
#FIXmoment

LAAT HET FIXEN

DIRECTE RESULTATEN NA 3 MINUTEN1BEGIN

DIRECTE RESULTATEN NA 6 MINUTEN1BEGIN

STEVIG  GLAD  STRAK

100% 
van de vrouwen gaf 

aan dat hun huid 
direct gehydrateerd 
aanvoelde*

97% 
van de vrouwen 

gaf aan dat hun 
huid direct strakker 
aanvoelde rond 
hun ogen*

95% 
van de vrouwen gaf 

aan dat hun ogen 
minder opgezwollen 
aanvoelden*

92% 
van de vrouwen 

gaf aan dat hun 
behandelde gebied 
direct steviger 
aanvoelde*

*FIX Klinisch onderzoek. Een door één instantie uitgevoerd, niet-gerandomiseerd en uit één behandelarm bestaand onderzoek naar de prestaties 

van het FIX Device voor de behandeling van milde tot gemiddelde fijne lijntjes en rimpels (gebruik: 3-6 minuten). Individuele resultaten kunnen 

variëren afhankelijk van huidtype en huidconditie. Referentienummer onderzoek: BCS 18-049.

1Niet-geretoucheerde foto's van de beginsituatie en direct na de behandeling met het FIX Device.                          
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Line Smoothing Duo



Het revolutionaire, door de Amerikaanse FDA goedgekeurde 

on-the-go beauty duo dat de zichtbaarheid van fijne lijntjes 

en rimpels rond de ogen, lippen en het voorhoofd direct 

vermindert.

Line Smoothing Duo

NuFACE FIX™ LINE SMOOTHING SERUM 

De eerste microstroom Skincare™ in serumvorm die 

de huid verheldert en verstrakt en vocht langdurig 

vasthoudt om vermoeide ogen wakker te schudden, 

doffe huid te revitaliseren en te zorgen voor een 

stralend resultaat – zelfs over make-up!

ACTIVATOREN DIE WARE BEAUTY NAAR 

BOVEN HALEN: 

+ PŪRE ENERGY™ BLEND een in eigen beheer  

   ontwikkeld complex dat de huid nieuwe energie  

   geeft. 

+ SLIM PEPTIDENSYSTEEM dat de strijd aangaat  

   met alle vormen van expressierimpels op alle  

   plekken waar dat nodig is. 

+ GEÏONISEERDE FORMULE  die garant staat voor 

    ijzersterke huidvoordelen op ieder niveau. 

NuFACE FIX™  LINE SMOOTHING DEVICE 

Met het NuFACE FIX™ Line Smoothing Device geeft 

u uw huid een oppepper met zichtbaar stevigere, 

gladdere en strakkere resultaten en een verjongde 

uitstraling rond de ogen, mond en het voorhoofd. 

Met dit penformaat microstroom beauty device tilt 

u uw huidverzorging in slechts 3 minuten naar een 

compleet nieuw niveau.

FIX KIT:

NuFACE FIX™ Device

NuFACE FIX™ Serum      
0,25 oz / 7,4 mL*

Beschermdop

Micro-USB kabel

Gebruiksaanwijzing

Snelstartgids

2 jaar fabrieksgarantie 


