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Palma Palma ságováságová
Latinský Latinský názevnázev: : MetroxylonMetroxylon sagusagu

Velice odolný druh palmy se
silnou imunitou. Pěstovaná je ve
volné přírodě, bez použití
pesticidů a umělých hnojiv.
Dospělý strom je určen pro sběr
plodů od 10. až 12. roku
života. Plod obsahuje vysoké
procento polyfenolických látek.

Proces extrakce sága



MetroxylonMetroxylon sagusagu

Esence ze ságové palmy 
je exkluzivní přírodní produkt z 
plantáží ve východní Malajsii-Sarawak.
Široký lékařský výzkum z 
posledních deseti let zaměřený na tuto 
surovinu zapůsobil na kosmetický 
průmysl, protože se 
osvědčily jeho antioxidační,antioxidační,

omlazovacíomlazovací i antibakteriálníi antibakteriální

schopnosti.schopnosti.

SAGO PALM
(METROXYLON SAGO)



Jako prvníJako první na světěna světě -

přírodní hydrogelové pleťová maska   bez barviv, 
konzervačních látek, alkoholu a parfémů.

HydroHydro--gelová pleťová maska gelová pleťová maska WinBeautyWinBeauty



++80% 80% obsahobsah vodyvody

HydroHydro--gelová pleťová maska gelová pleťová maska 

WinBeautyWinBeauty

PřírodníPřírodní SSáágo go EsencEsencee



CoCo je je hydrogelhydrogel

SložkySložky hydrogelu:hydrogelu:
Voda

Trojrozměrná polymerická síť

HydrogelHydrogel jeje definován jako:definován jako:
 polymerický materiál, který má schopnost nabobtnat ve vodě bez 

toho, že by se rozpouštěl 

 je schopen zadržovat vodu v rámci své struktury a proto se využívá 
jako transdermální nosič esence 

 funguje jako médium, pomalu uvolňující nosné látky



Z medicíny ke kosmetice:Z medicíny ke kosmetice:
ságoságo--hydrogel hydrogel 

HojeníHojení ran:ran:
Schopnost absorbovat exsudáty z rány

Obsahuje veliké množství polyfenolických látek, které působí 
hojivě

KosmetickýKosmetický přípravek:přípravek:
Adhezní vlastnosti-pomáhá na pročištění pórů a regulaci kožního 

mazu

Chrání proti UV záření a vytváří hydratační ochranu

Bohatý na antioxidanty, které dokážou neutralizovat volné 
radikály a zabránit tak jejich škodlivým účinkům na pleť



První na světěPrvní na světě

 První na světě se silným lékařským výzkumem a

obsahující přírodní složky

 Vývoj pleťové masky ze ságo-hydrogelu

 Patentovaný produkt, který vyvinul výzkumný tým z Malajsie a 
Japonska

 Původní využití jako zdravotnického prostředku a jeho uplatnění 
v kosmetice 



Voda a aktivní
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33--dimenzionální struktura dimenzionální struktura ságoságo--hydrogeluhydrogelu
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Špína,Špína, bakteriebakterie aa mazmaz na pokožcena pokožce zhoršujízhoršují kvalitu pletikvalitu pleti

Kůže

Hydrolipický film
OchranaOchrana
ObnovaObnova
ČištěníČištění

33--dimenzionální struktura dimenzionální struktura ságoságo--hydrogeluhydrogelu



Ochrana Ochrana kůžekůže

Pokožka

Hydrolipický film

Špína

UV 
paprsky

Hydratovaná



ZvlhčoZvlhčo
vačvačBiocompatibility

水水疗疗法法

HydrotherapHydrotherapieie

Přilnavost

ProdyšnostProdyšnost

Ochlazující
a osvěžující

PrůhlednostPrůhlednost
Vodivost

PřenášečPřenášeč
esenceesence

Vlastnosti Vlastnosti 
ságoságo--

hydrogéluhydrogélu
Antioxidatční



Vlastnosti Vlastnosti sáságogo--hhydrogydrogeellovéové mmaskaskyy

 Obsahuje přírodní polyfenoly - antioxidanty, antioxidanty, 
kterékteré zpomalují proces stárnutízpomalují proces stárnutí

 Obsahuje více než 80% vody a kromě dobrých 
hydratačních schopností má chladící a uklidňující účinky

 Pomáhá uvolnit, odstranitodstranit odumřelé buňky odumřelé buňky a nečistoty

 Poskytuje hydroterapiihydroterapii pokožce

 Snižuje přebytečnou pigmentacipigmentaci aa vrásky vrásky a eliminuje 
bakterie na pokožce

 Zabraňuje vytváření trvalýchtrvalých jizevjizev na kůži

 Kontroluje a harmonizuje tvorbu kožního mazu



PorovnáníPorovnání produktuproduktu

WinBeautyWinBeauty Značka XZnačka X Značka YZnačka Y

Lékářský hydro-gel Papír anebo látka 
nasáklá chemikáliemi

Chemicky uměle vyrobený 
gel

Obsahuje přírodní ságo bez 
přidání konzervačních 

látek, alkoholu a parfémů.
Vysoký obsah přírodních

polyfenolů.

