявайки красив матиращ
ефект. Съдържа хиалуронова киселина и витамини С и Е.
СЪСТАВ:
• 3,5% комплекс D-Glyox (цвят от нар, копринено дърво, липозомен пептид),
• 5% разтвор на чиста хиалуронова киселина с изглаждащо действие,
• витамини С и Е с антиоксидантно действие,
• оризова пудра с матиращо действие,
• светло-отразяващи микро-перли.
БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАРАБЕНИ.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Нанася се сутрин и/или вечер на лице и шия на почистена кожа.
Перфектна основа за грим.
ТЕКСТУРА: Свеж и лек гел-крем, обогатен с изглаждащи светло-отразяващи микроперли, която незабавно попива в кожата.
ОПАКОВКА: 50 мл бурканче.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА: 148.00 лв.
УСТАНОВЕНА – ИЗСЛЕДВАНА - ДОКАЗАНА ЕФЕКТИВНОСТ
След приложение (1)
85%
По-мека кожа
87%
Кадифена гладкост
71%
По-красива кожа, дори без
грим
След 7 дни приложение (1)
84%
Усещане за комфортна кожа
75%
Подобрено качество на
кожата
75%
Ревитализирана кожа
След 4 седмици приложение (1)
76%
По-стегната и еластична кожа
75%
По-хомогенна кожна текстура
96%(1) от жените са доволни от
употребата на продукта
(1) Самооценка на 51 жени след
приложение на гел-крема за
нормална и комбинирана кожа

MAGNIFICENCE
CRÈME ROUGE
РЕТЕКСТУРИРАНЕ & РАЗКРАСЯВАНЕ
БРЪЧКИ – СТЯГАНЕ - БЛЯСЪК

Разкрасяващ противостареещ крем, оцветен в червено, който намалява бръчките и
ретекстурира кожата, като изглажда, стяга и възстановява блясъка ден след ден. С
висока концентрация на D-Glyox (регистриран патент) кремът реактивира младостта на
кожата и незабавно разкрива блясъка й. Формулата е обогатена с червени минерални
пигменти, които подсилват и избистрят тена, както и алфахидрокси киселини от
хибискус с изглаждащо и обновяващо действие. Съдържа хиалуронова киселина и
витамини С и Е.
ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРИ:
Видими бръчки, промени в кожната текстура (неравномерна повърхност, сивкав тен,
отпускане). Подходящ за всички типове кожа и тен. Перфектният продукт за жени на
възраст около 40 години, които търсят противостареещ продукт с незабавен резултат и
видима ефективност за красива кожа дори без грим.
СЪСТАВ:
•
•
•
•
•

D-Glyox патентован комплекс 3,5% - мощна комбинация от цвят от нар,
копринено дърво и липозомен пептид с действие върху гликоксидацията,
5% разтвор на чиста хиалуронова киселина - омекотява, изглажда, защитава и
хидратира кожата,
Червени минерални пигменти, които подсилват и избистрят тена,
Алфахидрокси киселини от хибискус с изглаждащо и обновяващо действие,
Витамини С & E.

Дерматологично тестван продукт, некомедогенен. Без съдържание на парабени.
РЕЗУЛТАТИ:
Намаляване на бръчки и фини линии.
Ретекстуриране на кожата:
•
•
•

Изглаждане на кожната текстура,
Незабавно подобряване на тена,
Стягане и запълване на кожата.

ДОКАЗАНА ЕФЕКТИВНОСТ:
НЕЗАБАВЕН ЕФЕКТ СЛЕД ПРИЛОЖЕНИЕ – ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТЕСТ
Равномерен тен

91%*
94%*

Подобряване на тена
Изглаждане на кожата

91%*

Хидратиране на кожата

96%*

Ефект на здравословен сияен тен 86%*
Трансформиране на кожната текстура 80%*

СЛЕД 4 СЕДМИЦИ ПРИЛОЖЕНИЕ – КЛИНИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Намаляване на бръчки и фини линии

-16%**

Ретекстуриране на кожата:
° Изглаждане на кожната текстура
+41%**
° Блестяща кожа
+44%**
° Стегната кожа
+30%**

* Потребителски тест – 55 жени – самооценка.
** Клинично изследване – 54 жени.

ТЕКСТУРА И АРОМАТ: Активна, червена изглаждаща текстура, която незабавно попива в
кожата. Универсален нюанс, който е подходящ за всички типове кожа и тен и разкрива
женската красота. Изтънчен, деликатен и изключително женствен аромат с нотки на
пасифлора, жасмин и дървесни кори.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Нанася се сутрин, самостоятелно или в комбинация с други продукти от
линия Magnificence. Перфектна основа за грим.
ОПАКОВКА: 50 мл, флакон с помпа
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА: 80 лв.

MAGNIFICENCE

SOIN PRÉCISION REGARD
ОКОЛООЧЕН КОНТУР
Противостарееща грижа с прецизен апликатор и нежна, кремообразна текстура, която
коригира и заличава следите на стареене и възстановява красотата на околоочния
контур. С висока концентрация на D-Glyox (регистриран патент) и обогатен с екстракт
от червено грозде с дрениращо действие, възстановява младежкия вид на кожата и

ефикасно коригира подпухване и тъмни кръгове. LIERAC разработват иновативна
прецизна четка, която позволява таргетирано нанасяне в нежната зона на околоочния
контур.
СЪСТАВ:
• 7% комплекс D-Glyox (цвят от нар, копринено дърво, липозомен
пептид),
• 5% разтвор на чиста хиалуронова киселина с изглаждащо
действие,
• витамини С и Е с антиоксидантно действие,
• екстракт от червено грозде с дрениращо действие,
• светло-отразяващи микро-перли.
БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАРАБЕНИ.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Основата на четката се завърта 1-2 пъти за правилно
дозиране. Нанася се сутрин и/или вечер върху околоочния контур в
посока от вътрешната към външната страна окото.
Една опаковка е достатъчна за около 2 месеца приложение.
ТЕКСТУРА: Кремообразна изглаждаща ултра нежна текстура,
обогатена със стягащ агент и светло-отразяващи микро-перли, които
разкриват блясъка и красотата на очите.
Без аромат за висока толерантност.
ОПАКОВКА: 4 г, флакон с четка за висока прецизност на нанасяне.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА: 83.00 лв.
УСТАНОВЕНА – ИЗСЛЕДВАНА - ДОКАЗАНА ЕФЕКТИВНОСТ
След приложение (1)
98%
Изглаждане на кожата
91%
Околоочният контур изглежда подмладен, отпочинал и покрасив през целия ден
След 7 дни приложение (1)
89%
Намаляване на торбичките и тонизиране
87%
Намаляване на тъмните кръгове
След 4 седмици приложение
-29%(2) Намаляване на бръчките
96%(1) По-красив околоочен контур
(1)
(2)

Самооценка на 53 жени след приложение на околоочния контур
Клинично изследване на 53 жени

