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Több mint szépnek lenni? Látogasson el a www.pascaud.com –ra.

SZÉPSÉG HÁROMSZÖG
OUTSIDE IN BEAUTY 

Szépség kívülről befelé. Otthoni használatra kifejlesztett 
rendkívül hatékony medical kozmetikumokkal és professzionális 
szalonkezelésekkel.

INSIDE OUT BEAUTY 

Szépség belülről kifelé. Egészséges étrend, természetes tiszta-
ságú étrendkiegészítőkkel.

ZEN BEAUTY 

A szépség más szemszögből. Tanulj meg pozitívan gondolkodni, 
élj tartalmas életet, foglalkozz olyan dolgokkal, amelyek az 
életedet boldoggá teszik. Ez azt is jelentheti: olyan termékeket 
és kezelési metódusokat  igénybe venni, amik az egyéniséged 
nem sértik meg.

A belso kisugárzásunk a szépségháromszög egyensúlyában rejlik.  
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‘Pascaud 

megmutatja hogyan 

bontakoztasd ki 

belső kisugárzásod’
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MARDGE PASCAUD

‘Amikor 19 évesen elkezdtem ezt a szakmát, nem volt 

hagyománya a szépségápolásnak. Ez nem elégítette 

ki az igényeimet, és arra ösztönzött , hogy keressem 

azokat a kozmetikai irányvonalakat, amelyek a külső 

és belső egyensúlyra épülnek. Először a technikával 

kezdtem. A tudásomat elmélyítettem azokban a 

metódusokban amelyek a bőr természetes reparáló 

képességeit aktiválják. Így vált híressé a tűvel történő 

ránckorrekciós technikánk, a BioSkinJetting, ami a 

mai napig is egyedülálló.’

Többet szeretne tudni a bőrfiatalításról? Látogasson el a www.pascaud.com –ra.

A TÖkÉLETES SZÉPSÉG: ÖNMAGAD ELfOGADÁSA, A GÉNEk ÉS A TECHNIkÁk ÖTvÖZETE

Saját termékek
Még ezután sem nyugodtam meg, a legjobb kozmetikai krémeket és 
étrendkiegészítőket akartam kifejleszteni. Így jutottam el egy külön 
kozmetikai vonal kifejlesztéséhez, amelyet elismert bőrgyógyászok 
és biokémikusok a saját gyárunkban készítenek. Fő szempontként a 
leghatékonyabb, legintenzívebb, legtisztább alapanyagok kiválasztását 
tartottam. Az eredmények felülmúlhatatlanok. Tökéleteset csak akkor 
alkothatsz, ha nem alkuszol meg, hanem a legjobbért küzdesz.

Pascaud megmutatja hogyan 
bontakoztasd ki belso”  kisugárzásod
Ezután megszületett a szépségháromszög harmadik eleme: a belső 
egyensúly. Jelentése: amikor a nők és férfiak felfedezik önmagukban 
azt az erőt, hogy miként tudják a belülről fakadó szépségüket a 
felszínre hozni. Ezt a harmóniát nevezem szépség háromszögnek. 
Eredménycentrikusság és ömagad elfogadása. Ennél jobb kombi-
nációt nem lehet elképzelni. 1500 szalon alkalmazza kül- és belföldön 
az erre épülő irányelvünket. Legyen ez a tájékoztató az első lépés 
ahoz, hogy Ön is megismerkedhessen a szépség háromszög 
jelentésével. A Pascaud specialistáink készen állnak arra, hogy Ön is 
megtapasztalhassa a szépség új dimenzióját.
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‘Szárnyald túl 

önmagad és 

használd ki a 

lehetőségeidet’
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“Amikor egy fényképész barátom 

visszaérkezett Afrikából eltorzított emberek 

fényképeivel rádöbbentem arra: tennem 

kell valamit. A gazdag Nyugat Európai 

országokban a plasztikai sebész feladata 

többnyire az, hogy az egészséges embereket 

“még szebbé” változtassa. A Harmadik 

Világban a társadalom kiközösíti azokat akik 

más küllemmel születtek.”

BEAUTY THE SAVING GRACE

HoNoRáRIUm NélkülI SEGíTSéG

A Pascaud  alapítvány segíti azokat az embereket akiknek 
eltorzult a külsejük. Egyrészt, hogy visszakapják egészséges 
külsejüket az önbecsülésük nő, másrészt fizikálisan is 
jobban tudnak funkcionálni. A plasztikai sebészek ezekben 
a fejlődő országokban segítik az erre rászorultakat. Mindezt 
ellenszolgáltatás nélkül.

“NINCS jöVojük, 
koldUláSRA 
kéNYSzERülNEk”

8



PRojEkTjEINk
A Pascaud Foundation alapítvány Önnel együttműködve  
pénzt szeretne összegyűjteni céljai eléréséhez. Afrikában 
támogatja többek között azokat a projekteket, amelyek 
esztétikai rendellenességekkel született (pl. nyúlajak) vagy 
égési sérüléseket szenvedett gyerekek és felnőttek műtétjeit 
finanszírozzák. Pascaud, termékei értékesítésének bevételéből 
támogatja az alapítványt. Ezt úgy is nevezhetjük “a szépség 
továbbítása”: egy új értelmezése a szépségnek.

léGY RéSzESE!
Látogasson el a  www.mAkEmESmIlEAGAIN.Com-RA 
és nézze meg, hogy hogyan tudja az alapítványt támogatni.

Adj jöVoT EGY 
GYEREkNEk éS 
láToGASS 
El A mAkEmE
SmIlEAGAIN
.Com-RA
éS Adj !

