Carmen Jordá
Kierowca wyścigów
Formuły

MATERIAŁY PRASOWE

Liftingujący koncentrat do pielęgnacji okolic oczu

Promienny wygląd
w rekordowym czasie.
Twoje oczy są takie jak Ty. Wyraziste, promienne i niezwykle aktywne.
To wszystko za sprawą dziesięciu tysięcy ruchów dziennie i 22 mięśni.
Twoje oczy bez trudu mogą rozświetlić Twoją twarz, ale skóra wokół nich jest też
wyjątkowo delikatna. Cienka warstwa naskórka i brak filmu hydrolipidowego
sprawiają, że kontur oka to strefa bardzo wrażliwa na promienie UV, gdzie oznaki
starzenia stają się najszybciej widoczne. Po 25 roku życia można zauważyć już
pierwsze efekty działania czasu i zmęczenia. Zastanawiasz się, o którą część twarzy
kobiety martwią się najbardziej1? Nie szukaj dalej.
Clarins, ekspert pielęgnacji okolic oczu, wprowadza TOTAL EYE LIFT.
Ta wyjątkowa pielęgnacja skóry wokół oczu została opracowana dla kobiet w każdym
wieku i dba, aby nic nie osłabiało ich blasku. Opuchnięcia i cienie, drobne linie
i zmarszczki, a nawet utrata jędrności. Laboratoria Clarins, specjaliści od naturalnych
składników aktywnych i mistrzowie roślinnych receptur, łączą unikalne składniki
botaniczne w formule w 94% naturalnego pochodzenia, aby zaoferować Ci
wyjątkową pielęgnację okolicy oczu.
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2 strefę oka jako 7 w skali od 1 do 10 (gdzie 10 oznacza okolicę najważniejszą).
79% kobiet oceniło
Źródło: badanie IFOP Clarins 2014 - 5725 kobiet, 6 krajów (Chiny, Tajwan, USA, Wielka Brytania, Francja i Japonia).

Już w 60 sekund!2
Zamknij oczy i zaaplikuj – jego żelowo-kremowa konsystencja wzbogacona woskiem z akacji
wygładza często przemęczoną skórę tego delikatnego obszaru.
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Widocznie zliftingowany Twoje oczy wyglądają
kontur oka
na bardziej otwarte
Dzięki Total Eye Lift poczujesz się,

jak gdyby ostatnia bezsenna noc się
nie wydarzyła, zapomnisz
o długich godzinach przed komputerem
i nagromadzonym zmęczeniu.
2

Wyraźnie zliftingowany kontur oka w 60 sekund dla 80% kobiet.
Test satysfakcji - 110 kobiet - 60 sekund po pierwszej aplikacji.
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Oczy wyglądają na bardziej otwarte dla 81% kobiet.
Test satysfakcji - 110 kobiet - 60 sekund po pierwszej aplikacji

Dla wszystkich kobiet.

25 LAT? UKRYWA…
Cienie i opuchnięcia, aby zminimalizować oznaki zmęczenia, gdy brakuje Ci snu, a nie brakuje stresu.
Odzyskaj miękką skórę i promienne, odświeżone i rozbudzone spojrzenie.

40 LAT? LIFTINGUJE…
Zmarszczki mimiczne i opadające powieki. Rozbudź swoje oczy,
aby uzyskać bardziej intensywne i promienne spojrzenie.

50 LAT? WYPEŁNIA…
Skórę wokół powiek i kontur oka, zapewniając wyraźnie młodszy wygląd.
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Nasz silny, liftingująco-wygładzający
duet
Wiemy, że nie masz czasu do stracenia. Łącząc wosk z akacji z organicznym ekstraktem z harongi,
Clarins zapewnia natychmiastowy efekt liftingująco-wygładzający, który pokochasz.

Błyskawicznie wygładzający wosk z akacji.
Podczas aplikacji, wosk z akacji wygładza skórę, pozostawiając
niezwykle komfortowy efekt. Wosk z akacji to mieszanka
ochronnych, odżywczych i wygładzających
kwasów tłuszczowych. Oczy wyglądają na wyjątkowo
odświeżone i otwarte, a ich kontur jest pięknie wygładzony.

Oczy szeroko otwarte
dzięki organicznemu ekstraktowi z harongi.
Haronga jest znana jako roślina-pionier, ponieważ
jako pierwsza odrasta po wylesieniu. Regeneruje glebę,
a nawet pomaga innym roślinom w odrastaniu.

