
NEXT GENERATION BEAUTY



FRUMUSETEA
DE MAINE, ASTAZI

JÓLI360 este o solu ie inovatoare care vă permite să vă bucura iț ț
de frumuse ea zilei de mâine, astăzi. Reunind tehnologii i ț ș
formulări de ultimă oră cu o abordare personalizată a 
managementului personalizat al pielii - valorifică viitorul îngrijirii 
pielii pentru a face pielea să arate fabulos!

Cu adevarat urmatoarea versiune de frumusete.

EFECTUL TRIPLU

IN CARE AI INCREDERE

JÓLI360 combină trei măsurători i trei tratamente pentru ș
un regim triplu care este perfect pentru tine. Un amestec 
puternic de măsurători avansate, tratamente i seruri lucrează ș
împreună pentru a vă oferi o piele mai tânără, mai strânsă i ș
mai frumoasă. Evaluat clinic i dovedit, JÓLI360 aderă la cele ș
mai înalte niveluri de siguran ă i confort, astfel încât tu i ț ș ș
pielea ta să fii mereu pe mâini bune.
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Triple Measure

MASURAREA STARII PIELII  -
TRATAMENT ADECVAT

JÓLI360 permite cosmeticianului dumneavoastră să măsoare trei indicatori fundamentali ai stării pielii, 
oferind informa ii vitale care vă ajută să vă defini i protocolul de tratament i urmăririle dumneavoastră. ț ț ș
Acestea includ:

Hidratarea: nivelul de umiditate al pielii

Elasticitate: cât de flexibilă este pielea ta

Sebum: cantitatea de secre ie uleioasă din glandele sebacee ale pielii taleț

Fiecare dintre aceste măsurători ar trebui efectuată cel pu in o dată pe lună pentru a vă urmări progresul i pentru a ț ș
vă informa programul de tratament personalizat în desfă urare.ș
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Triple Treat

SINERGETIC & SENZATIONAL
Aplicatorul de tratament al sistemului permite trei tratamente de înfrumuse are care profită laț
maximum de tehnologii unice i capacită i multiple. Folose te seruri i geluri eficiente care vin în cartu e de ș ț ș ș ș
unică folosin ă, pentru a asigura tratamente sigure i orientate spre rezultate, care î i vor face pielea să arate senza ional!ț ș ț ț

Low-Level Laser Therapy (LLLT)
Promovează întinerirea pielii prin cre terea produc iei de colagen; foarte eficient pentru riduri.ș ț

Bipolar Radio Frequency (RF)

Stimulează formarea de colagen nou, îmbunătă ind alinierea, grosimea i textura pielii pentru o strălucire tinerească; ț ș

reduce aspectul liniilor fine i al pielii lăsate.ș

Electroporation (ELP)
ELP cre te eficien a ingredientelor active, furnizându-le direct în celulele pielii tale. Procesul este ș ț
nedureros, non-invaziv i nu are efecte secundare. Cosmeticianul dumneavoastră are o gamă de seruri ș
variate, în func ie de nevoile i obiectivele dumneavoastră de îngrijire a pielii.ț ș  
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MENTINEREA SANATATII PIELII
Conexiune
JÓLI360 oferă o abordare cu adevărat proaspătă i actualizatăș
la frumusete. Sprijinit de sfatul online, în timp real al exper ilor profesioni ti (în curând!), analiză i monitorizare, vă ț ș ș
pute i bucura acum de beneficiile unui program de management extrem de dedicat i personalizat pentru rezultate ț ș
pe termen lung.

Frumusetea de maine - incepe acum.

JÓLI360 Beneficii:

Tratament rapid, fără timpi de nefunc ionareț

Neinvaziv

Fără riscuri, cu rezultate excelente

Integrează 3 tehnologii avansate i înalteș  cosmetice de calitate

Program personalizat de tratament i urmărire,ș  pe baza indica iilor personale ale pieliiț
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