BEAUTY THE SAVING GRACE

“A 14 NAP 
AlATT 70-80 
GYEREkET TUdNAk 
mEGoPERálNI” 
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Mardge Pascaud irányítja 

az innovatív kezelési 

metódusok és termékek 

fejlesztését. Páratlanul ismeri 

a szépségipar lehetőségeit. 

Az ötletektől a termékek 

fejlesztéséig Pascaud mindent 

a saját kezében tart. 
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GYÁRTÁS ÉS fEjLESZTÉS
‘Széleskörű tudományos szakmai csoport áll rendelkezésükre, 
amelyeknek tagjai : biokémikus, bőrgyógyász, mérnök, biológus 
és gyógyszerész. A kozmetikumokat és étrendkiegészítőket 
Hollandiában, gépeiket Angliában, Németországban és Olas-
zországban gyártják. Pascaud-nak saját laboratóriuma és ter-
mékgyártó üzeme van. 

A Pascaud termékek állatkísérlet és szintetikus tartósítószer 
mentesek. A termékeiket a legszigorúbb feltételek mellett magas 
színvonalon készítik. A minőségi előírások a gyógyszergyártási 
feltételeknek tesznek eleget. ISO 13485:  2003, ISO 13485:2003, 
ISO9001:2000, ISO 22000 en HACCP certifikáttal rendelkeznek.’

ISO egyedülálló kozmetikai tanusítvány
 Az ISO minősítés jelentése:
•  Gyártás pormentes termekben (clean room)
• Különálló, szétválasztott termek, az alapanyagok 
 keveredésének kockázatának kizárása
• A nyersanyag és a végtermék származásának dokumentálása
• Minőségileg ellenőrzött teljesen dokumentált (alapanyagoktól 

a gyártásig)
• Jól képzett szakemberek

Szigorú el  írások
Az étrendkiegészítők kutatásában a következő egyetemekkel 
dolgoznak együtt Hollandia (Amsterdam és Leiden), Belgium 
(Gent, Leuven és Luik) Olaszország (Bologna), Franciaország 
(Marseille, Montpellier) és Görögország (Heraklion). Az 
R&D által összeállított preparátumok, csak akkor kerülnek 
értékesítésre, ha egyértelműen tudományos alapokra épülve 
bizonyítottan állapotjavító hatásúak és minőségileg meg-
felelnek az előírt normáknak. 

Az étrendkiegészítőkhöz felhasznált növények termesztési 
folyamatának meg kell felelnie a G.A.P. (Good Agriculture 
Procedures) normáknak. Ezen kívül a lefektetett kritériumok 
mellett a termelőknek még eleget kell tenniük annak, hogy az 
általuk felvásárolt alapanyagok a szigorú minőségi előírásoknak 
is megfeleljenek.

o”
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BORANALÍZIS

A  kezelési tanács egy alapos bőranalízissel 

kezdődik. Erre fejlesztette ki Pascaud a 

Multi Analysis Center-t.

A készülék egy fényképet készít a bőrről, előre megadott 
paraméterek alapján kiszámítja, hogy milyen a vendég 
bőrkondíciója. A pórusok nagyságát, a ráncok mennyiségét és 
mélységét, a bőr pigmentációját, zsír és nedvességtartalmát és 
elasztikusságát veszi figyelembe.

A mérési eredményeket a gép elmenti, így lehetővé teszi az 
összehasonlítást a kezelés előtti bőrkondíció és a Pascaud 
termékek és kezelések használata utáni bőrkondícióval. 
Multi Analysis Center a legcélratörőbb diagnosztizáló, a 
leghatékonyabb bőrmegújító programok kiválasztásához.

PASCAUD MAC (MULTI ANALYSIS CENTER)
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‘Számokban az 

igazság’

DIAGNóZIS

•  Ráncok
•  Pórusok
•  Barna és piros foltok
•  Bőregyenletlenségek
•  Napfénykárosodások

MÉRÉSEk

•  Hidratáció
•  Faggyútermelés
•  Elasztikusság
•  Elszarusodás
•  Pigmentáció
•  pH (savasság)
•  Védőfunkció
•  Hőmérséklet
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PASCAUD COSMECEUTICALS
INNOvATÍv MEGOLDÁS

• Hatékony koncentrációja a bőrfiatalító hatóanyagoknak
• Optimális felszívódási képesség
• Parfümmentes, vagy hipoallergén parfümöket tartalmaz
• Egyszerű a használata

 

Cosmeceuticals, olyan professzionális krémek 

csoportja, amelyek a hagyományos kozmetikai 

termékek és a gyógyszerkészítmények között 

helyezkednek el. A hatóanyagok magas 

koncentrációban vannak jelen és egymás hatását 

felülmúlhatatlan módon felerősítik. Eredménye: 

látványos egyedülálló bőrfiatalítás.
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TEST

Body Polish 
Body Nourish

SPECIALIZÁCIók

Eye Boost Gel
Eye Care Cream
Marmatrix Eye mask
Neck & Décolletage cream
24 Ampullen kuur
Hydrating serum
Retinol serum
Innovative serum
Hydrating mask
3-Lite

fEDOkOZMETIkUMOk

Cover Cream
Finishing Dust

TISZTÍTÁS

Cleanser
Salicylic exfoliator

REGENERÁLÁS ÉS vÉDELEM 

Vernix Caseosa
24 Hour Cream
Caviar Cream
Hydrating Emulsion
L.I.F.T. facelift cream
Repair Complex
Eliminate

NAPfÉNYvÉDOk

UV Defense
Sunscreen spray
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CLEANSER
Tisztító emulzió

• A tiszta bőrért
• Intenzív, de kíméletes tisztítás 
• Nem kell tonikot használni
• Aloa Vera zselé alapú 
• Szemfesték eltávolítására is alkalmas
• Minden bőrtípusra ajánlott

HASZNÁLATA: Masszírozzuk az emulziót a bőrbe és langyos 
vízzel öblítsük le, de vattával is eltávolítható.

