
 

 

 

Tratamente faciale cu OXYJET-LEO BEAUTY-TOX 

LEO este secretul frumusetii starurilor: Madonna, Jennifer 

Aniston, Angelina Jolie, Brad Pitt, Sharon Stone, Tina 

Turner, Claudia Schiffer,....etc. Ziarul "Daily Mirror" a numit 

acest tratament facial metoda "Killerul ridurilor Madonei". 



 

 



 

Tratamentele faciale cu OXYJETLEO ajuta la transportarea acidului hyaluronic, a vitaminelor 

si a colagenului in cel mai adanc strat al pielii epiderma, printr-un dispozitiv special (injectii fara 

ace), unde are loc procesul de regenerare grabind astfel refacerea celulelor, rezultatul fiind o 

piele fina fara riduri, perfect restructurata si reconturata. 

OXYJET -LEO este un aparat modern prin care se realizeaza tratamente faciale si corporale 

moderne cu rezultate uluitoare si noninvasive. 

Tratamentele faciale Beauty-Tox sunt o combinatie intre acidul hyaluronic si Argireline (o 

peptida care relaxeaza muschiul fetei) ce se introduce sub piele fara durere, numai prin presiunea 

oxigenului, rezultatul fiind un ten imaculat fara riduri. 

Alegeti acum unul din tratamentele faciale cu OXYJET-LEO disponibile in centrul nostru ! 

Tratamente faciale si corporale cu OXYJET-LEO 

Cu ajutorul acestei tehnologii moderne se realizeaza tratamente faciale printr-o combinatie intre 

oxigen - elixirul vietii - si substante cosmetice intr-o fomula foarte concentrata. Tratamentele 

faciale pe baza de injectii cu oxigen sub presiune (fara ace) facute cu aparatul patentat BODY 

OXYJET–LEO , introduc in piele substante cosmetice cu un efect exceptional, chiar dupa 

primul tratament. 

Rezultate deosebite la aceste tratamente faciale se obtin in caz de:  

 



- piele ridata, obosita (dupa soare si vant) 

- depigmentare (pete maronii) 

- piele acneica 

- ridurile de expresie din jurul ochilor si buzelor 

- pungile de sub ochi, cicatrici si vergeturi, marire de sani, celulita 

 KRYO2-OXYJET-LEO-INJECTII FARA ACE 

Kryo este cunoscut din medicina, aplicat pe piele contureaza formatul fetei, regenereaza si 

improspateaza tenul, este un cocktail rece, proaspat care reduce ridurile de expresie, stimuleaza 

colagenul celular, reduce umflaturile sub ochi si cearcanele;mareste volumul buzelor si reduce 

ridurile din jurul gurii -simplu- cu efect exceptional- o fantana de prospetime.  

OXY-JET CRYO2-LEO efectueaza terapii de presiune a oxigenului la rece. Rolul terapiei 

este de a: 

- Reduce inflamatiile, iritatiile- acneea; 

- Efectua vasocostrictie si vasodilatatie-cuperoza; 

- Stimula colagenului din tesut; 

- Efectua hidratare in profunzime; 

 Efectua regenerare tesutului; 

 Indeparteaza petele maronii; 

 Duce la o fermitate a conturului fetei.  

In combinatia de oxigen concentrat la rece cu produsele elaborate de laboratoarele 

NORA BODE special pentru aceasta terapie, se pot rezolva cu succes mai multe 

probleme: 

- Reducerea semnificativa a cuperozei; 

- Actiunea benefica in hiperpigmentarea pielii; 

- Efectul calmant si terapeutic in cazurile de acnee vulgara si rozacee; 

- Efectul de reglare a PH-ului si a glandelor sebacee la tenurile preponderent grase 

sau mixte. 

- Rezultate excelente in terapiile anti-aging si lifting facial. 

