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OdhaOdhaľľte spôsob te spôsob 

získania získania žžiarivej  a iarivej  a 

mladistvej pleti s mladistvej pleti s 

neodolateneodolateľľne ne 

hladkým hladkým 

povrchom za povrchom za 

krátkych krátkych 55  dní!dní!  



  

Palma Palma ságováságová  
Latinský názov: Latinský názov: MetroxylonMetroxylon  sagusagu  

Veľmi odolný druh palmy so 
silnou imunitou. Pestovaná je vo 
voľnej prírode, bez použitia 
pesticídov a umelých hnojív. 
Dospelý strom je určený na zber 
plodov od 10. až 12. roku života. 
Plod obsahuje vysoké percento 
polyfenolických látok. 

Proces extrakcie sága 



 
MetroxylonMetroxylon sagusagu 

 
Esencia z palmy ságovej je 
exkluzívny prírodný produkt  z 
plantáží vo východnej Malajzií- 
Sarawak. 

Široký lekársky výskum z 
posledných desiatich rokov z 
zameraný na túto surovinu 
zapôsobil na kozmetický  
priemysel, nakoľko sa osvedčili 
jeho antioxidačné, omladzovacie antioxidačné, omladzovacie 
ako aj antibakteriálne schopnostiako aj antibakteriálne schopnosti. 

SAGO PALM 
(METROXYLON SAGO) 



AkoAko  prváprvá  nana  svetesvete  - prírodná hydrogélová pleťová maska 

bez farbív, konzervačných látok, alkoholu a parfumov. Bola 
testovaná nezávislým laboratóriom v Malajzii a má certifikát 
HALAL a GMP (Good manufacturing Practices).  

HydroHydro--gelová pleťová maska gelová pleťová maska WinBeautyWinBeauty    



++  80% 80% obsahobsah  vodyvody  

HydroHydro--gelovágelová  pleťovápleťová  maskamaska  

WinBeautyWinBeauty    

Prírodná Prírodná SSáágo go EsenciaEsencia  



Čo je Čo je hydrogélhydrogél  

ZložkyZložky  hydrogéluhydrogélu::  
Voda 

Trojrozmerná polymérická sieť 

 

HydrogélHydrogél  jeje  definovaný ako:definovaný ako:  
polymérický materiál, ktorý má schopnosť napučať vo 

vode bez toho, že by sa rozpúšťal 

 je schopný zadržiavať vodu v rámci svojej štruktúry a preto sa 
využíva ako transdermálny nosič esencie 

funguje ako médium, pomaly uvoľňujúce nosné látky 



Z medicíny ku kozmetikeZ medicíny ku kozmetike::  

ssáágogo--hhydrogydrogéél l   
HojenieHojenie  rán:rán:  
Schopnosť absorbovať exsudáty z rany 

Obsahuje veľké množstvo polyfenolických látok,  ktoré pôsobia 
hojivo 

 

KozmetickýKozmetický  prípravok:prípravok:  
Adhézne vlastnosti- pomáha na prečistenie pórov a reguláciu 

kožného mazu 

Chráni proti UV žiareniu a vytvára hydratačnú ochranu 

Bohatý na antioxidanty, ktoré dokážu neutralizovať voľné radikály 
a zabrániť tak ich škodlivým účinkom na pleť 

 



Prvá na svetePrvá na svete  

Prvá na svete so silným lekárskym výskumom a obsahujúca 
prírodné zložky 

Vývoj pleťovej masky zo ságo-hydrogélu 

Pôvodné využitie ako zdravotníckej pomôcky  a jej uplatnenie v 
kozmetike 

Patentovaný produkt, ktorý vyvinul výskumný tím z Malajzie  
a Japonska 



Voda a aktívna 
esencia 

Hydrogén 
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33--dimenzionálna dimenzionálna štruktúra štruktúra ságoságo--hydrogéluhydrogélu  
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Špina, baktérie a Špina, baktérie a maz na maz na pokožke zhoršujú kvalitu pletipokožke zhoršujú kvalitu pleti  

Koža 
 

Hydrolipický film 
OchranaOchrana  
ObnovaObnova  
ČistenieČistenie  
  
  

33--dimenzionálna štruktúra dimenzionálna štruktúra ságoságo--hydrogéluhydrogélu  



Ochrana kožeOchrana kože  

Pokožka 
 

Hydrolipický film 

Špina 

UV lúče 

Hydratovaná 



ZvlhčoZvlhčo
vačvač  

Biokompatibilita 

水水  疗疗  法法  

HydrotHydroterapiaerapia    

        Priľnavosť 

PriedušnosťPriedušnosť  

Ochladzujúci 
a osviežujúci 
 

Priehľadnosť 
VodivosťVodivosť  

Prenášač Prenášač 
esencieesencie  

 

VlástnostiVlástnosti  
ságoságo--

hydrogéluhydrogélu  
Antioxidančný 



 

Vlastnosti Vlastnosti sáságogo--hhydrogydrogééllovejovej  mmaskaskyy 

 
• Obsahuje prírodné polyfenoly - antioxidanty, ktoré 

spomaľujúspomaľujú  procesproces  starnutiastarnutia  

• Obsahuje viac ako 80% vody a okrem dobrých 
hydratačných schopností hydratačných schopností má chladiace a ukľudňujúce 
účinky 

• Pomáha uvoľniť, odstrániťodstrániť  odumretéodumreté  bunkybunky a nečistoty 

• Poskytuje hydroterapiuhydroterapiu  pokožke  

• Znižuje prebytočnú pigmentáciu apigmentáciu a  vrásky vrásky a eliminuje 
baktérie na pokožke 

• Zabraňuje vytváraniu trvalých jaziev trvalých jaziev na koži 

• Kontroluje a harmonizuje tvorbu kožného mazutvorbu kožného mazu  

 

 



PorovnaniePorovnanie  produktuproduktu 

WinBeautyWinBeauty    Značka Značka XX  Značka YZnačka Y  

Lekársky hydro-gél Papier alebo látka 
nasiaknutá chemikáliami 

Chemicky umelo vyrobený 
gél 

Obsahuje prírodné ságo 
bez pridania 

konzervačných látok, 
alkoholu a parfumov. 