SALICYLIC EXfOLIATOR  
Mélytisztító radírozó zselé 

• Tisztítja a pórusokat
• Egalizálja a bőr struktúráját
• Színtelen öregedő vagy zsíros bőrre
• Üde és egészséges arcszínért
• 2% szalicil savat tartalmaz

HASZNÁLATA: 1-2 alkalommal egy héten mint peeling, 
vagy zsíros bőrnél heti többszöri alkalommal is javasolt.

TISZTÍTÁS
NOG VERTALEN!
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vERNIX CASEOSA
Nappali és éjszakai krém

• Bőrazonos alapanyagok
• Erősen puhító hatású
• Összetétele megegyezik az újszülött bőrén lévő   
 magzatmázzal
• Felerősíti a bőr védekező funkcióit
• Érzékeny, sérült bőrre
• Parfümmentes

HASZNÁLATA: Reggel és este a megtisztított bőrbe 
bemasszírozzuk.

24 HOUR CREAM
Nappali és éjszakai krém

• DPHP (növényi aminosav) védi a kollagén lebontását
• Fekete eperfa kivonat biztosítja az egyenletes bőrszínt és  
 védelmet nyújt a pigmentfoltok kialakulása ellen
• Hyaluronsav a bőr hidratációjáért 
• SPF 8
• Minden bőrtípusra alkalmas

HASZNÁLATA: Reggel és este a megtisztított bőrbe
 bemasszírozzuk.

REGENERÁLÁS ÉS vÉDELEM 
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CAvIAR CREAM
Nappali és éjszakai krém

•  Regenerálódás  kaviár-DNA segítségével
•  Regenerálja a bőr lipidrétegét és hidratáltságát
• Aktiválja a sejtosztódást 
•  A bőr visszakapja a rugalmasságát és konfortérzetét
•  Víz és a zsírhiányos bőrre

HASZNÁLATA: Reggel és este. A száraz bőrre éjszakai és nappali
krémként, normál bőrre a 24 Hour krémmel kombinálva 
használjuk.

HYDRATING EMULSION
Folyékony nappali és éjszakai krém

•  Hidratálja a bőrt
•  Gyorsan felszívódik
•  Fiatal és a zsíros bőrre
•  Parfümmentes

HASZNÁLATA: Reggel és este a megtisztított bőrbe 
bemasszírozzuk.

REGENERÁLÁS ÉS vÉDELEM 
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L.I.f.T.
Lifting nappali krém

• Tartalmaz peptideket, Argireline®, Matrixyl3000® en
 Regestril® -t a mimikai ráncok gyors, látványos
 csökkentésére és a bőr feszességének javítására
• Parfümmentes

HASZNÁLATA: Reggelenként a megtisztított bőrre felvinni.

REPAIR COMPLEX  
Regeneráló krém

• Stimulálja a kollagén és az elasztin regenerálódását
• Általános anti-ageing krém
• Pozitív hatással van a hegekre
• Segíti a bőr regeneráló enzimjeinek működését
• Peelingek után gyorsítja a bőr regenerációját
• Bársonyos fényt kölcsönöz a bőrnek
• Tartalmaz: foliumsavat, B vitamint, lactobacillust és betaglucan-okat

HASZNÁLATA: Reggel és este a megtisztított bőrbe bemasszírozzuk.

ELIMINATE
Antibakteriális krém

• Megszünteti az aknét és a gyulladásokat
• Szabályozza a faggyúmirigy működését 
• Erős antibakteriális hatása a chaulmoogra-olajból kivont
 zsírsavaknak tudható
• Erős gyulladáscsökkentő hatását a guggul-extract-nak
 köszönheti
• Praktikus stick formában is kapható
• Parfümmentes

HASZNÁLATA: Reggelenként a megtisztított bőrre felvinni.

REGENERÁLÁS ÉS vÉDELEM 
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fÉNYvÉDELEM

Uv DEfENSE
Nappali krém magas UV védelemmel 

• Hidratáló anti-ageing nappali krém
• Véd a napfény okozta öregedést kiváltó okoktól
• Véd a leégéstől
• Magas védelem az UV A ellen
• Magas védelem az UV B ellen (> spf 30)
• Nem képez fehér filmréteget a bőrön
• Összekeverhető a Cover Cream-mel (erős bronzosító hatás)
• Parfümmentes

HASZNÁLATA: Reggelenként a megtisztított bőrre felvinni.

SUNSCREEN SPRAY
Spray magas UV védelemmel

• Hidratáló spray testre
• Véd a napfény okozta öregedést kiváltó okoktól
• Véd a leégéstől
• Magas védelem az UV A ellen
• Magas védelem az UV B ellen (> spf 30)
• Parfümmentes

HASZNÁLATA: 20 perccel a napozás előtt 
gazdagon felvinni.
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SPECIALITEITEN

BODY POLISH 
Bőrradírozó tuszselé

•  A bőr kiszárítása nélkül tisztítja és polírozza a bőrt
•  Aktíválja a sejtosztódást
•  Elősegíti a testápoló felszívódását
•  Alkalmas gyenge, közepes és intenzív használatra

HASZNÁLATA: 
Intenzív:  a száraz bőrre intenzíven bemasszírozzuk utána a 
   tus alatt leöblítjük.
Közepes:  tusolás alatt intenzíven bemasszírozzuk 
   és leöblítjük.
Gyenge:  a tus alatt szivaccsal felvisszük a bőrre és leöblítjük.

