Kauneuden vallankumous
on täällä!
Alan johtavien asiantuntijoiden kehittämä WishPro
-hoitomenetelmä tuo uutta tehokasta tekniikkaa
ihonhoitoon. WishPro:n avulla löydät monipuolisesti
apua eri iho-ongelmiin. Saat näkyviä tuloksia jo
ensimmäisellä hoitokerralla.
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Haluatko parempia
hoitotuloksia työssäsi?
Toiveesi on nyt toteutunut. WishPro on kosmetologien
käyttöön tarkoitettu korkealaatuinen kasvojenhoitolaite. Hoitopäiden ja niihin liitettävien seerumikapseleiden ansiosta voit tarjota asiakkaille räätälöityjä
hoitovaihtoehtoja.
• Hoitoaika vain 15 min
• Ei invasiivinen
• Edulliset
käyttökustannukset
• Monipuoliset
hoitovaihtoehdot
• Ainutlaatuiset
tekniset ominaisuudet
• Tyytyväiset asiakkaat,
näkyvät tulokset heti
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Miten WishPro toimii?

Laitteessa on neljä erilaista hoitopäätä, joissa yhdistyvät Magnetic Infusion teknologian kanssa mikrovirtaenergia, punainen tai sininen LED valo. Näiden
hoitopäiden avulla pystyt;

• Kiinteyttämään ihoa
• Madaltamaan juonteita
• Ennalta ehkäisemään ikääntymistä
• Rauhoittamaan ihoa
• Vilkastuttamaan pintaverenkiertoa
• Tukemaan ihon vastustuskykyä
• Tasoittamaan ihon väriä
• Supistamaan ihohuokosia
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Kierrä. Napsauta. Irrota.
WishPro Plus -laitteen käyttö on näin helppoa.
Pienikokoinen WishPro Plus on ainoa johdoton
ammattikäyttöön tarkoitettu hoitolaite. Johtoja ei
tarvitse irrotella tai siirrellä; laite sopiikin erittäin
hyvin hoitoloihin, joissa on monta erillistä hoitotilaa,
sillä käsikappale voidaan viedä helposti huoneesta
toiseen.

Vallankumous hoitolan hygieniassa
Kertakäyttöiset WishPro Plus -seerumikapselit sopivat loistavasti kauneushoitolakäyttöön. Sinetöity
ja käytön jälkeen hävitettävä seerumikapseli on
asiakastyössä erittäin hygieeninen. Wish-hoitopäät
ovat vesitiiviitä ja helposti puhdistettavissa hoitojen
välillä.

Edulliset hankintakustannukset
Kaikilla kauneusalan yrittäjillä on mahdollisuus hankkia tämä monipuolinen hoitomenetelmä valikoimiinsa. Edullisten kustannusten takia laite on maksanut itsensä
nopeasti takaisin.
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Huipputason hoitopäät laitteeseen

Magnetic Pulse -hoitopää
Magnetic Pulse -hoitopää tarjoaa ainutlaatuisen
kaksivaikutteisen hoitomenetelmän; se vilkastuttaa
pintaverenkiertoa ja irrottaa kuollutta pintasolukkoa. Laitteen luoma magneettikenttä nostaa veren
hemoglobiinin pintaan, mikä lisää verenkiertoa.
Mekaaninen värähtely tehostaa ihon kuoriutumista
ja imeyttää ihoa hoitavat raaka-aineet syvempiin
ihokerroksiin.

• Elvyttää
pintaverenkiertoa
• Elvyttää
imunestekiertoa
• Edistää solujen
uudistumista
• Hellävarainen
ja rentouttava
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Micro Current eli Anti-Aging -hoitopää 500 µA
mikrovirtaenergia
Tehokkain keino hoitamaan ihon ikääntymistä,
kiinteyttämään ja madaltamaan juonteita on Micro
Current. Mikrovirta vaikuttaa ihossa adenosiinitrifosfaatin (ATP) tuotantoon. ATP on solujen energian
lähde, joka supistaa ja rentouttaa lihaksia.

• Madaltaa
juonteita
• Elvyttää
pintaverenkiertoa
• Kiinteyttää
• Imeyttää
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Rejuvenation -hoitopää 660nm LED valo
Rejuvenation -hoitopää hyödyntää 660nm LED
punaista valoterapiaa, jonka on alun perin NASA
kehittänyt vaurioituneen ihon uudistamiseen avaruudessa. Rejuvenation hoitaa ikääntyvää ihoa kolmella
tavalla;
1. Tehostaa solujen energiatuotantoa ja
ihon luonnollinen korjausprosessi nopeutuu
2. Aktivoi fibroblast-soluja
3. Parantaa ihon vastustuskykyä; punavalon
ansiosta immuunipuolustusjärjestelmä vapauttaa
sytokiineja, jotka parantavat vastustuskykyä

• Lisää kollageenin
ja elastiinin
tuotantoa
• Madaltaa
juonteita
• kiinteyttää
• Tasoittaa
ihon väriä
• Edistää ihon
vastustuskykyä
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Blue Ray -hoitopää 420/470nm LED valo
Blue Ray -hoitopää hyödyntää 420/470nm sinistä
valoterapiaa, joka hoitaa tehokkaasti rasvaisuuteen
taipuvasta ongelmaihoa. Propionibacterium acnes
-bakteerit eivät viihdy ympäristössä, jossa on paljon
happea. Kun bakteerit joutuvat kosketuksiin sinivalon
kanssa, vapautuu happea, jolloin iho käy bakteereille
mahdottomaksi elinympäristöksi.