Vysoký obsah prírodných 
polyfenolov. 

Obsahuje prírodný 
fermentovaný výťažok z 

ryže s prídavkom konzerv
ačných látok na 

predlženie životnosti  
výrobku. 

Obsahuje chemické zložky 
založené na 

farmaceutikách s pridanými 
konzervačnými látkami , aby 

sa predĺžila životnosť 
výrobku. 

Vhodné pre všetky typy 
pleti - spáleniny od slnka, 
rezné rany, popáleniny,  
akné, citlivú pokožku , 
znižuje tvorbu jaziev. 

To nie je vhodné pre 
citlivú pleť, ranky či  aknó

znupleť. Nie 
je vhodný pre otvorené 

rany a spáleniny. 

To nie je vhodné pre 
citlivú pleť, ranky či  aknóznu

pleť. Nie je vhodný pre 
otvorené rany a spáleniny. 



PorovnaniePorovnanie  produktuproduktu  

WinBeauty  pleWinBeauty  pleťťová  maska  neabsorbuje  vodu, ale  ová  maska  neabsorbuje  vodu, ale  

uvouvoľňľňuje  ju  hlboko  do  pokouje  ju  hlboko  do  pokožžky  a  hydratuje  ju.ky  a  hydratuje  ju.  



Pred                                          Po (15 procedúrach)  

Sago Sago HydrogelováHydrogelová  MaskaMaska  pripri  liečbeliečbe  aknéakné    



Stav pred a po 

aplikovaní 16 masiek 

každý deň 

Obnovovanie a hojenie 

aknóznej pleti po 14 dňoch 

aplikácie masky 

Sago Sago HydrogelováHydrogelová  MaskaMaska  pripri  liečbeliečbe  aknéakné    



Sago Sago HydrogelováHydrogelová  MaskaMaska  pripri  liečbeliečbe  aknéakné    



NávodNávod  nana  použitiepoužitie  

1)  Odstráňte hliníkovú fóliu 2)  Oddeľte dve časti masky od seba 

3)  Opatrne stiahnite priehľadnú 

fóliu z časti určenej na spodnú 

partiu tváre 

4) Najskôr aplikujte spodnú časť  



5)  Naneste vrchnú časť masky 6)  Aplikujte na masku fixačnú textilnú vrstvu, 

aby sa zaručil lepší kontakt  masky a kože 

7)  Upravte podľa potreby a 

ponechajte pôsobiť 45 minút 

NávodNávod  nana  použitiepoužitie  



 

 1. Ako sa správa WinBeauty Hydrogélová maska na tvár? 
WinBeauty Hydrogélová pleťová maska odstraňuje toxíny, baktérie, reguluje tvorbu mazu a 

prečisťuje póry na pokožke.  Aktívny Biogel v maske plní tri základné funkcie: 

bio-čistenie, obnovu a regeneráciu pleti 

  
Bio čistenie 

Biogel zbaví  pleť nečistôt a prebytočného mazu z pórov 

Vymaže odumreté bunky , čím rozžiari a omladí pleť 

Upokojuje a osviežuje pleť 

 
Obnovovanie 

Biogel  presúva bohatú esenciu  bio sága do hĺbky kože 

Zvlhčuje pokožku 

Minimalizuje veľkosť pórov 

  
Regenerácia 

Biogel napomáha regenerácii - pôsobí na tvári ako hydrolipický  

olejnatý film  

Zlepšuje krvný obeh 

Jemne vybieluje pokožku 

Obmedzuje tvorbu vrások 

  

 

ČastČastoo  kladenékladené  otázkyotázky  (FAQ)(FAQ)  

  



2. Ako sa táto liečba líši od ostatných masiek? 

WinBeauty Hydrogélová pleťová maska je len prvá hydrogélová maska na svete, ktorú je možné 
aplikovať na celú noc pri liečbe akné. 
 

3. Koľko ošetrení budem potrebovať? 

V priebehu liečby akné, použite jeden kus každý deň až pokiaľ akné úplne nezmizne. Na 
kompletne účinnú liečba akné môžete využiť asi 10 až 20 kusov hydro-gelovej masky v závislosti 
od stavu pleti. Ako prevencia sa odporúča používať masku raz alebo dvakrát týždenne. 

Pri pleti bez akné sa odporúča použiť 1 ks za deň po dobu 5 po sebe nasledujúcich dní a ďalej 1 - 2 
aplikácie mesačne za účelom údržby pleti. 
 

4. Ako dlho trvá každá aplikácia masky? 

Pri bežnom používaní a údržbe pleti sa odporúča naniesť masku na dobu 45 minút. 
 

5. Ako môžem uchovávať tento produkt? 

WinBeauty Hydrogélovú pleťovú masku je najlepšie uchovávať pri izbovej teplote. Žiadne 
chladenie nie je nutné. 

 

 

 

ČastČastoo  kladenékladené  otázkyotázky  (FAQ)(FAQ)  

  



OdhaOdhaľľte spôsob získania te spôsob získania žžiarivej  a iarivej  a 

mladistvej pletimladistvej pleti  s neodolates neodolateľľne ne 

hladkým povrchom za krátkych hladkým povrchom za krátkych 5 dní5 dní! 



ĎĎakujemeakujeme    

za za pozornospozornosťť 