BODY NOURISH
Testápoló 

•  Anti-ageing folyékony krém a testre
•  Véd a kiszáradástól
•  Növeli az elasztikusságot
•  Természetes bársonyos fényt ad a bőrnek
•  Fekete kökény olaj tartalma miatt erős 
 antioxidáns (bőrfiatalító)

HASZNÁLATA: Tusolás után vigyük fel az egész testre.

TEST
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EYEBOOST GEL
Szemkontúr zselé

•  Mimikai ráncok gyors, látványos csökkentésére
•  Szem alatti karikák csökkentésére (vadgesztenye kivonat)
•  Csökkenti az ödémát
•  Kitűnő alap a make-up alá
•  Parfümmentes

HASZNÁLATA: finom mozdulatokkal beütögetni a 
szemkontúrokba.

EYECARE CREAM
Szemkontúr krém

•  Hidratálja a szemkörnyéket
•  Védi a bőr védekezőrétegét
•  Csökkenti az ödémát
•  Enyhíti a bőrirritációkat (orvosi szemvidító)
•  Ápoló hatású a hyaluronsavnak és E vitaminnak 

köszönhetően
•  Intenzív hatás érdekében az Eyeboost gel-el kombinálható
•  Parfümmentes

HASZNÁLATA: finom mozdulatokkal beütögetni a 
szemkontúrokba.

SPECIALIZÁCIók
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NECk & DECOLLETAGE CREAM
Nyak és dekoltázs krém

•  Ápolja a nyak vékony, érzékeny bőrét
•  Csökkenti a nyak és a dekoltázs finom ráncait
•  Aktiválja a kollagén képződést
•  Rugalmasítja a nyak bőrét a Matrixyl3000® 
 és a Regestril® peptidek segítségével
•  Azonnali látványos eredmény a Argireline® peptidek miatt

HASZNÁLATA: A krémet simító mozdulatokkal a dekoltázstól 
fölfelé az állkapocs irányába felkenjük.

MARMATRIX EYE MASk
Liofilizálással (fagyasztva szárítással) készült algamaszk

•  Mimikai ráncok azonnali, látványos csökkenése
•  Hidratálja a szemkörnyékét
•  Fáradt szemekre
•  Csökkenti az ödémát
•  Csökkenti a szemkörnyéki sötét karikákat

HASZNÁLATA: Helyezze a maszkot a szem alá és nedvesítse be 
az aktivátor folyadékkal, majd 20 percig hagyja hatni.

SPECIALIZÁCIók
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RETINOL SERUM
Ránctalanító szérum

• Csökkenti a ráncokat
• Finomítja a pórusokat
• Egalizálja a bőr színét és szerkezetét 
• Minden Pascaud krémmel kombinálható

HASZNÁLATA: Tisztítás után néhány csepp szérumot 
masszírozzunk be. Ezután krémezzük be a bőrt

HYDRATING SERUM
Intenzív hidratáló szérum 

• Intenzív hidratáló
• Bársonyossá teszi a bőrt
• Megszünteti a bőr száraz érzetét
• Minden Pascaud krémmel kombinálható
• Parfümmentes

HASZNÁLATA: Tisztítás után néhány csepp szérumot 
masszírozzunk be. Ezután krémezzük be a bőrt.

24 AMPOULES
24 napos ampullakúra

•  Intenzív 3 fázisú 24 db-os ampullakúra
•  Fázis 1.:Retinol, serkenti az új sejtek kialakulását
•  Fázis 2.:AHA (gyümölcssav), eltávolítja az elhalt szarusejteket
•  Fázis 3.:Kaviár, oligopeptideket tartalmaz a bőr táplálására
•  Gyors, látványos eredmény
•  Optimális hatás a légmentes csomagolás miatt
•  Magas koncentrációjú hatóanyagok

HASZNÁLATA: 24 éjszakán át alkalmazza az éjszakai krém helyett. Az 
ampulla tartalmát öntse a tenyerébe, majd vigye fel a megtisztított 
arcbőrre és nyakra. Egyszerre használja fel az ampulla teljes 
tartalmát.

SPECIALIZÁCIók
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INNOvATIvE
Anti-ageing szérum 

• Közönbösíti a szabad gyököket
• Csökkenti a pigmentfoltokat
• Egalizálja a bőr színét
• Erőteljes bőrfiatalító hatású
• A bőr legmélyebb rétegeibe bejut és ott fejti ki hatását
• 15% C vitamin (kollagénszintézis javító)
• Super Oxide Dismutase (intenzív antioxidáns)
• Aloe Vera zselé alapú
• Parfümmentes

HASZNÁLATA: A megtisztított bőrfelületre vigyen fel néhány 
csepp szérumot, egyenletesen kenje el, majd hagyja néhány 
percig felszívódni. Ezután krémezze be a bőrét.

SPECIALIZÁCIók
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HYDRATING MASk
Hidratáló maszk

• Intenzív hidratáló
• Megnyugtatja az elfáradt bőrt
• 10 perc alatt optimális eredmény
• Frissítő és hűsítő
• Ideális napozás utáni maszk
• Minden bőrtípusra
• Parfümmentes

HASZNÁLATA: Heti 1-2 x a jól megtisztított arcbőrre vastagon 
kenjük fel és 10 percig hagyjuk hatni. Utána langyos vízzel 
lemosható, vagy egész éjszakára hagyjuk a bőrünkön.