• Rauhoittaa
• Desinfioi
• Vähentää
tulehdusta
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Innovatiiviset patentoidut
seerumikapselit
Natural Line -hoitolinja
Linja perustuu ihoa ravitseviin luonnon öljyihin ja
se on suunnattu nuoremmille asiakkaille, joilla on
kuiva, herkkä tai ärtynyt iho.

Peel Exfoliator -seerumikapseli
Seerumikapselissa yhdistyvät manteliöljy
ja kuorivat hiukkaset. Tuote sisältää myös
E- ja A -vitamiineja sekä selluloosakuitua,
joka irrottaa ihosta kuollutta pintasolukkoa,
vilkastuttaa pintaverenkiertoa ja elvyttää
solujen uudistumista. Palauttaa ihosi
kirkkauden ja nuorekkaan hehkun.

Anti Aging -seerumikapseli
Puhdasta jojobaöljyä sisältävä Anti Aging
-seerumikapseli saa ihosi tuntumaan ja
näyttämään paljon nuoremmalta. Sopii
myös herkälle tai akneen taipuvaiselle iholle.
Ylläpitää ihon kosteutta.
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Rejuvenation -seerumikapseli
Shea eli karitevoita sisältävä seerumikapseli
elvyttää vaurioituneita soluja ja palauttaa ihon
elastisuutta ja kiinteyttä. Karitevoilla on loistava
kyky suojata ja elvyttää ihoa, siksi sitä on
käytetty jo vuosisatoja. Rejuvenation -seerumi
palauttaa tehokkaasti ihon kosteustasapainon
ja pehmentää sitä.

Calming Milk -seerumikapseli
Seerumikapseli sisältää kehäkukkaöljyä, jolla on
antiseptinen ominaisuus. Se ehkäisee tehokkaasti
tulehduksia ja bakteeritoimintaa, siksi se sopiikin
erittäin hyvin ihotulehduksien hoitoon. Rohtuneelle ja
erittäin kuivalle iholle kehäkukkaöljy on loistava
valinta, sillä sen hellävaraisuus rauhoittaa ja vähentää ihoärsytystä sekä nopeuttaa ihon paranemista.
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Infusion Line -hoitolinja

Infusion Line -linjan tuotteet ovat suunniteltu elvyttämään ihon ensimmäisiä ikääntymisen merkkejä.
Linjan seerumikapselit sopivat kaikille ihotyypeille.

Collagen Infusion
-seerumikapseli
Tämän kosteuttavan ja ravitsevan seerumikapselin vaikutus
perustuu syvänmeren kaloista
saatavaan puhtaaseen MARI
COLL -nimiseen kollageeniin,
jonka ainutlaatuinen aminohappokoostumus vähentää
pinta-aktiivisten aineiden aiheuttamaa ärsytystä ja estää ihon
käsittelystä johtuvia vaurioita.
Seerumikapseli auttaa suojaamaan ihoa ja vahvistaa ihon
puolustusjärjestelmää. Lisäksi
se ennalta ehkäisee ihon ikääntymistä ja solujen rappeutumista
taistelemalla vapaita radikaaleja
vastaan.
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BTX Infusion -seerumikapseli
BTX on kuin BOTOX®, mutta ilman haittavaikutuksia.
BTX sisältää Argireline® peptidiliuosta. Tämä peptidi
on kehitetty erityisesti ihon ulkoiseen hoitoon. Se jäljittelee BOTOX® -aineen vaikutuksia vähentäen ryppyjen syntymistä vaikuttamalla lihasten supistumiseen.

Hyaluronic Infusion -seerumikapseli
Tämä seerumikapseli sisältää Cristalhyal -hyaluronihappoa, joka on yksi tehokkaimmista kosteuttavista
raaka-aineista. Hyaluronihapolla on kyky sitoa
itseensä vettä ja näin ollen ylläpitää ihon kosteustasapainoa. Seerumikapseli aktivoi kollageenin ja
elastiinin synteesiä sekä imunesteen kiertoa. Seerumi
vahvistaa ihon vastustuskykyä ja hyaluronilla on
myös tulehduksia estävä vaikutus.
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Active Pro-long Line -hoitolinja

Active Pro-Long (APL) -linja on tarkoitettu väsyneen
ja rasittuneen ihon elvyttämiseen ja elävöittämiseen
sekä sen vaurioiden korjaamiseen. APL-hoitolinja
on koostumukseltaan hyvin kevyt ja sopii kaikille
ihotyypeille.