 

 



 

 

Principiul Oxyjet 
________________________________________ 
Ingrediente speciale active sunt "trase în straturile profunde ale pielii cu oxigen sub 
presiune inalta. 
 
doi factori specificaţi adâncimea de penetrare a produselor: 
- Dimensiuni mici moleculara - 
 
- Compatiblity chimice cu substanţe proprie pielii - 

 

Oxyjet se bazează pe cele mai recente cunoştinţe medicale şi cosmetice, specializat in 

ingrijirea intensiva. Experienta medicala fara ace arată că vaccinurile preparate 

injectabile, de exemplu, pot fi împuşcate  în piele prin aplicarea unui grad foarte ridicat 

de presiune de aer (ca un Airgun fără granule). În ultimul timp, aceasta tehnica a fost 

aplicat cu insulină, de asemenea.Medicamentul intră impuscat in canal şi penetreaza în 

straturile profunde ale pielii de mai jos "stratul de baza".Substanţa este absorbită acolo 

de către vasele de sânge şi distribuite în organism  

 

În domeniul produselor cosmetice, absorbţia de substanţe prin vasele de sange nu este 

de dorit. Acest lucru a dus la dezvoltarea unei metode high-tech, care îndeplineşte 

standardele ridicate  moderne de îngrijire intensivă cosmetice.Puncţie Bode oxigen 

permite fotografierea exact produsele cosmetice speciale, cu oxigen medicinal, în 

zonele cu probleme ale pielii. Ei călătoresc prin interstiţiile naturale dintre celulele 

epidermei (biomatrix), până la straturile profunde ale pielii si obţine efectul dorit. 



 

           

OXYjet - Concept 
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Folosind presiunea de oxigen în impulsuri formulări extrem de eficiente cosmetice de 

NORA BODE şi oxigen pur concentrat în straturile profunde ale pielii este împuşcat... 

fără ac uşor, eficient şi în condiţii de siguranţă! 

Toate zonele cu probleme cosmetice pot fi tratate fara probleme si fara efecte 

secundare. Astfel, de exemplu, riduri, pete de pigment umplute sau deschide petele 

pielii uşor relaxat. 

Acesta ajunge în piele pentru a acţiona în calitate de ingrediente active pe termen lung, 

la o adâncime de depozit, şi oxigen pur ofera pielii cu această nouă energie şi 

prospeţime. 

Oxigen - seva noastră. 

Important după tratament: În scopul de a asigura depozit lung în piele, utilizarea 

regulată a corespunzătoare NORA BODE pregătirile necesare la domiciliu. 
 

  

 

Tratamentul de presiune a fost examinat de institutul international de renumeFraunhofer 
pentru Inginerie biomedicala stabilita in St Ingbert, astfel încât penetrarea ingredientelor 
active utilizate nu raneste pielea. 
De asemenea, în dermatologie este original, Bode OXYjet în utilizare: 
Institutul de renume International  Dermatologie Cornwall, Peninsula Medical School, 
foloseste impulsuri OXYjet ,injectarea sub presiune cu oxigen ,cu succes pentru a trata 
un cancer de piele specific . 

  

  



 

 

                    

OXYjet - 

Tratamentul 

  



Hightech injectarea sub presiune prin utilizarea de oxigen în impulsuri 

Fără oxigen nu există vieţi umane pe pământ. 

Toate funcţiile noastre vitale depind de o aprovizionare suficientă de oxigen a celulelor 

corpului nostru, astfel ca substanţe nutritive şi substanţe vitale pot fi convertite in 

energie. 

 

În timpul tratamentului ingredientul activ OXYjet concentrate, special concepute pentru 

a satisface cerinţele dumneavoastră individuale de piele se aplică, şi ajunge in 

profunzime  prin intermediul unor impulsuri de presiune cu oxigen. 

 

Liniile si ridurile sunt umplute uşor, pielea pare mai tanara si mai proaspata ... fara 

utilizarea acelor! 