SPECIALIZÁCIók SPECIALIZÁCIók
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3-LITE PIROS ÉS INfRAvÖRÖS (660 + 880NM)

•  Felszínes ráncok csökkentésére alkalmas
•  Bőrfiatalító
•  Bőrszíne és kisugárzása javul
•  Gyorsítja a kollagénképzést
•  Arckontúr javító

3-LITE kÉk (415 NM)

•  Akne ellen
•  Nyugtató
•  Csökkenti a bőrpírt
•  Gyulladáscsökkentő

3-LITE
FéNyTeRÁpIA oTTHoNRA

A 3-lite készülék 3 lehetőséggel 
rendelkezik. Piros+infravörös fény, 

kék és zöld fény.

foto nog te ontvangen

SPECIALIZÁCIók

NOG AANPASSEN
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3-LITE ZÖLD (525 NM)

•  A pigmentfoltok csökkentésére
•  Fénykárosodások ellen
•  A bőr egyenletes pigmentációjának kialakításáért

HASZNÁLATA: Egy kezelés 24 percig tart. A legjobb eredmény 
elérése érdekében 8 héten keresztül minden nap 1x alkalmazza. 
Állapotfenntató kezelés heti 1-3-ig.

NOG AANPASSEN
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fINISHING DUST
Fixáló púder

• Fixálja a Cover Cream-et
• Mattítja a bőrt
• Transparant (láthatatlan)
• A Cover Cream minden színével alkalmazható
• Parfümmentes

HASZNÁLATA: A Cover Cream felvitele után  a Finishing Dust-
ot gazdagon vigyük fel egy pamacs segítségével és gyengéden 
nyomkodjuk a bőrbe, majd a felesleges púdert egy ecset 
segítségével távolítsuk el. Ismételjük meg a műveletet, ha 
szükséges.
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COvER CREAM
Fedő krém

• Alkalmazható:
 Camouflage (foltokra)
 Foundation (alapozóként)
 Mint színezett nappali krém (a Pascaud nappali krémjeivel 

összekeverhető)
• 20 színben kapható 
• Fényvédőt tartalmaz (titanium dioxide)
• Vízálló
• Parfümmentes

HASZNÁLATA: A természetes hatás érdekében vékony rétegben 
vigye fel az egész arcra vagy keverje össze a nappali krémjével. 
Fixálja le a „Finishing Dust” púderrel és ismételje meg a 
folyamatot, ha szükséges.

PASCAUD fEDOkRÉMEk
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PASCAUD NUTRICEUTICALS
TERMÉSZETES MEGOLDÁS BELüLROL INDULvA

• Egyszerű a használata
• Innovatív, gyógyszerminőségű, egészségjavító termék
• Állandó, garantált minőségű növényi kivonatok
• Szervezet által legkönnyebben hasznosítható változat
• Gyártási normák GAP-, GMP- en HACCP norm*

* GAP = Good Agriculture Practice - az alapanyagok minőségének 
optimalizálásáért felelős

* GMP = Good manufacturing Practice – higéniai előírásokért 
felelős

* HACCP = Hazard Analysis Critical Control Points – élelmiszerbiz-
tonsági előírásoknak megfelel

A Pascaud étrendkiegészítők gyógyszerészeti 

minőségűek. Ezek a természetes tisztaságú 

összetevők javítják a bőr kondícióját és pozitív 

hatással vannak a szervezet

általános vitalitására is.
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NAPfÉNYvÉDELEM 

Bronzestim 

kERINGÉSjAvÍTÁS 

Circuvene

TESTTISZTÍTÁS & BÉLfLóRA

Deto-X
Synflor-forte

ANTI-AGEING 

Cell-Xtra

BOR, HAj, kÖRÖM

ÉS vITALITÁS

Collagen Booster Box
Skin X 
C & C
Collastim
Ultra Vital
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DETO-X
Testtisztító kúra

• Teljes testtisztítás
• Egészséges bélflóra
• Vitalitás növelő
• Elősegíti a tápanyagok jobb felszívódását
• Pozitívan befolyásolja a belek a máj és a vese működését és 

tisztítja a vért
• Egyszerűen alkalmazható

HASZNÁLATA: 10 napos kúra, naponta kétszer 10 ml tinktúrát 
kevés vízben feloldva igyon meg.

SYNfLOR-fORTE
Az egészséges bélflóráért

• Bélflóra megerősítése
• Jobb emésztés
• Probiotica & Prebiotica
• Jobb ellenállóképesség
• Felpuffadás csökkentése
• Jó baktériumokat tartalmaz (3 milliárd/tabletta)
• Védelmet nyújt a penész az élesztő és a baktériumok 

túlszaporodása ellen
• Antibiotikum kúra után
• Akut bélproblémára
• Hosszú ideig eltartható

HASZNÁLATA: 1 tabletta 1 nap
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CELL-XTRA
Anti-ageing formula

• Erős antioxidáns
• Jobb elasztikusságért
• UV sugarak okozta károsodott bőrre
• Egészséges sejtek és szövetek védelméért
• Napfénykárosodások ellen
• Tartalmaz: zöld tea, pycnogenol, szelén

HASZNÁLATA: Naponta 2 tabletta. A Cell-Xtra kitűnő kiegészítője 
lehet a Collagen Booster Boxnak.
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COLLAGEN BOOSTER BOX

A Collagen Booster Box egy komplett kúra természetes 
tisztaságú étrendkiegészítőkkel, az egészséges bőr, haj, 
köröm, és egy általános vitalitás eléréséért. 