Whitening APL
-seerumikapseli
Tässä seerumikapselissa yhdistyy kaksi ihoa vaalentavaa
ja kirkastavaa raaka-ainetta,
B-white -liuos ja ruskolevästä
saatava Sea Shine. Näiden
raaka-aineiden ansiosta melaniinin tuotanto hidastuu ja
ihossa olevat pigmenttimuutokset vaalenevat. Kuorivat
ainesosat irrottavat kuolleen
pintasolukon ja ihosta tulee
pehmeämpi ja kirkkaampi.
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Repairing APL -seerumikapseli
Tämä seerumikapseli on kehitetty suojaamaan ja
korjaamaan ihoa. Vaikuttavina raaka-aineina ovat
Cristalhyal ja PrimalHyal 300, jotka imeytyessään
iholle täyttävät kudosta. PrimaHyal 300 hyaluronihappo auttaa suojaamaan ihoa, vähentää bakteerien
kasvua ja edistää ihon vaurioiden paranemista.

Neo Energy APL -seerumikapseli
Tämä neulaton kollageeni- ja elastiinitäyteaine toimii
luonnollisena energian lähteenä ihosoluille. Neo
Energy -seerumikapseli aktivoi kollageenin ja elastiinin tuotantoa, jolloin juonteet tasoittuvat ja iho
kiinteytyy.
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Aging Process Control -hoitolinja

Aging Process Control (APC) -linja hoitaa erityisesti
herkkää ja kuivaa ikääntyvää ihoa. Luonnon omia
öljyjä sisältävä linja hoitaa ihoa luonnolllisella
tavalla. Seerumeiden pohjana on kaikille ihotyypeille
sopiva emulsio, joka imeytyy hyvin iholle. Ikääntymistä ei voi pysäyttää, mutta APC-linjan avulla sitä
voi hidastaa.
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WISH Care -seerumikapseli
Seerumikapseli sisältää eksopolysakkarideja (Abyssine®), joita esiintyy syvällä merenalaisissa kuumavesilähteissä. Abyssine® vähentää tehokkaasti ihon
ärsytystä, rauhoittaa ja suojaa UV-vaurioilta sekä
ylläpitää ihon omaa puolustusjärjestelmää. Seerumikapseli sisältää myös kehäkukkaöljyä, jolla on
antiseptinen vaikutus.

WISH Contour -seerumikapseli
Hoidon tavoitteena on ylläpitää nuorekasta ulkonäköä. Erityisesti kiinteyttää ihoa, tasoittaa juonteita
ja häivyttää pigmenttimuutoksia. Seerumikapseli
sisältää kaksi yhdistettä Tightenyl™ ja Neurophroline™
joka sisältää intialaisen hernekasvin siemenistä saatavaa uutetta (Tephorisia purpurea). Tämä uute toimii
ihossa luonnollisena stressin lievittäjänä.

Age Control -seerumikapseli
Tämä vesipohjainen Progeline -peptidiä sisältävä
seerumikapseli uudistaa ihoa tehokkaasti. Erityisesti
kiinteyttäen kasvojen muotoa ja kohottaen leukalinjaa. Sisältää Tightenyl™ yhdistettä, mikä toimii
retinolin korvaavana ihon pinnan uudistajana. Ennalta
ehkäisee ikääntymistä tehokkaasti.
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Kotihoitotuotteet

Ihonhoito-ohjelmaa täydentämään olemme kehittäneet kotihoitoon öljyttömiä kasvovoiteita, jotka
ylläpitävät ihon normaalia toimintaa ja lisäävät sen
hehkua. Voiteemme auttavat tasoittamaan ihon värisävyä ja juonteita. Ne antavat energiaa ikääntyville
soluille sekä kiinteyttävät ihoa elvyttämällä kollageenin ja elastiinin tuotantoa.

APL Whitening -kasvovoide
Whitening kasvovoide on suunniteltu tasoittamaan ihon väriä.
Sen ihoa kirkastavat yhdisteet
(B-White -liuos ja Sea Shine)
ovat tuttuja raaka-aineita jo
ammattihoidosta. Ne normalisoivat melaniinin tuotantoa
ja vaalentavat jo olemassa
olevia pigmenttimuutoksia.
Ihostasi tulee hyvin kosteutettu
ja kuulas.
Pakkauskoko 50ml pumppupullo
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APL Repairing -kasvovoide
Repairing kasvovoide on kaksivaikutteinen. Voide antaa tehokasta suojaa iholle ja samalla
korjaa jo syntyneitä vaurioita
ihosta. Tasoittaa ja uudistaa
ihoa Primahyal 300 hyaluronihapon ansiosta. Hyaluronihappo auttaa myös vähentämään tulehduksia ihossa,
syväkosteuttaa ja kiinteyttää.
Ihostasi tulee upea!
Pakkauskoko 50ml pumppupullo

APL Neo Energy -kasvovoide
Neo Energy kasvovoide elvyttää kollageenin ja elastiinin
tuotantoa ja näin ollen saa ihosi kiinteämmäksi ja juonteet tasoittumaan. Voiteen sisältämät
proliini ja lysiini rasvahapot
aktivoivat tehokkaasti ihon
toimintoja ja näin ylläpitävät
ikääntyvän ihon nuorekasta
ulkonäköä.
Pakkauskoko 50ml pumppupullo
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