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Face Cleansing Tool 

Face Peeling Tool 

ZEITGARD 
 FACE CLEANSING | FACE SMOOTHING | FACE PEELING | BODY SKINCARE

Beauty is not a question of age
Oppdag et nytt nivå for din daglige 
skjønnhetsrutine, i ditt eget hjem. Den patenterte 
Zeitgard Pro Cosmetic Device er kosmetisk 
behandling på høyeste nivå for tidløs skjønnhet. 
En enestående høyteknologisk enhet som 
kombinerer avanserte teknologier som ultralyd og 
oscillasjon med fire forskjellige skjønnhetsverktøy 
i profesjonell hudpleiesalongkvalitet.

La den unike børsten 
rengjør ansiktet 
grundig og skånsomt. 

Microsilver BG ™ teknologi i 
børsten sørger for at den er 
bakteriefri i minst 3 md. 
Børsten «vugger» frem og 
tilbake 6.400 ganger  pr. min, 
isteden for å snurre rundt og 
rundt som er mer vanlig. 

Rene porer, med den 
spesielle 
ultralydfrekvensen 

fordamper vannmolekylene 
på huden. Mer kjent som 
exfoliert / peelet bort og 
askepottbehandling. Huden 
begynner raskere å produsere 
nye friske hudceller. Skader 
på DNA i huden blir reparert 
og gir en jevnere hudtone og 
mer fukt. Du får effektivt 
fornyet og reparert huden for 
ulike hudskader som 
pigmentflekker, akner og 
rynker. Huden vil se glødene 
ut, og det er ingen avflassing
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Face Smoothing Tool 

Body Skincare Tool 

Med ultralydteknologi «sluser» 
de virksomme stoffene fra 
pleieproduktene dine ned i de 
dypere hudlag. Rynker reduseres 
betydelig, og gir mer fasthet og 
elastisitet i huden. 

1. Uten bruk av 
ultralyd forblir 
konvensjonelle 
pleiestoffer på 
hudens overflate.

2. Ved bruk av 
ultralydenheten 
trenger 
virkestoffene ned 
i de dypere 
hudlagene.

3. Ved bruk av 
ultralydenheten 
pluss LR 
Zeitgard 
pleieprodukter 
trenger 
virkestoffene 
enda dypere ned 
og når cellene 

1. 2. 3.

Ønsker du fastere hud på mage, 
rompe og lår?  
Eller hva med grevinneheng? 
Med Body Skincare Tool og LR 
Body Cream gir det deg fastere 
og jevnere hudbilde. Takket være 
ultralydteknologi bidrar det til 
fastere bindevev og reduserer 
cellulitter. 

Face Smoothing Tool

Body

1. Fettet  i hudcellene danner en ujevn 
overflate og får huden vår til å se 
«bulkete» ut

2. Ved bruk av ultralydbehandling blir 
fettet i hudcellene flytende.

3. Etter ca 2 minutter er fettet i 
hudcellene i det behandlede området 
fullstendig flytende og er klar til å 
formes til en jevn, glatt overflate. 
Resultat: Huden virker jevnere og 
fastere.

Den myke 
behaglige 
børsten er lett å 
skifte, alle i 
familien kan ha 
hver sin børste.

Skincare

Tool

Bruk peeling tool 1 
til 2 ganger i uken, 
som et alternativ til 
børsten, for å fjerne 
gamle hudceller og få 
huden til å stråle!
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