 A Collagen Booster Boxban minden megtalálható, ami 
a ráncok belülről való feltöltéséhez és a természetes 
öregedési folyamatok lassításához szükségesek.

A Collagen Booster Boxban található anyagok a 
bőr mélyebb rétegeibe kerülnek, ahol a kollagén 
képződés történik. A kollagén a bőr egyik összetevője, 
amely biztosítja a bőr feszességét és kiegyensúlyozott 
hidratációját. A Box használatával a bőr vastagsága, 
rugalmassága, nedvességtartalma és feszessége jelen- 
tősen növekszik. 

A vitaminok, ásványi anyagok, aminosavak, enzimek, 
gyógynövények és egyéb bioaktív összetevők gyó-
gyszerészeti minőségűek. Az alapanyagokat a legna-
gyobb körültekintéssel válogatják ki,  kizárólag a 
legjobb hajtásokat manuálisan szüretelik le. Emel- 
lett minden összetevőnél csak a szervezet által 
legkönnyebben hasznosítható változat kerül fel-
használásra.

A box összeállítása olyan módon történt, hogy az 
összetevők egymással egyensúlyban legyenek, egy-
mást kiegészítsék és erősítsék, de soha ne lehessen 
őket túladagolni. Mivel a bőr fiatalításához szükséges 
összetevőket lehetetlen egyetlen tablettába sűríteni, 
a box négy különálló étrendkiegészítőt tartalmaz, 
melyek külön-külön is megvásárolhatók.

A Collagen Booster Box tartalmazza:

SkIN X

• Javítja a bőr rugalmasságát 
• Megszünteti a narancsbőrt 
• Tisztítja a bőrt 
• Javítja a vérkeringést 
• Jótékonyan hat a koleszterinszintre 
• Tartalmaz: hólyagmoszat, ázsiai centella, ginkgo biloba, EPA-

t en DHA-t (olajos halakban található omega-3 zsírsavak), 
GLA-t (omega-6), szőlőkivonatot és orvosi somkórót

HASZNÁLATA: 1-2 tabletta naponta.

C & C 

• Védi a bőrt az öregedéstől
• Növeli a szervezet ellenállóképességét
• Rugalmasítja a kötőszövetet
• Kellemes ízű szopogatótabletta
• Tartalmaz: vadcseresznye kivonatot 
 (C vitamin 500 mg) és bioflavonid complexet

HASZNÁLATA: 2-6 tabletta naponta.
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RÁNCok éS BőRöRegeDéS eSeTéN jAVASoLT kúRA:

2-3 hónapon keresztül mindegyik kiegészítőből 
naponta kettőt (reggeli és ebéd után egyet-egyet). A 
kúra után javasolt mindegyik kiegészítőből továbbra 
naponta egyet bevenni. Minél tovább használja 
a Boxot, annál látványosabbak és tartósabbak a 
változások. Az étrendkiegészítő állandó használatra 
is javasolt és megengedett.

keZDőDő RÁNCok eSeTéN jAVASoLT kúRA:

2-3 hónapon keresztül mindegyik kiegészítőből 
naponta egyet.

Általános tanács, naponta fogyasszon el min. 1-1,5 
liter vizet, próbáljon minimálisan napozni és ne 
dohányozzon!

COLLASTIM 

• Fokozza a kollagénképződés
• Fokozza a hyaluronsavképzést
• Gyorsítja a gyógyulást
• Gyulladásgátló hatású
• Lazítja és rugalmassá teszi az izületeket 
• Glukozamin szulfátot tartalmaz, amely a bőrben 
 található kollagén és hyaluronsav építőeleme

HASZNÁLATA: 1-2 tabletta naponta.

C & C 

• Védi a bőrt az öregedéstől
• Növeli a szervezet ellenállóképességét
• Rugalmasítja a kötőszövetet
• Kellemes ízű szopogatótabletta
• Tartalmaz: vadcseresznye kivonatot 
 (C vitamin 500 mg) és bioflavonid complexet

HASZNÁLATA: 2-6 tabletta naponta.

ULTRA vITAL 

• Megköti a szabadgyököket 
• Véd az öregedéstől 
• Fokozza a vitalitást 
• Serkenti az immunrendszert 
• Multivitaminokat, ásványi anyagokat  és növényi összetevőket tartalmaz
• 37 aktív összetevőt tartalmaz, többek között A-vitamint, B-vitamint-

komplexet, D- és E-vitamint, folsavat, ásványi anyagokat, enzimeket, 
aminosavakat, Q10 koenzimet, szibériai ginsenget, vadmajorannát, 
tunera diffusát, bioflavonoidokat, citrusrostokat és liponsavat.

HASZNÁLATA: A kiegészítőket étkezés közben vagy után vegye be.  
Az első változások már néhány hét használat után világosan láthatóak.  
A kiegészítők külön-külön is megvásárolhatók.