EKSTRAKT Z ORGANICZNEJ HARONGI JEST TAK SILNY
JAK RETINOL, ALE ŁAGODNIEJSZY DLA SKÓRY4,
A jeśli chodzi o działanie przeciwstarzeniowe, jest to jeden z najbardziej skutecznych składników aktywnych
używanych przez Clarins. Pobudza syntezę napinających skórę białek Parvn i Vinculin,
przyspiesza również syntezę kolagenu I i III, które są głównymi składnikami pozakomórkowej
sieci wsparcia skóry, odpowiedzialnej za utrzymanie efektu liftingu skóry.
Dzień po dniu zobaczysz efekty - zliftingowaną, wypełnioną cerę.
+ 50% w ekspresji genu PARVIN4
+ 20% w ekspresji genu VINCULIN4
4

Test in vitro syntezy kolagenu.
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Zbliżenie na naszą formułę
pełną roślin
Clarins, ekspert w dziedzinie nauk o roślinach, wykorzystuje to, co oferuje przyroda,
aby uzyskać widocznie zliftingowany kontur oka w 60 sekund6.
Widocznie zliftingowany kontur oka w 60 sekund dla 80% kobiet.

POŻEGNAJ
OZNAKI ZMĘCZENIA.
Pomagając pozbyć się białek glikowanych,
ekstrakt z albicji przyczynia się do zachowania
jędrności skóry i minimalizuje tworzenie się worków
pod oczami.
Każdego dnia worki pod oczami są mniej widoczne,
dzięki połączonemu działaniu lipolitycznemu
organicznego ekstraktu z guarany i roślinnej kofeiny.

CIENIE POD OCZAMI?
Ekstrakt z albicji pomaga również chronić
mikronaczynia i sieć naczyń krwionośnych
aby zminimalizować widoczność cieni.
Pobudzająca mikrokrążenie escyna z kasztanowca
pomaga ograniczyć gromadzenie się wody
i pigmentów, które nadają cieniom ich kolor.

KOMFORT GWARANTOWANY.
Bogactwo kwasów tłuszczowych
organicznego masła shea dla intensywnego
odżywiania i natychmiastowego komfortu.

UPIĘKSZONE RZĘSY.
Wzmacniające działanie pantenolu to niezbędny element formuły, która wzmacnia rzęsy
i jednocześnie jest odpowiednia dla wrażliwych okolic oczu i osób noszących szkła kontaktowe.

5

Dotyk PRO Clarins
Inteligentna formuła
Od razu zauważysz, że nie jest taka jak inne. Świeżość żelu
i wysublimowana gładkość kremu sprawią, że nie będziesz
mogła oprzeć się temu hybrydowemu balsamowi.
Możesz wmasować jego lekką, świeżą i łagodną konsystencję
w skórę, od skroni do skroni, stosując metodę,
którą zaprojektowaliśmy dla maksymalnej skuteczności.

5 sekund aplikacji dla efektu
w 60 sekund.
Zacznij od rozgrzania formuły przez kilka sekund
między palcami. Następnie aplikuj 3 palcami korzystając
z lekkich ruchów. Rób to przez 5 SEKUND,
na górnej i dolnej powiece, od skroni do skroni.
Naciśnij kilka razy lekko między brwiami.
Te szeroko otwarte oczy w lustrze? Są Twoje!

95% Komfortowa konsystencja8
94% Szybko się wchłania8
Test satysfakcji - 110 kobiet - 28 dni

Nasze PRO porady
☑

USUŃ MAKIJAŻ

☑

SCHŁADZAJ

Bez względu na to, jakiego produktu
używasz (mleczko, olejek, woda
micelarna, chusteczki), nigdy nie
pocieraj oczu - to najważniejsza
rzecz, o której należy pamiętać,
aby uzyskać trwały efekt
rozświetlonego spojrzenia.

Trzymanie produktu do pielęgnacji
oczu w lodówce zapewni stymulujący
i odświeżający efekt kriogeniczny.

☑

DRENUJ

☑

ŚPIJ LEPIEJ

Aby zmniejszyć obrzęk,
spróbuj stymulować punkty
energetyczne, które pomagają
codziennie przywrócić
równowagę krążenia płynów
(woda, limfa i krew). 2 lub 3 razy
przez 30 sekund.

Jeśli często budzisz się
z opuchniętymi oczami,
śpij z dodatkową poduszką,
tak, aby klatka piersiowa
leżała nieco wyżej.

