ZPEVŇUJÍCÍ DENNÍ KRÉM PRO SUCHOU PLEŤ
Bohatý krém s anti-age účinkem
je zaměřený na požadavky přesušené pokožky. Eliminuje vznik
suchých, olupujících se lokalit na
jejím povrchu a brání nepříjemným
pocitům pnutí i sevření. Podporuje
tvorbu kolagenu, zpevňuje kontury
a redukuje linie i vrásky. Ukotvuje hydrataci v hloubce
pokožky a zpomaluje chronologické procesy stárnutí.
Další účinné látky:
Pupalkový olej, Rostlinný squalan, Pšeničný protein,
Avokádový olej, Světelná ochrana
/popis účinných látek výše/
Kyselina hyaluronová je přirozenou součástí pokožky.
Patří mezi látky s anti-age účinkem. Váže na sebe
hydrataci a uchovává ji hluboko v pokožce.
Použití Zpevňujícího denního krémů a Zpevňujícího
denního krému pro suchou pleť:
Nanést ráno na vyčištěnou pokožku obličeje, krku
a dekoltu a lehce vmasírovat.
ZPEVŇUJÍCÍ NOČNÍ KRÉM
Hodnotný regenerační krém pro
večerní regeneraci pleti zajistí
kompletní anti-aging. Stimuluje
správné funkce kmenových buněk
pokožky a oddaluje chronologické
stárnutí. Chrání kolagenová
a elastinová vlákna pokožky, formuje
a zpevňuje kontury obličeje. Redukuje jemné i hlubší
vrásky. Hydratuje pleť do spodních vrstev a podpoří
mladistvý, zdravý vzhled.

Hydratuje pleť do spodních vrstev a podpoří mladistvý,
zdravý vzhled. Výrazně vypíná a vyhlazuje její strukturu.
Dostatečně a do hloubky hydratuje a zklidňuje jemné
oční partie. Vrásky a linie ze sucha jsou redukovány.
Další účinné látky:
Pšeničný protein, Olej z pupalky, Rostlinný squalan,
Kyselina hyaluronová
/popis účinných látek výše/
Perfeline® je kombinací přírodních látek, která aktivuje
jemnou detoxikaci v pokožce. Působí proti vzniku kruhů,
váčků a otoků a výrazně je redukuje.
Použití: Ráno a večer nanést na vyčištěnou pokožku
očních partií a jemně vklepat.
ZPEVŇUJÍCÍ ANTI TIME PREMIUM KONCENTRÁT
Vysoce koncentrované sérum s výrazným
anti-age účinkem zjemní existující linie,
zabrání vzniku vrásek a podpoří přirozenou
elasticitu pokožky. Současně zvýší hydrataci
a zcela vyrovná i sjednotí strukturu pleti.
Další účinné látky:
Kyselina hyaluronová
/popis účinných látek výše/
Použití:
Ráno/večer nanést na pleť obličeje, krku
a dekoltu bezprostředně po čištění a jemně
vmasírovat. Následně aplikovat Anti-Age Cell
Formula Zpevňující denní/Zpevňující noční krém.

ANTI-AGE CELL FORMULA

Další účinné látky:
Pšeničný protein, Olej z pupalky, Rostlinný squalan,
Kyselina hyaluronová /popis účinných látek výše/

anti-age péče pro oddálení
chronologického stárnutí pleti

Použití: Nanést večer na vyčištěnou pleť obličeje, krku
a dekoltu a lehce vmasírovat.
ZPEVŇUJÍCÍ OČNÍ KRÉM
Anti-aging péče, pro oční partie
vykazující předčasné stárnutí,
odstraňuje stres z přetěžované oční
oblasti. Působí proti vzniku váčků,
kruhů i otoků v okolí očí a stávající
příznaky výrazně zmírňuje. Podporuje přirozené funkce
kmenovýchbuněk pokožky, dodá pleti přirozenou
pevnost a hustotu.

pH NEUTRAL
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ANTI-AGE CELL FORMULA
anti-age péče pro oddálení
chronologického stárnutí pleti
/pre-age +30/
PODPOŘÍ DLOUHOTRVAJÍCÍ MLADISTVÝ VZHLED PLETI
Anti-age produkty jsou určeny ke zpomalení
nežádoucích procesů předčasného a chronologického
stárnutí. Zaměřují se cíleně na fázi stárnutí pleti mezi
třicátým a čtyřicátým rokem. Podporují správnou tvorbu
kmenových buněk pleti tak, aby probíhala v přirozeném
rytmu a nedocházelo k nedostatečné obnově pokožky
a k jejímu předčasnému stárnutí. Zabraňují zvýšené
tvorbě prvních vrásek, poklesu pevnosti pokožky a ztrátě
hydratace. Přispívají k dlouhodobému uchování
mladistvého, vitálního vzhledu pleti.
Účinky produktů ANTI-AGE CELL FORMULA:

