NANNIC BEAUTIFYING ENERGY EMD

WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD CONCEPT
VOOR HUIDVERBETERING, HUIDVERSTEVIGING
EN HUIDVERJONGING
MET ONMIDDELLIJK ZICHTBAAR EN LANGDURIG RESULTAAT.

PROF NBE EMD

EEN BEHANDELINGSCONCEPT MET ONMIDDELLIJK ÉN LANGDURIG RESULTAAT
Een pijnloze, veilige behandeling, voor een gladde, jonge, stevige huid en een strakke
kaaklijn? Het lijkt onmogelijk, maar NANNIC realiseerde met de ontwikkeling van
NANNIC Prof NBE een revolutionaire doorbraak in de strijd tegen huidveroudering.
NANNIC Prof NBE combineert elektromagnetische energie met doeltreffende actieve
stoffen die een celidentieke basis bevatten.

GELAAT:
Vermindert rimpels
Verstevigt de huid
Verbetert de elasticiteit
Accentueert de gelaatscontouren
Onmiddellijk liftend effect
Stimuleert collageen en elastine
Vermindert wallen en donkere kringen onder de ogen
Vermindert acné
Vermindert couperose
Reduceert dubbele kin
LICHAAM:
Vermindert cellulitis
Vetreductie
Lifting (BBB)
Reductie van vrije radicalen
Vermindert striae
Verbetert littekens
Lymfedrainage
Dieptemassage
Stress management

ERVAAR DEZE ZEER SUCCESVOLLE BEHANDELMETHODE
GEZICHTSBEHANDELINGEN

Na 3 behandelingen

LICHAAMSBEHANDELINGEN

Na 4 behandelingen

EEN OPLOSSING IN DE STRIJD TEGEN HUIDVEROUDERING
Het NANNIC NBE concept, een bondgenoot in de strijd tegen huidproblemen, vermindert zichtbaar
de tekenen van huidveroudering. De NBE behandelingen worden toegepast in schoonheidsinstituten
door gecertifieerde opgeleide vakspecialisten.
Wat betekent dit voor uw huid?
Stimuleert de natuurlijke processen van de cellen • Stimuleert de celdeling • Verhoogt het vochtbehoud
van de huid • Verbetert de aanvoer van zuurstofrijk bloed • Verhoogt de opname van actieve stoffen
• Verbetert de structuur van het bindweefsel • Verstevigt de onderliggende spieren • Verkleint de
poriën • Brengt de lypolise op gang • Draineert het lymfesysteem • Vermindert vrije radicalen
De NBE behandelingen zijn geschikt voor elk huidtype. In kuurvorm wordt het resultaat langdurig
behouden. De aanmaak van collageen, elastine en een verbeterd bindweefsel maken een lang
houdende huidverjonging mogelijk.

AWARD-WINNING SKIN CARE CONCEPT
De huidverzorgingsproducten van NANNIC hebben een unieke formulering, identiek aan die van onze cellen.
De sterk geconcentreerde actieve bestanddelen dringen diep door in de huid waardoor die zichtbaar verjongt.
De geavanceerde formules van NANNIC bevatten een maximale concentratie aan actieve componenten, die
synergistisch werken voor een optimale verbetering van de huid.
NIEUW Anti-Age Concept for Hair, Scalp & Roots: een totaalverzorging voor een gezonde hoofdhuid
en mooie haren. We vinden het logisch om onze huid dagelijks goed te verzorgen met milde reinigingsproducten,
voedende serums en hydraterende crèmes. Bij de verzorging van de haren telt dit evenzeer: zowel het zichtbare
als het niet-zichtbare deel van de haren hebben nood aan een dagelijkse verzorging om een mooie haardos te
verkrijgen én te behouden. Want een goede huidverzorging stopt niet aan de haargrens.
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