Zbliżenie na design
Total Eye Lift został zamknięty w eleganckiej
czerwonej buteleczce z metalicznymi
akcentami, która wykorzystuje
TECHNOLOGIĘ AIRLESS chroniącą właściwości
formuły, od pierwszego użycia,
aż do ostatniej kropli.
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☑

OCHRANIAJ
Noś okulary przeciwsłoneczne,
dzięki temu zapobiegniesz mrużeniu
oczu i ochronisz skórę przed
promieniami UV, które powodują
starzenie się skóry.

Eko-odpowiedzialna pielęgnacja oczu
Naszym celem zawsze było odpowiedzialne, zrównoważone piękno.

Natura na pierwszym miejscu

Odpowiedzialne opakowanie

Sprawiedliwy handel

Kofeina roślinna
(która zastępuje syntetyczną
kofeinę), organiczny ekstrakt
z harongi, organiczny ekstrakt
z guarany, organiczne masło shea
i glikole pochodzenia rolniczego.
Formuła w 94% pochodzenia
naturalnego - naturalność
na wyższym poziomie.

Powstało w 25% szkła
z recyklingu i w 100%
jest odpowiednie do recyklingu.
Zewnętrzny kartonik pochodzi
z lasów zarządzanych
w sposób zrównoważony.

Organiczny ekstrakt z harongi zastosowany
w formule jest pozyskiwany w ramach
programu sprawiedliwego
handlu na Madagaskarze.
Clarins współpracuje z organizacją
Jardins du Monde,
która od 2003 roku pracuje nad zachowaniem
i przywróceniem stosowania lokalnych roślin
leczniczych w społecznościach,
które nie maja dostępu
do medycyny konwencjonalnej.
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Zawsze w ruchu
Carmen Jordà i Clarins: zwycięski duet.
Dla Clarins, Carmen Jordà doskonale reprezentuje szybkość i skuteczność Total Eye Lift.

Carmen Jordà nie jest modelką, ani aktorką, ale kierowcą wyścigowym
Formuły 1 i feministką. Idealna ikona dla tej szybko działającej
pielęgnacji oczu, która na pierwszym miejscu stawia wysoką wydajność.
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Albizia julibrissin

Pochodząca z południowo-wschodniej Azji albicja została wprowadzona
do Europy w XVIII wieku przez włoskiego przyrodnika, który był urzeczony
pięknem tego delikatnego drzewa. Podziwiana za swoje ozdobne właściwości,
szybko rozprzestrzeniła się w Europie i Ameryce. Latem wytwarza jedwabiste,
pierzaste kwiaty, zyskując przy tym miano „drzewa jedwabnego”.
W kosmetykach ekstrakt z albicii stosuje się ze względu na jego zdolność
do hamowania glikacji, procesu usztywnienia i rozpadu włókien skóry oraz
zdolność do ochrony ścian naczyń krwionośnych. W ten sposób sprawia,
że skóra staje się jędrniejsza i bardziej promienna.

Kawa
Coffea Arabica

Albicja
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AkacjaGuarana
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Acacia farnesiana
Paullinia cupana
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W kosmetykach organiczny ekstrakt guarany pomaga zachęcać do uwalniania
tłuszczów.

Haronga

Guarana

Paullinia cupana
Harungana madagascariensis

Guarana pochodzi z Amazonii, gdzie tradycyjnie uprawiana była
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Albicja
Haronga

Albizia julibrissin
Harungana madagascariensis
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farnesiana
dzięki czemu skóra stajeAcacia
się wypełniona.
Akcja to drzewo podobne do krzewu, które można znaleźć niemal
na całym świecie, a jego jasne, żółte kwiaty wydzielają intensywny
zapach mimozy. Olejek eteryczny uzyskiwany z jej kwiatów jest bardzo
ceniony w tworzeniu luksusowych perfum. W kosmetykach wosk
z kwiatów akacji jest używany ze względu na właściwości ochronne
i wygładzające.