37



„A tökéletes 

szépség: önmagad 

elfogadása, a gének 

és a technikák 

ötvözete”
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CIRCUvENE
A jó vérkeringésért

• Fáradt nehéz lábakra
• Jobb vérkeringésért
• Hajszálerek csökkentésére
• Erősíti az erek falát
• Javítja a szövetekben feleslegesen felhalmozódott 
 víz elvezetését (megduzzadt kezek, lábak)
• Csökkenti az arcon lévő hajszálereket (couperose)
• Hideg kezek és lábakra
• Sápadt arcszín ellen

HASZNÁLATA: 1 kapszula 1 nap

BRONZESTIM
A bőr jobb barnulásáért

• Gyorsítja a bőr barnulását
• Szebb, barna színért
• Jobb pigmentképződés
• Belsőleg nyújt védelmet az UV sugarak ellen
• Segíti a napérzékeny bőrt
• Bőrvédő antioxidánsokat tartalmaz

HASZNÁLATA: Ajánlott néhány héttel a napozás előtt napi 1-2 
kapszula fogyasztása.
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SZALONkEZELÉSEk
BORMEGÚjÍTó kEZELÉSEk, LÁTvÁNYOS EREDMÉNNYEL

A Pascaud szalonkezeléseket a ráncok korrigálására, 

a bőr lifting és feszesítésére, a bőr szerkezetének 

finomítására, pigmentfoltok kezelésére alkalmazzuk. 

Röviden: az öregedés során kialakuló problémákat 

kezeljük és ezen problémák idő előtti  kialakulását 

megelőzzük. A bőr védekezőrendszere megerősödik, 

kondíciója feljavul és az igény szerinti problémák 

megoldódnak.
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•	 Professional	TreaTmenT

•	 marmaTrix	maszk

•	 Passage-massage

•	 Peelingek

•	 Biológiai	ránckorrekció

•	 mezoTeráPia

•	 laser	lifTing	&	feszesíTés

•	 leD	chromo-	és	infrafényTeráPia
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PROfESSIONAL TREATMENT
Revitalizáló bőrmegújító kezelési program

Ez a revitalizáló kezelés az arc, nyak, dekoltázs és kézfej 
bőrfelületén alkalmazható. A kezelés öt fázisból áll.
A kezelést végző szakember az Ön bőrének megfelelően állítja 
össze a kúrát.

•  FÁZIS 1 INTeNZíV TISZTíTÁS

•  FÁZIS 2  ReTINoL

Magas koncentrációjú, mikrocsomagolású retinol és retinil-
palmitát. Serkenti az enzimaktivitást és a kollagénszintézist, 
valamint helyrehozza az UV-sugárzás által károsított bőrt. 
Javítja a bőr rugalmasságát, textúráját és vitalitását.

•  FÁZIS 3 eNZIMek

Csökkentik a felső hámréteg megvastagodását és a 
pigmentfoltok kialakulását. Aktiválják a sejtosztódást, javítják 
az arcszínt és finomítják a bőr szerkezetét

• FÁZIS 4 C-VITAMIN

Serkenti a sejtműködést és a kollagén képzését. Megvédi a 
bőrt az UV-sugarak okozta károsodástól. Semlegesíti a szabad 
gyököket és lassítja a bőr öregedési folyamatát. 

•  FÁZIS 5 kAVIÁR

Serkenti a “regeneráló mechanizmust” és megóvja a bőrt az 
idő előtti öregedéstől. Proteinekben, lipidekben és ásványi 
anyagokban gazdag. A kaviár intenzív vízkötő, mely csökkenti 
a ráncokat és a bőrt bársonyos tapintásúvá varázsolja.
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MARMATRIX MASkER
Liofilizálással (fagyasztva szárítással) készült algamaszk, 
mélyhidratáló, ránckezelő program

• Mimikai ráncok látványos kisimulása
• A bőr szerkezetének azonnali látványos finomodása
• Intenzív hidratálás
• Feszesítő
• Hűsítő hatása van

Magas koncentrációjú hatóanyagokat tartalmazó liofiliziált 
technológiával előálított alginat maszk. A maszkot egy speciális 
lotion-nal aktiváljuk, amely tengerparti kamillát és omega 
3-ban gazdag plankton extraktokat tartalmaz.

PASSAGE MASSAGE
Anti-ageing, kollagéntermelést aktiváló kötőszövetmasszázs

Mardge Pascaud egy nagyon intenzív masszázstechnikát 
fejlesztett ki. A hámréteget átlépve (passage) a bőr mélyebb 
rétegében az irhában fejtjük ki a masszázstechnikánkat. A 
letapadásokat és a hegeket fellazítjuk, ezáltal a ráncok mélysége 
csökken, az arcunk sokkal kisimultabb és kipihentebb lesz. 
Aktiváljuk a kötőszövet vérkeringését a kollagén és elasztikus 
rostok képződését is. Ezen felül a vérkeringés aktiválásával 
méregtelenítjük a szöveteket. Az eredmény: feszesebb, 
egészségesebb bőr.
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AHA & BHA PEELINGS
glycol-, Tej- és Szalicilsav 

• Peelingkezelés hosszan tartó gyógyulási idő nélkül
• Egyéni bőrkondícióra kialakított koncentráció
• Elhalt szarusejtek eltávolítása
• Finomabb bőrszerkezet
• Kevesebb pigmentfolt
• Frissebb bőrszín
• Mélytisztító hatású
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PROfESSIONAL PEELING
Combi-peeling, mélyhámlasztás 

• Intenzív combi-peeling
• Kombinációja az AHA savaknak, retinolnak, emzimeknek és 

TCA-nak
• Egyenletesebb bőrszerkezet
• Kevesebb pigmentfolt
• Egészségesebb bőrszín
• Kevesebb ránc
• Napfénykárosodott bőr regenerációja

keZeLéS: Előkezelés, 10 éjszakán keresztül alkalmazza a 
speciális ampullákat, melyek bőrét felkészítik a kezelésre. A 
szalonban egy kb. 45 percig tartó kezelést végeznek. A bőrét a 
kezelés után azonnal feszesnek, ugyanakkor ellazultnak érzi.

