
ن 2  الأهداف: إخفاء التجاعيد خالل دقيقت�ي
لمدة ساعات

أثر بوتوكس بدون حقن

ه أخصائيو االئمراض الجلدية اخت�ب

آثر عىل المدى البعيد للحد من التجاعيد



ة ب�عة من االعتداءات اليومية الناتجة  حينما نكون شابات تشفى الب�ش
عن التوتر واالئشعة فوق البنفسجية والجفاف.

تبدأ  ايدة:  ن م�ت تحديات  الوجه  ة  ب�ش تواجه  السن  ي 
�ن نتقدم  حينما  لكن 

ات الهرمونية واالعتداءات البيئية،  فقدان قدرتها عىل الشفاء من التغي�ي
الخ...

الصالدة  وضياع  التعب�ي  خطوط  ي 
�ن النهاية  ي 

�ن تظهر  السنوات  هذه 
والتجاعيد وعالمات شيخوخة مرئية أخرى.



ويخفي  فوري  ليفتينج  أثر  عنه  ينتج  قوي  مصل   ®LARIMIDE الريميد 
التجاعيد وخطوط التعب�ي بصورة فورية ورائعة ويحارب ضياع صالدة 

ة. الوجه، إىل جانب كونه يساعد عملية إصالح الب�ش

يقوم الريميد LARIMIDE® عىل تكنولوجيا االنشطار النقي 
ي 

لسكريات الشوفان المتشعبة، وهي جزئيات ذات ثقل جزي�ئ
 ، ن الهيدروج�ي االئبعاد بفضل جسور  ثالثية  تكون شبكة  عاٍل 

ة.  مما يوجد أثر الليفتينج عىل الب�ش

ة تقوى نتيجة وجود  إىل جانب ما ذكر فإن عملية إصالح الب�ش
ي الريميد LARIMIDE® وهما قادران 

ن من الماكروببتيد �ن نوع�ي
ك  عىل تنظيم نشاط الخاليا وتتفاعل مع جينات خاصة تش�ت

ي عملية إعادة بناء المصفوفة الموجودة خارج الخاليا.
�ن

ة مظهراً بتجاعيد أقل فوراً. بالريميد LARIMIDE® تكتسب الب�ش
ة.  ن 2 يمكن مالحظة مستوى جديد من كمال وصالدة الب�ش ي دقيقت�ي

�ن
يصبح محيط الوجه أك�ش صالدة وسالسة وتحديداً.

. ي وقت قياسي
ن �ن كياس أسفل العين�ي تخفي االئ

ومرونتها.  قوتها  وتستعيد  صالدة  أك�ش  ة  الب�ش تصبح  فقط  أسابيع   4 خالل 
أظهرت 72% من المتطوعات انخفاض ملموس لمظهر خطوط التعب�ي )-%33( 

و)-17%( من التجاعيد.

آثر عىل المدى البعيد للحد من التجاعيد

فعالية االئثر الفوري

الريميد LARIMIDE® يمزج: 



ة. بنفس الطريقة  يمكن أن يختلف أثر الريميد LARIMIDE® بحسب نوع الب�ش
فإن مدته ليست متماثلة دائماً. بإمكانك استعمال الريميد LARIMIDE® خالل 

ي اللحظات الخاصة فقط.
ي ترغبيها، وليس �ن

اليوم كل المرات ال�ت

كم يدوم؟

ي كل منطقة يراد 
ة جداً من المنتج، نقطة واحدة �ن عليك استعمال كمية صغ�ي

من  محددة  كمية  النتائج  وتتطلب  مركزة  وصفة  الوصفة  أن  ذلك  عالجها، 
المنتج. إذا كانت الكمية المستعملة كمية مفرطة، ستظهر مخلفات بيضاء عىل 

ة. الب�ش

ي عىلي استعمالها؟ 
ما الكمية ال�ت
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