Haronga

Akacja Farnesa

Kasztanowiec
Fagus sylvatica

Pochodzący z Bałkanów i poświęcony Asklepiosowi, bogu medycyny,
kasztanowiec znany był w czasach starożytnych ze względu na swoje
lecznicze właściwości. W XIX wieku francuski lekarz odkrył jego zalety w leczeniu
problemów z krążeniem. Tradycyjnie, escyna i ekstrakt z kasztanowca są znane
ze swoich właściwości drenujących, które mają pozytywny wpływ na mikrokrążenie.
W kosmetykach escyna wspiera mikrokrążenie. Połączenie escyny
z fosfolipidami słonecznika pomaga zoptymalizować biodostępność kofeiny,
zachęcając
do uwalniania tłuszczów. W kosmetykach ekstrakt
Fagus sylvatica
z kwiatu kasztanowca pomaga stymulować sieć mikroskładników
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oko.
fosfolipidami
pomaga zoptymalizować
biodostępność kofeiny,
Od tego czasu guarana wykazuje
wyjątkowe
właściwości
wzmacniające
zachęcając
do uwalniania
tłuszczów.
W kosmetykach ekstrakt
i stymulujące, a obecnie jest znana
ze swoich
właściwości
przeciwutleniających.
z kwiatu
kasztanowca
pomaga
stymulować sieć mikroskładników
Butyrospermum
parkii
W kosmetykach organiczny ekstrakt
guaranyskóry.
pomaga zachęcać
do uwalniania
odżywczych
tłuszczów.
Drzewo shea rośnie na sawannach w Afryce, gdzie jest uważane
za święte. Tradycyjnie kobiety są jedynymi „strażniczkami”
tego magicznego drzewa, którego nie wolno wycinać ani uszkadzać,
i to one zbierają masło shea i orzechy shea, które są przekształcane
w olej shea. Bogate w kwasy tłuszczowe masło shea i olej
są tradycyjnie stosowane dla odżywienia i ochrony skóry.
W kosmetykach cenna część masła shea znana jako niezmydlające
frakcje shea (organiczne), które pomagają ukoić
i chronić skórę.
Butyrospermum
parkii

Kasztanowiec

Guarana

Shea

Shea

Drzewo shea rośnie na sawannach w Afryce, gdzie jest uważane
za święte. Tradycyjnie kobiety są jedynymi „strażniczkami”
tego magicznego drzewa, którego nie wolno wycinać ani uszkadzać,
i to one zbierają masło shea i orzechy shea, które są przekształcane
w olej shea. Bogate w kwasy tłuszczowe masło shea i olej
są tradycyjnie stosowane dla odżywienia i ochrony skóry.
W kosmetykach cenna część masła shea znana jako niezmydlające
10
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9

ze swoich właściwości drenujących, które mają pozytywny wpływ na mikrokrążenie.
W kosmetykach escyna wspiera mikrokrążenie. Połączenie escyny
z fosfolipidami słonecznika pomaga zoptymalizować biodostępność kofeiny,
zachęcając do uwalniania tłuszczów. W kosmetykach ekstrakt
z kwiatu kasztanowca pomaga stymulować sieć mikroskładników
odżywczych skóry.

Kawa
Coffea Arabica

Shea
Butyrospermum parkii

Drzewo shea rośnie na sawannach
w Afryce,
jest uważane
Krzew kawowy
jest gdzie
uprawiany
w tropikalnych regionach świata
za święte. Tradycyjnie
kobiety są
jedynymi
i wytwarza
owoc,
który„strażniczkami”
po dojrzeniu zawiera dwa nasiona znane jako
tego magicznego drzewa, którego
wolno wycinać
ani
uszkadzać,
kawa.nie
Legenda
o krzewie
kawy
sięga średniowiecza i opowiada
i to one zbierają masło shea ioorzechy
shea,
które sąktórego
przekształcane
jemeńskim
pasterzu,
kozy pewnego dnia zaczęły uciekać bardziej
w olej shea. Bogateniż
w kwasy
masło
sheazjadły
i olej nasiona tajemniczego małego drzewka.
zwykle.tłuszczowe
Zauważył on,
że kozy
są tradycyjnie stosowane
i ochrony
skóry.napar z nasion i odkrył pyszny,
Pasterzdla
byłodżywienia
ich ciekawy,
przygotował
W kosmetykach cenna część
masła shea napój
znanaojako
niezmydlające
orzeźwiający
subtelnych
aromatach, który stał się powszechnie
frakcje shea (organiczne),
którejako
pomagają
ukoić
i chronić
skórę. rozwoju, mały i delikatny krzew
znany
kawa. Dla
swojego
zdrowego
kawy arabiki musi rosnąć na wysokim płaskowyżu na wysokości 800-1200 m n.p.m.,
gdzie temperatura nie spada poniżej 15°C.
W kosmetykach kofeina roślinna z krzewu arabiki przyczynia się do efektu
wyszczuplającego i pomaga wyraźnie zmniejszyć opuchnięcie pod oczami.
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