OXYjet LEO tratament cu Luxe Beauty-Tox: 

Trateza primele semne de imbatranire a pielii eficient! Reduce liniile si ridurile, strânge 

uşor contururile feţei.  Păziţi-vă frumusetea natural 

  

 

Dispozitivele OXYjet LEO permite profesioniştilor in frumusete sa injecteze oxigen pur 
sub presiune şi ingrediente active, în acelaşi timp. 
Prin utilizarea de tehnologii brevetate făcute în Germania. 
In1997 institutul de renume Fraunhofer pentru tehnologie biomedicala din St Ingbert a 
confirmat eficienţa aparatului Bode OXYjet.  
Presiunea cu oxigen pulsata transporta fiabil ingrediente active în straturile profunde ale 
pielii ,iar efectele sale pozitive sunt pe o perioadă lungă de timp. 
Toate cele trei modele OXYjet LEO îndeplinesc cerinţele individuale ale experţilor de 
frumusete si sunt bazate pe generatoare de oxigen puternice realizate în Germania. 
OXYjet LEO De Luxe este noua statie de oxigen puternica, multifuncţionala, care oferă 
toate instrumentele necesare pentru a înfrumuseţa pielea într-un mod delicat, eficient şi 
în condiţii de siguranţă. 

  

 



  

OXYclear - 
Oxigen-Deep Cleansing exfoliere 
Oxigenul concentrat este aplicat pe piele, acesta întăreste si actioneaza eficient 
impotriva iritatiilor si a impurităţilor prin acţiunea sa de dezinfectare. 
În combinaţie cu lotiunea OXYclear pielea este curăţată adânc în pori. 
Lumina Bio albastra netezeste pielea impura şi iritată, Red Light Bio stimuleaza pielea 
matura. 

 

  

  

 

OXYdiamond - 
Diamond oxigen Peeling 
De oxigen concentrat şi coaja de capete de diamant de dimensiuni diferite, de porumb 



elimina impuritatile şi stimuleaza pielea. 
Celulele din straturile profunde ale 
epidermei sunt activate, astfel că pielea îşi recapătă aspectul său tineresc. 
 

  

 

OXYjet - 

Oxigen pulsat sub presiune fara injecţie: 

Substante speciale cosmetice şi de oxigen pătrund in epiderma datorita aparatul de presiune 

inalta cu impulsuri şi se formeaza un depozit de ingrediente active în straturile profunde ale 

pielii. 

Pielea pare netedă şi fermă, tulburări de pigmentare şi a impurităţilor sunt reduse. 

Oxigen impulsuri întăreste şi energizează pielea şi o face sa para proaspeta şi sănătoasa. 
 

  

 



OXYtone - 

Oxigen Face lift 

Capul polyrotation stimuleaza si intareste muschii si tesutul conjunctiv al pielii. 

Conturul fetei este vizibil ridicat 

În combinaţie cu OXYtone serice pungile de sub  ochi sunt usor reduse. 

Concentratul energizant de oxigen întăreste pielea. 

În funcţie de aspectul pielii Bio Light Albastru netezeste pielea sensibila, Red Light Bio 

stimuleaza pielea matura. 
 

  

 

OXYtonedisc - 

Disc special rotativ pentru masaj care stimulează intens ţesutul adipos subcutanat şi datorita 

faptului că sprijină metabolismul, elimina lipidele dizolvate - esential pentru tratamentul de 

depozite locale de grasime pe fata si pe gât, în combinaţie cu tratament corporal Slim OXYjet. 

Lumina Bio Red pătrunde adânc în ţesutul subcutanat, stimuleaza activitatea celulelor 



adipoase, asta ajuta la reducerea depozitelor de grasime locale. 

 

  

CRYO2 - 

 

OXIGEN RECE PENTRU RIDICAREA  FETEI CAZUTE: 

Un cocktail rece cu ingrediente proaspet cu oxigen  

Stimuleaza, prin , presiunea rece,pielea, reduce umflaturile si inflamatiile si impreuna cu sinergi 

actioneaza pentru contururi ridicate. 

 

 

OXYspray - 

Spray de oxigen pentru tratament 

Briza usoara de oxigen stimuleaza pieli propriul sistem imunitar, reduce iritatiile dupa 

microdermabraziune sau peeling-uri agresive si accelereaza vindecarea ranilor. 



