
Piękna i nieskazitelna skóra to odwieczne marzenie każdej kobiety, jed-
nakże dzisiejsze oczekiwania klientek są coraz wyższe. Obecny rozwój 
technologii cyfrowych i trend „selfie”, czyli fotografii autoportretowych 
wytworzył zapotrzebowanie na efektywne produkty, które zapewniają 
natychmiastowy efekt. Modne stało się umieszczanie zdjęć na serwisach 
społecznościowych i dzielenie się z innymi ważnymi momentami nasze-
go codziennego życia. Chcemy być podziwiani i akceptowani przez gro-
no naszych znajomych.

Wizytówką każdej kobiety jest perfekcyjna i nieskazitelna skóra. Klientki 
oczekują, że kosmetyk będzie działał szybko i niwelował wszystkie nie-
doskonałości związane ze starzeniem i problemami skórnymi.

W odpowiedzi na obecny trend rynkowy i oczekiwania konsumentów, 
firma TRI-K  Industries, wprowadziła do oferty nowy składnik aktywny o 
natychmiastowym działaniu liftingującym: Fision® Instant Lift.

Fision® Instant Lift to naturalny produkt na bazie składników roślin-
nych, nie zawiera parabenów i substancji GMO. Idealny składnik prepa-
ratów do pielęgnacji twarzy, który sprawia, że skóra odzyskuje swój pro-
mienny, zdrowy i młody wygląd już w kilka minut po aplikacji.

Polecany do kosmetyków dla kobiet nowoczesnych, aktywnych, stawia-
jących na efektywność  i oczekujących szybkich rezultatów działania.

Zalety stosowania Fision® Instant Lift:
• zapewnia natychmiastowy efekt napinający 
• spłyca i redukuje widoczność zmarszczek 
• rewitalizuje, ujędrnia i uelastycznia skórę
• efektywnie wygładza skórę, nadaje jej zdrowy i promienny wygląd
• cera wygląda na młodszą zaraz po zastosowaniu
• pozwala z łatwością zaprezentować „młodszą wersję siebie”
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Fision®  Instant lift 
Natychmiastowy efekt liftingujący
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IMPAG grupa
Szwajcaria/Zur ych – www.impag.ch
Niemcy/O f fenbach – www.impag.de
Francja/Nanc y – www.impag.fr
Polska/Warszawa – www.impag.pl
Austria/ Wiedeń  – www.impag.at
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Fision® Instant Lift
INCI: Water, Hydrolyzed Soy Protein, Acacia, Senegal 
Gum, Xanthan Gum
Dozowanie:  3 – 5 %
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Natychmiastowy efekt liftingujący

Mechanizm działania Fision® Instant Lift:
• Wraz z odparowaniem wody powoduje napięcie i wygładzenie skóry
• Dzięki zawartości kationowych aminokwasów sojowych zwiększa 

powinowactwo do skóry
• Tryptofan zawarty w białku sojowym tworzy spójny i wytrzymały film 

na skórze
• Wzmacnia efekt napięcia skóry dzięki zawartości polisacharydów 

oraz hydrofobowych interakcji pomiędzy połączonymi ze sobą, 
rozgałęzionymi aminokwasami z soi

Ocena konsumentów, żel zawierający 5 % Fision® Instant Lift w 
porównaniu do placebo


