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Wrinkle Eraser pen
описание, действие и употреба.

Често задавани въпроси.

Съвети за постигане на по-добри резултати.

Съдържание на презентацията



―Гумата за бръчки‖ е високотехнологична система, 
която използва най-съвременни технологии -

интелигентната IC CMOS Silicon Valley Chip technology и 
биомиметичнa технология (от bios — живот, и mimesis –

имитирам).

За редуциране на бръчките се използва специален 
електрод, който осъществява микро въздействие през 
повърхността на бръчката в основния дермален слой. 

Той изпраща безвредна, безболезнена bionic вълна, 
която ―имитира‖ фотонна енергийна вълна за 
активиране процеса на отделяне на коензим.
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В резултат на тези процеси плавно и постепенно 
се ‗‘изтриват като с гума‘‘ фините линии, дълбоките 

бръчки и се предотвратява
появата на нови, както хирургически операции, 

интервенции с лазер, инжекции и др.

Какво се постига с използването на уреда?
• Стимулиране на естествената активност и 

обновителните процеси в кожата; 
• Активиране на производството на колаген и h-EGF 

(човешки епидермален растежен фактор);
• Репариране на еластичните влакна.
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Ефекти от Магическата писалка:

• Видимо намалява и премахва мимическите бръчки 
и бръчките около очите ‗‘пачи крак‘‘;

• Ефективно премахва торбичките под очите и 
подпухналостта;

• Изсветлява тъмните кръгове около очите;

• Изтрива като гума бръчките, фините линии и 
оформя очите;

• Забавя образуването на бръчки и процеса на 
стареене.

Wrinkle Eraser pen
Магическа писалка ―Гума за бръчки‖

http://www.greenmaster.me


За всеки закупен уред получавате специален продукт
от професионална висша козметика

VB collagena clinic & Aloe professional:

VB серум 
за околоочния контур
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Как се използва уреда?

1. След употреба на SKY FACE GALVANIC SPA+ или 
върху почистена кожа нанесете обилно серума в 

зоната около очите.

2. Включете уреда и изберете степен 
на интензивност (L- ниска – до 30 год., 

M – средна – 30-45 год., H – висока – над 45 год.).

3. Хванете за страничните сензори, сложете електрода 
на дадена бръчка и движете леко, като спирате за 15-20 

сек. върху една точка. Ще чувате звуков сигнал.

4. За постигане на по-добри резултати, желателно е да 
минете по 4 пъти през всяка бръчка, като разстоянието 

между точките е около 0,5 - 1 см.

5. Не забравяйте да третирате бръчките
симетрично на лицето.

Wrinkle Eraser pen
Магическа писалка ―Гума за бръчки‖



Първи 2-3 седмици:

На всеки два или три дена. 
Може и 2 пъти на ден, но с минимум 6 часа между сеансите.

След 3-та седмица:

Използвайте 1-2 пъти седмично за поддържане на 
резултатите. 

Предлагаме Ви в началото да направите снимка в близък 
план на очите и лицето си без грим и всяка следваща 

седмица да се снимате отново, за да отчетете разликата. 

Професионалната козметика 
VB collagena clinic & Aloe professional

се използва всеки ден сутрин и вечер по време на 
използването на уреда, а и след това.

Колко често се използва
Wrinkle Eraser pen
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Често задавани въпроси:

1. След колко време се получават видими резултати?
Още след първите няколко сеанса се усещат резултатите, а 

най-видимо е след месец, месец и половина употреба.

2. Гелът много бързо попива? 
При първите сеанси е нормално, тъй като кожата 

обикновено е дехидратирана. Нанасяйте гел върху всеки 
участък непосредствено преди третирането му с уреда. 

Може да се добавя гел и по време на самата процедура – не 
трябва кожата да е суха, за да не се разтегля се при натиск.

3. Може ли двата уреда 
да се използват непосредствено един след друг?

Да, даже ефектът е по-добър.



Често задавани въпроси:

4. Трябва ли да се нанася крем
след процедурите с някой от уредите?

Препоръчително е - това е финалната фаза за по-добър 
ефект и по-добро подхранване на кожата.

5. Преди гримиране може ли да се използва?
Да, козметиката може да се използва като основа за 

грим, а уредите е препоръчително да се използват след 
сваляне на грима, но при необходимост може и преди.



Съвети за постигане
на още по-добри резултати:

1. Пийте достатъчно вода всеки ден – по 30 мл на
килограм телесно тегло. 

2. Винаги нанасяйте козметиката върху добре почистена кожа и с 
чисти ръце. 

3. Изполвайте качествена декоративна козметика и я сменяйте на 
всеки 6 месеца.

4. Не смесвайте козметични продукти от различни производители 
върху една и съща кожа през един и същ период.

5. След употреба почиствайте добре уреда (най-добре с леко 
навлажнена кърпа от микрофибър – за премахване на евентуални 

бактерии; особено ако повече хора ползват един и същ уред).

6. Препоръчваме Ви да комбинирате козметичните процедури с 
прием на биологично активни добавки, които подпомагат кожата за 

образуването на колаген и подобряват еластичността й.
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