În combinaţie cu NORA BODE lichid special de pulverizare pielea este hidratata intens, netezita 

si odihnita. 
  

OXYjet corp - 

Impulsuri de presiune de injecţie de oxigen pentru corp 

OXYjet Forma Tratamentul bustului şi / sau tratament corporal Slim OXYjet sunt 

aplicate în zonele organismului în cauză şi apoi împuşcat adânc în ţesutul pielii prin 

utilizarea duzei.. 

Impulsurile de oxigen suplimentar întăreste şi energizează pielea corpului 

  

. 

 

 



OXYaroma 
Aroma Inhalarea de oxigen pentru tonifierea si energizarea întregului corp: inhalare 
OXYaroma curge prin toate celulele organismului cu oxigen pur şi vitalizeaza, cu aroma 
rafinata de uleiuri esenţiale pure.Finalizarea optimă a  tratamentului cosmetic  pentru o 
putere mai mare a corpului şi a sufletului. 

 
 

 

 

Produsele cosmetic folosite la salon si acasa pentru aparat 
 
 

 

INTACT 
INTACT 
este numele de linie de ingrijire nou, care dă volum pentru pielea uscata De-a lungul 
anilor, tesutul adipos subcutanat degenerează şi acest lucru duce la o schimbare 
decisivă pentru a forma feţei şi de exprimare. Buzele pierd din volum, fata pare să 
devină mai mica i contururile încep să se deformeze. 
  
INTACT 
Un ingredient special aprobat în medicina ayurvedică de peste sute de ani este în 
măsură să stimuleze sysnthesis de lipide în straturile profunde ale pielii şi prin faptul că 
sporeşte plumpness natural, care, de obicei, există numai în pielea tanara. În 
combinaţie cu celule stem celule de protecţie, un cocktail de peptide si acid hialuronic, 
se combina pentru a ne oferi un concept de perfecta anti-imbatranire.  

  



  

INTACT Perfect Skin Crema de volum 
Bogat de regenerare crema pentru a crea volum natural pentru pielea foarte uscata. 
Ingrijire optima a pielii pentru o noapte sau ca protectie 24 de ore în timp de iarnă 

 

. 

  

  

  

  

  

  

 INTACT Perfect Skin volumul lichidului 

Lichid bogat de regenerare pentru a crea volum natural pentru pielea uscată. 

Ingrijire optima a pielii pentru a doua zi si baza pentru make-up. 

 

  

  

  

  

  

  

  



 INTACT Perfect Eye Zone Concentrat 

Concentrat special pentru zona ochilor. 

Sintetic de proteine venin de vipera şi extrase din plante  netezeste pielea delicată din 

jurul ochilor. 

 

  

  

  

  

  

 INTACT Perfect buzelor Filler Concentrat 

concentrat intens pentru buze frumoase, pline. 

Reduce liniile din zona gurii si da mai mult volum la buze. 

 

  

  

  

  

  



 INTACT Perfect Skin volum Concentrat 

Concentrat pentru umplere  prin aplicarea OXYjet  prin impulsuri de oxigen sub 

presiune în salon de infrumusetare wonderful arad. 

 

  

 INTACT Pure Skin 

  

   

 

Pielea intactă pur, cu un cocktail unic de ingrediente active, are influenţă pe cele mai 

importante cauze de impurităţi acţionează împotriva hornification crescut şi dezechilibru 

hormonal de piele impur si calmeaza si hidrateaza pielea in acelasi timp. 

 

  

  



 

  Concentrat INTACT Pure Skin 

Fiola concentrata pentru tratamentul OXYjet profesional în salonul de 

frumuseţe.wonderful Arad 

  

 Intact piele 

  

Pentru tulburari de pigmentare din cauza varstei. 

Ele sunt generate de expunerea cronică crescuta la razele UV, de exemplu, lumina 

soarelui. 

Locale, brusc definite pete de lumina maro sunt formate împreună cu un număr crescut 

de melanina produce melanocite.Fata, spatele, mâinile, braţele sunt cele mai 

importante zone de interes. 