A kezelés utáni napokban a bőr barna színűvé változik és elkezd 
hámlani. Átlagosan egy héttel a teljes peeling folyamat után egy 
új, friss bőre lesz. Alkalmazni lehet arc, nyak, dekoltázs, kézfej, 
hát, és combokon.
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BIOLóGIAI RÁNCkORREkCIó
BioSkinjetting: Természetes alternatíva a ráncfeltöltő 
anyagokkal szemben 

•  Felszínes ráncok eltűnnek
•  Mélyebb ráncok finomodnak
•  Hatóanyag bejuttatása nélküli
•  Allergia kialakulásának nincs esélye
•  Természetes eredmény

keZeLéS: a ránc illetve a heg környékét egy magas frekvenciájú 
géppel előkezeljük. Utána a ráncot vagy heget egy nagyon finom 
tű segítségével kiemeljük az alatta lévő szövetekből. A bőr erre 
a beavatkozásra kollagénképzéssel reagál, ami egy  természetes 
töltőanyagot képez és tölti ki a ráncot belülről kifelé. Ez egy 
100%-an biológiai alternatíva a ráncok feltöltésére.

Az ideiglenes piros csíkocskák, melyek a kezelés után keletkeznek, 
egyszerűen elfedhetők az erre a célra kifejlesztett Pascaud 
Cover krémmel. Néhány nap után teljesen eltűnnek. Nem kell 
szabadnapot kivenni, a kezelés teljesen fájdalommentes.
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MEZOTERÁPIA
pascaud Mezo

keZeLéS

A bőrfiatalító (HARS-58) mezoterápia célja, hogy kicsi microinjekciók 

segítségével bőrfiatalító hatóanyagokat jutattunk be a bőrbe 1-2 mm 

mélységbe. Ezt egy számítógép vezérlésű mezopisztollyal végezzük, ami 

által a kezelés gyors és fájdalommentes. A koktél biológiailag lebontható, 

ezért nem lehet összekeverni a ráncfeltöltő anyagokkal. A mezoterápia a 

hajnövekedést stimuláló koktéllal (HAIRSTIM-56) egy egészséges fejbőrt 

és hajnövekedést biztosít. A LIPOCEL-50 koktélt a bőr alatti zsírszövetekbe 

fecskendezzük, ami a helyileg felhalmozódott zsírokat oldja fel.

HARS-58 kokTéL

• Bőrfiatalító koktél
• Javítja a bőr hidratáltságát
• Felszínes ráncok kisimulnak
• Bőr struktúrája finomodik
• Bőrfeszesítő hatású
• Teljes bőrkondíció javítás
• Az 58 összetétel többek között tartalmaz hialuronsavat, 

vitaminokat, ásványi anyagokat, aminosavakat és peptideket

LIpoCeL-50 kokTéL 

• Csökkenti a helyi zsírfelhalmozódásokat
• Cellulit ellen
• Feloldja a zsírszöveteket
• Látványos javulása a testkontúroknak
• Feszesítő hatású

HAIRSTIM-56 kokTéL

• Javítja a haj növekedését
• Egészséges csillogó haj
• Kezdődő stádiumban lévő kopaszodás ellen
• Megállítja a ritkuló haj hullását
• Javítja a fejbőr és a haj kondícióját
• Az 56 összetétel tartalmaz vitaminokat, ásványi anyagokat és
 aminosavakat
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LASER LIfTING & fESZESÍTÉS
pascaudLite Laser

A Pascaud laser non-invasieve lasertechnológia, amelyet 
hideglasernek is neveznek. A laser ezen formája 
fájdalommentes, biztonságos és javítja a sejtek anyagcseréjét. 
Az egyszeri kezelést mint prevenció, megelőzésre 
alkalmazzuk. A kúra mint több alkalmas kezeléssorozat, egy 
tartós, látványos eredményt biztosít. A fény hullámhossza 
905nm, az emberi szem számára láthatatlan. A láthatatlan 
csodafénynek is nevezzük.

• Jobb sejtfunkciókért
• Biostimuláció aktiválása
• Microcirkuláció aktiválása
• Kollagén termelés gyorsítása
• Javítja a szövetek feszességét
• Ödéma kezelések 
• Akne
• Az arc és a test liftingjére
• A szemkörnyék feszesítésére
• Plasztikai beavatkozások elő- és utókezelésére
• Gyorsítja a szövetek regeneráló képességét
• Relaxáló kezelés
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LED CHROMO- & INfRAvÖRÖSfÉNYTERÁPIA
pascaudLite LeD

A 4 fajta fényforrást különböző célokra alkalmazhatjuk. 
Az infravörös fény egy regeneráló energia, amely javítja 
a vérkeringést az elasztim és a kollagén termelését. 
Sejtmegújító hatása van, javítja a sejtmetabolízist. A 
chromoterápia, piros, zöld, kék ledeket tartalmaz, amelyek 
különböző specifikus hatást váltanak ki a bőrben. A kívánt 
eredményektől függően, a különböző színeket kombináljuk 
az infravörös fénnyel.

• Egyértelműen finomabb pórusok és feszesebb bőr
• Sejtregeneráló (Infravörös)
• Javítja a bőrfunkciókat (vörös szín)
• Nyugtató (kék és zöld szín)
• Elősegíti a hatóanyagok a bőr mélyebb rétegeibe való 
 bejutattását
• Nyakfeszesítő program
• Relaxáló kezelés
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‘Szépség az 

egészség’
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www.pAscAud.com

COVER WORDT ALS APART 

BESTAND GESTUURD!!!!!