podporují aktivitu kmenových buněk pokožky
a chrání jejich životnost

podepírají síť kolagenových vláken

podporují přirozenou, dostačující tvorbu
kolagenu

chrání kolagenová a elastinová vlákna pokožky

zvyšují hustotu pleti

formují kontury obličeje

redukují linie a vrásky

zásobují pokožku hydratací

zabraňují přesušení na povrchu pleti

oddalují chronologické stárnutí

zajistí komplexní péči a anti-aging efekt
Hlavní složení produktů ANTI-AGE CELL FORMULA:
BIOACTIVE ANTI-AGE KOMPLEX je složen z
extraktu z kmenových buněk stromu argan,
pocházejícího z Maroka. Má pozoruhodný regenerační
účinek pro kmenové buňky pokožky. Zajistí výrazný antiaging efekt, dodá pleti více pevnosti, hustoty i elasticity
a redukuje vrásky a linie do hloubky.

Další složkou komplexu jsou bio-aktivní peptidy,
které posilují síť kolagenových vláken, stimulují
kolagenovou syntézu a aktivují tvorbu kolagenu. Pomáhají
vyhlazovat vrásky a linie. Podporují přirozené funkce
obnovy pleti, zvyšují její pružnost a odolnost. Posilují obsah
kyseliny hyaluronové obsažené v pleti a zachovají tak
správný koloběh vody v pokožce.

Vlastnosti produktů ANTI-AGE CELL FORMULA:

Prokázaný účinek bio-aktivních
peptidů doložený dvouměsíční
klinickou studií*:

dermatologicky
testováno

žádné PARABENY

žádné ŽIVOČIŠNÉ
SLOŽKY

žádné MINERÁLNÍ
OLEJE

Žádné PEG
(polyethylenglykoly)

s BIOAKTIVNÍM
ANTI-AGE
KOMPLEXEM

redukce vrásek v průměru o 45 %
zvýšení pružnosti v průměru o 20%

BIODROGA ANTI-AGE CELL FORMULA produkty:

*In vivo studie Firma Sederma

Anti-age denní krém je určen pro normální a smíšený
typ pleti. Podporuje aktivitu
kmenových buněk pokožky,
podepírá síť kolagenových
vláken, posiluje tvorbu kolagenu
a zvyšuje hustotu pleti. Zásobuje
pokožku vodou a zjemňuje linie
i vrásky.

Další účinné látky:
PhytoCellTec™ Malus Domestica, lipozomálně
zapouzdřené kmenové buňky jablka, chrání
životnost kmenových buněk pokožky a zpomalují
procesy stárnutí pleti.
AquaCacteen, léčivá látka získaná z odolného
druhu kaktusu rostoucího v Mexiku, je bohatá na
antioxidanty, vitamíny a esenciální aminokyseliny.
Trvale zlepšuje úroveň hydratace a mírní lehká
podráždění.
Produkty řady ANTI-AGE CELL FORMULA:
Zpevňující Anti Time Premium koncentrát
Zpevňující denní krém
Zpevňující denní krém pro suchou pleť
Zpevňující noční krém
Zpevňující oční krém

ZPEVŇUJÍCÍ DENNÍ KRÉM

Další účinné látky:
Pupalkový olej je mimořádně bohatý na nenasycené
mastné kyseliny. Urychluje přirozený proces
regenerace pleti, zklidňuje, mírní podráždění,
zabraňuje vzniku zánětlivých procesů. Zvyšuje
odolnost, mírní linie a vrásky a oddaluje předčasné
stárnutí.
Rostlinný squalan, průzračný rostlinný olej,
má vyhlazující a zvláčňující efekt.
Pšeničný protein vypíná pokožku s okamžitým efektem
a eliminuje linie a vrásky.
Avokádový olej s obsahem vitamínů vyhlazuje
přesušenou pleť.
Světelná ochrana blokuje dopady slunečních paprsků
a zabrání poškození pleti.

Prokázaná účinnost* extraktu kmenových buněk
arganu:

Prokázaný účinek produktu Anti-Age Cell Formula
Zpevňující denní krém doložený testy*:

Po 4 týdnech léčby kmenovými buňkami arganu
je prokazatelně viditelné výrazné vypnutí a zvýšení
hustoty pokožky.

po 4 týdnech zmírnění hloubky vrásek v průměru

*studie Firma Mibelle

o 27%
po 8 týdnech zmírnění hloubky vrásek v průměru

o 36 %
*In vivo test

