
Liftingová pleťová maska
BEWIT LIFTING MASQUE

Hloubková výživa 
a podpora 

samoregenerace

Přírodní 
facelift

Pohodlí  
a uvolnění

Efektivní 
hydratace

Vypínací  
efekt

TIP: smíchejte jednu pumpičku pleťové masky BEWIT LIFTING MASQUE s jednou pumpičkou jednodruhového kosmetického oleje a vyrobte 
si tak svou vlastní nadstandardní péči. Pro nabuzení pleti jsou výborné oleje mrkvový, šípkový a rakytníkový. S pigmentovými skvrnami si 
bravurně poradí oleje řeřichový, švestkový a pupalkový.

Typ pleti Účinek

Konzistence Vlastnosti

Aplikace

Péče

Aromaterapie

• Všechny typy 
pleti, obzvláště 
pro pleť zralou

• 100% čistá a přírodní holistická kosmetika 
• Bez syntetických konzervantů • Bez plnidel 
• Bez barviv • Nekomedogenní  
• Cirkulární (šetrná k životnímu prostředí)  
• Body Positive a Vegan

• Soustředění se na tady a teď  
• Sebevědomí • Uvolnění  
• Relaxace • Soustředěnost  
• Svobodné sebevyjádření

• Hydratace  
• Hloubková výživa a vypínací efekt

• Olejová

• 2-3x týdně, 
nebo dle 
individuálních 
potřeb

• Nadstandardní 
péče



HLAVNÍ SLOŽKY A JEJICH FUNKCE

Efektivní hydratace * Slunečnicový olej, konopný olej, avokádový olej, olivový olej, opunciový olej

Vypínací efekt Vysoce hydratující rostlinné oleje, lněný olej, perilový olej

Přírodní facelift Dračí krev (z divoké přírody), perilový olej

Hloubková výživa a podpora  
samoregenerace

GEMMA KOMPLEX, bodlákový olej, olej z vlašských ořechů

Pohodlí a uvolnění Směs CTEO® certifikovaný esenciální olej BEWIT LAVENDER

Obnova svěžesti CTEO® certifikovaný esenciální olej BEWIT LAVENDER

* Rostlinné oleje dokáží v pokožce velmi efektivně uzamykat hydrataci a zabraňovat transepidermálním ztrátám vlhkosti (TEWL). Pro zajištění maximálního účinku 
a hloubkovou hydrataci pleti proto doporučujeme aplikovat sérum vždy na důkladně navlhčenou pokožku. K tomuto účelu jsou výbornými pomocníky 
BEWIT Esenciální vody, které jsou zároveň velmi efektivními nosiči aktivních látek do hloubky pleti.

APLIKACE LIFTINGOVÉ MASKY BEWIT LIFTING MASQUE
1.   Vyčištění pokožky  

      pleti a dekoltu
• BEWIT CLEANSER
• BEWIT DOPLŇKY 
PÉČE O PLEŤ  
(kosmetické 
tampony, žínky)

2.   Navlhčení a tonizace pleti 
• BEWIT ESENCIÁLNÍ 
VODY

NEZBYTNÝ KROK !

3.   Aplikace pleťové masky
• BEWIT LIFTING 
MASQUE

(2-3 pumpičky), 
rozetřít krouživými 
pohyby do tenké 
vrstvy a vynechat 
oblast očí a rty

4.   Nechat masku  
         působit 
        15-20 minut
Ke konci působení 
promasírovat 
konjakovou 
houbičkou nebo 
žíňkou

5.   Smýt masku teplou vodou 
• BEWIT DOPLŇKY 
PÉČE O PLEŤ  

(kosmetické tampony, 
žínky)

6.   Dočistit pleť pomocí
• BEWIT CLEANSER
         Tonizace 
• BEWITESENCIÁLNÍ 
VODY

BALENÍ A DOBA SPOTŘEBY BEWIT LIFTING MASQUE
• dostupné v 50ml balení, které obsahuje cca 250 pumpiček

KOLIK DNÍ VÁM MASKA VYDRŽÍ PŘI APLIKACI

2 pumpičky 3 pumpičky

2x týdně 62 aplikací 41 aplikací

3x týdně 41 aplikací 27 aplikací

ZPŮSOB SKLADOVÁNÍ: Masku BEWIT LIFTING MASQUE skladujte v suchu a chraňte před teplem.

VÝBORNĚ SE DOPLŇUJÍ

BEWIT EYE SERUM Oční sérum
Hydratace, ochrana, vyhlazení vrásek, redukce tmavých skvrn  
a otoků v okolí očí, poskytuje očím úlevu

BEWIT NIGHT REPAIR Noční sérum Regenerace, detoxikace, výstavba antioxidantové bariéry

BEWIT GOLD SERUM
Zlaté revitalizační  

sérum (pro zralou pleť)
Hydratace, zpevnění, obnova pružnosti pleti, mladistvý vzhled

BEWIT ESENCIÁLNÍ VODA 
Z GERÁNIE

Hydratace pleti,  
nosič aktivních látek

Extra účinek: zjemnění, obnova rovnováhy pleti, zklidnění

BEWIT ESENCIÁLNÍ VODA  
Z RŮŽE

Hydratace pleti,  
nosič aktivních látek

Extra účinek: zpevnění, vyhlazení vrásek, anti-aging, redukce 
začervenání, zklidnění

BEWIT ESENCIÁLNÍ VODA  
 Z KADIDLA

Hydratace pleti, 
nosič aktivních látek

Extra účinek: zlepšení struktury pleti, zpevnění, zklidnění


