
K-Lift

Age Management System



Energigivande. Lyftande. Föryngrande.

K-Lift tar hudvård till en högre nivå
K-lift är ett avancerat system för högeffektiv ansiktsbehandling. Apparaten utnyttjar 

olika typer av rörelseenergi, eller kinetisk energi, för att motverka de processer som 

påverkar hudens åldrande:
 

 Synlig ljusenergi (fotobiostimulering med LED)

 Elektrisk energi (pulserade mikroström)

 Magnetisk energi (transdermal effekt)

Påverkar hudens alla lager för märkbart resultat…
 

 Har en lyftande och tonande effekt på ansiktets muskler

 Ökar kollagenproduktionen

 Minskar linjer och mjukar upp rynkor

 Ger fasthet till ansiktets konturer



Trestegssystem
Genom att tillföra energi utifrån kan man stimulera de elektrokemiska reaktionerna 

i cellerna som är i harmoni med kroppens naturliga energi. Med tre steg kan dessa 

energigivande processer vara föryngrande på alla hudlager:

Steg 1 /K-Light

Stimulerar energipunkter och värmer upp huden

Använder ljus i det röda området (640 nm) av det synliga spektrat. Det ger energi 

till mitokondrierna - cellernas kraftstationer - så att åldrandet motverkas, cellernas 

reparationsmekanismer effektiviseras och avgiftningsprocessen stimuleras.

Steg 2 /K-Firm

Tonar och lyfter musklerna, stimulerar kollagenproduktionen

Använder pulserande mikroström som aktiverar DNA-uppbyggnad och cellreparation, 

omvandlar och föryngrar muskelvävnad och stramar upp ansiktskonturen. Anpassas 

automatiskt till det elektriska motståndet i huden.
 

Steg 3 /K-Fusion

Transdermal leverans av utvalda näringsämnen till huden

En avancerad teknik för att tillföra huden essentiella näringsämnen som främjar 

kollagenåterbildning och förbättrar syreomsättningen och lymfcirkulationen i huden.

 K-Lift Trestegsteknik
K-Light
Fotobiostimulering +  
pulserande mikroström

K-Firm  
Mikroström - låg frekvens för 
djupare stimulering

K-Fusion 
Transdermal effekt

Ljus 640 nm i det röda om-
rådet av synligt spektrum

Aktiverar DNA-återbyggnad 
och cellernas reparations-
process

Utnyttjar en biopolär balanse-
rad vågström som gör det lät-
tare för utvalda ingredienser 
att penetrera huden.Förbättrar kollagenproduk-

tionen betydande
Föryngrande på muskel-
vävnad

Minimerar ålderseffekter på 
cellfunktionen

Tonar och lyfter musklerna Avancerad teknik syre-
sätter huden genom att främja 
blodflödet och förbättra cirku-
lationen i lymfsystemet

Stimulerar cellreparationen Stramar upp ansiktskonturen 
genom att aktivera muskel-
receptorer

Förbättrar cellmembranens 
genomsläpplighet

Ökar detoxprocessen
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Behandlingar

Föryngrande ansiktsbehandling / Youth Accelerator Facial 

60 min.
Förändra din hud med denna moderna behandling för åldrande hud.   
Innehåller en djupgörande och exfolierande multisyrapeeling för ansikte och 
hals. 40-minutersbehandling med rött ljus (LED) och mikroström för att sätta 
igång cellfuktionen och föryngringen av huden. Aktiverar muskeltonen och sät-
ter igång DNA-uppbyggnaden och cellreparationen. Behandlingen avslutas med 
infusion av berikande näringsämnen som går ner i hudens alla lager med ny, 
avancerad, transdermal teknik. 

Lyftande, avancerad ansiktsbehandling / Advanced Lifting Facial 

90 min.
Ta din hudvård till nästa nivå med denna moderna, föryngrade ansiktsbehan-
dling. Den inkluderar djuprengöring och en exfolierande multisyrapeeling för 
ansikte och hals. 60-minutersbehandling med LED rött ljus och mikroström för 
att sätta igång cellfuktionen och föryngringen av huden. Aktiverar muskeltonen 
och sätter igång DNA-uppbyggnaden och cellreparationen. Behandlingen avslu-
tas med infusion av berikande näringsämnen som går ner i hudens alla lager 
med ny, avancerad, transdermal teknik.  

Expressprogram, 20 min. behandlingar

Expresslyft / Express Lift 
En förebyggande behandling designad att bibehålla cellernas ungdomliga 
energi, stärka muskeltonen och hjälpa till att sakta ner åldringsprocessen i 
huden. Efter att ha gjort en serie om 6 st behandlingar på 60-90 min. enligt 
ovan görs denna Express Lift för att bibehålla resultatet. 

Express ögon / Express Eyes
Denna målinriktade behandling ger omedelbar effekt med lyftande och 
uppljusande effekt runt ögonen. Den hjälper till att minimera fina linjer och 
mjukar upp rynkor. 

 

Express läppar / Express Lips
En behandling som är speciellt utformad för fina linjer kring läpparna, nedre 
delen av kinderna och hakan. Huden tonas, tunna linjer mjukas upp och 
musklerna vid käken lyfts och hela området får ett mer ungdomligt utseende.

 

Express för tilltäppta porer / Express Congestion
En behandling framtagen för att dra ut överflödig talg från en fet hudtyp. Den 
ökar också lymfcirkulationen för att minimera svullnad och förbättra cirkula-
tionen i huden. 