Produsele de mai jos, care sunt cuprinse în regimul INTACT lumina pielii , ajuta la 

reducerea intensitatii petelor pigmentare şi de a dezvolta un ton chiar pielii. 

 

  

  



OXYjet Bustform 
S-a observat după 84 de zile de la aplicarea regulata o semnificativă creştere in volum 
a sanului in medie de 13% . 

  

 OXYjet Bustform Cream 

Crema pentru masaj de zi cu zi de san, gât şi decolteu. În plus, la "Formularul Bust" - 

complexul conţine uleiuri preţioase şi hidratante. 

 

 

OXYjet Bustform Tratamentul 

Concentratul de succes rapid. Conţine "Formularul Bust" - complex într-o doza mare şi 

este liber de arome şi uleiuri şi atât de potrivit chiar si pentru pielea cea mai sensibila. 

. 

  

  

OXYjet corp suplu 

După 4 săptămâni de aplicare În zonele cu probleme, de două ori pe zi, o scădere a 

straturilor de grasime de la o medie de 7% a fost observat. 

 

 

OXYjet Slim corp Cremă 
Crema pentru masaj de zi cu zi din zonele cu probleme ale feţei şi corpului. În plus, la 
"Body Slim" - complexul conţine uleiuri preţioase şi hidratante. 
  
 



 Beauty-Tox 

  

Este secretul frumusetii, ceea ce face să dispară uşor ridurile, celebrei  Madonna, 

Jennifer Aniston şi actriţe de renume din Germania. 

Britanic "Daily Mirror", "Bunte", "Frau im Spiegel", si multe alte reviste au raportat la el. 

Preparatele Beauty-Tox contin un cocktail exclusiv  care influenţează exact aceşti 

factori şi care întinereşte pielea ta într-un mod cu totul natural: 

Peptide speciale de a netezi ridurile de expresie şi de a stimula formarea de acid 

hialuronic, şi în combinaţie cu hormoni din plante pielea pare mai proaspata si cu un 

aspect tineresc. 

 

 

  

Beauty-Tox Splendid 
Pregătire specială pentru zonele cu probleme, in jurul fruntii si a ochilor. 
Conţine suplimente, care reflectă lumina si pigmenţi care reduc vizual linii mici. 

  

  



 

 Beauty-Tox Ingrijire 

Un lichid de lumină, dar eficient pentru decolletee, gat si fata. 

Bogat in agenti de hidratare, lichidul dă pielii o senzaţie de proaspăt şi plăcut. Beauty-

Tox de îngrijire este un optim de make-up de bază, cu filtre UVA si UVB suplimentare. 

 

  

  

 

 Beauty-Tox buze 

Cremă specială cu un 3D-efect, în special pentru zona din jurul gurii si a buzelor. 

Categoric creşte volumul buzelor, adaugă umiditate la membrana delicata a buzelor şi 

subliniază conturul lor. 

Pentru un aspect mai ferm definit, mai lin şi mai frumos a buzelor. 

 

  

  

  

  



 Beauty-Tox Activator 

Reface imediat agentii de hidratare a pielii şi ii păstrează activi cu Unichondrin ATP şi 

acid hialuronic. 

Imediat vizibil! 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Beauty-Tox - cocktail puternic pentru piele 

netedă: 

 

Argireline 

Relaxeaza muschii faciali uşor şi a fost dovedit pentru a reduce adâncimea şi frecvenţa 

de linii de expresiei faciale. 

Matrixyl 



Stimuleaza formarea de colagen si acid hialuronic la nivelul pielii, astfel regenerarea 

tesutului propriu al pielii de susţinere fermă . 

Maxilip 

Special dezvoltat pentru zona din jurul gurii si a buzelor, acest agent asigură un mai 

mare volum al buzelor, un contur definit şi buze moi. 

isoflavone 

Un fitohormoni, cu un efect de intinerire similar cu cel de estrogen, fara efecte 

secundare ale hormonilor originali. 

Squalan 

Stabilizează epidermă şi dă pielii o senzatie matasoasa. 

  

 

 

      Inainte                                                       dupa  

 