Obsahuje přírodní
fermentovaný výtažek 

z rýže s přídavkem
konzervačních látek

na prodloužení životnosti 
výrobku.

Obsahuje chemické 
složky založené na

farmaceutikách s přidanými
konzervačními látkami, aby 

se prodloužila životnost 
výrobku.

Vhodné pro všechny typy 
pleti - spáleniny od

slunce, řezné
rány, popáleniny,

akné, citlivou pokožku,
snižuje tvorbu jizev.

To není vhodné pro citlivou 
pleť, ranky či aknózní

pleť. Není vhodný 
pro otevřené rány 

a spáleniny.

To není vhodné pro citlivou 
pleť, ranky či aknózní 

pleť. Není vhodný 
pro otevřené rány 

a spáleniny.



PorovnPorovnáníání produktuproduktu

WinBeautyWinBeauty plepleťťová maskaová maska     neabsorbuje vodu, neabsorbuje vodu, 
aleale uvoluvolňňujeuje jiji hluboko do pokohluboko do pokožžkyky a hydratujea hydratuje ji. ji. 



Před Po (15 procedurách) 

SagoSago--hhydrogelováydrogelová mmaskaaska ppřiři lléčběéčbě aknéakné



Stav před a 
po aplikování 16
masek každý den

Obnovení a hojení aknózní
pleti po 14  dnech aplikace
masky

SagoSago--hhydrogelováydrogelová mmaskaaska ppřiři lléčběéčbě aknéakné



SagoSago--hhydrogelováydrogelová mmaskaaska ppřiři lléčběéčbě aknéakné



NávodNávod nana použitpoužitíí

1)  Odstraňte hliníkovou fólii 2) Oddělte dvě části masky od sebe

3) Opatrně stáhněte průhlednou
fólii z části určené na 
spodní partii obličeje

4) Nejdříve aplikujte spodní část



5)  Naneste vrchní část masky 6) Aplikujte na masku fixační textilní vrstvu, 
aby se zaručil lepší kontakt masky a kůže

7) Upravte podle potřeby a 
nechte působit 45 minut

NávodNávod nana použitpoužitíí



1. Jako se chová WinBeauty Hydrogelová maska na tvář?
WinBeauty Hydrogelová pleťová maska  odstraňuje toxiny, bakterie, reguluje tvorbu mazu a 
pročisťuje póry na pokožce.  Aktivní Biogel v masce   plní tři základní funkce:
bio-čištění, obnovu a regeneraci pleti

Bio čištění
Biogel zbaví pleť nečistot a přebytečného mazu z porů.
Vymaže odumřelé buňky, čím rozzáří a omladí pleť.
Uklidňuje a osvěžuje pleť.

Obnovování
Biogel přesouvá bohatou esenci  bio sága do hloubky kůže.
Zvlhčuje pokožku.
Minimalizuje velikost porů.

Regenerace
Biogel napomáhá regeneraci - působí na tváři jako hydrolipický 
olejnatý film.
Zlepšuje krvní oběh.
Jemně vyběluje pokožku.
Omezuje tvorbu vrásek.

ČastČastoo kladenékladené otázkyotázky (FAQ)(FAQ)



2. Jak se tato léčba liší od ostatních masek?
WinBeauty hydrogelová pleťová maska   je první hydrogelové maska   na světě, kterou je 
možné aplikovat na celou noc při léčbě akné.

3. Kolik ošetření budu potřebovat?
V průběhu léčby akné, použijte jeden kus každý  den dokud akné úplně nezmizí. Na 
kompletně účinnou léčbu akné můžete využít asi 10 až 20 kusů hydro-gelové masky v závislosti na 
stavu pleti. Jako prevence se doporučuje používat masku jednou nebo dvakrát týdně.
Při pleti bez akné se doporučuje použít 1 ks za den po dobu 5 po sobě následujících dnů a dále 1 -
2 aplikace měsíčně za účelem údržby pleti.

4. Jak dlouho trvá každá aplikace masky?
Při běžném používání a údržbě pleti se doporučuje nanést masku na dobu 45 minut.

5. Jak mohu uchovávat tento produkt?
WinBeauty hydrogelové pleťovou masku je nejlepší uchovávat při pokojové teplotě. 
Žádné chlazení není nutné.

ČastČastoo kladenékladené otázkyotázky (FAQ)(FAQ)



Odhalte způsob získání zářivé 
a mladistvé pleti s neodolatelně hladkým 

povrchem za krátkých 5 dní! 



DDěěkujeme za kujeme za 
pozornostpozornost




