SENSITIVE FORMULA produkty:
24-HODINOVÝ KRÉM pro citlivou normální a smíšenou pleť
Jemná textura krému vyrovnává problematickou
T-zónu oproti sušším periferním partiím.
Zklidňuje již vzniklá podráždění a zarudnutí
na pleti. Předchází vzniku dalších projevů
přecitlivělosti a chrání pokožku před
alergeny. Dodává hydrataci, podporuje
tvorbu nových buněk a zahlazuje jemné linie
i vrásky. Poskytuje pleti ochranu
před předčasným stárnutím.
Další účinné látky:
Olej z jader meruněk, s obsahem vitamínu C, E
a nenasycených mastných kyselin, zvyšuje a dlouhodobě
uchová hydrataci v pokožce. Zklidňuje projevy
podráždění, regeneruje a zjemňuje pokožku. Zahlazuje
linie i vrásky.

24-HODINOVÝ KRÉM pro citlivou, mastnou pleť
Lehký krém matuje povrch pleti, má hojivé
účinky a působí proti vzniku zánětlivých
procesů. Zabraňuje množení škodlivých
bakterií na povrchu pleti a posiluje její
ochranný kožní plášť. Současně zajišťuje
správnou rovnováhu mezi lipidy a vlhkostí
v pokožce, mírní podráždění a zarudnutí
a předchází vzniku alergických reakcí.
Stimuluje tvorbu nových buněk, vyhlazuje
strukturu pleti a oddaluje předčasné stárnutí.
Textura krému neobsahuje Derma Membran Komplex.
Další účinné látky:
Panthenol /popis účinné látky výše/
Bioecolia® podporuje přirozenou bakteriální flóru pokožky.
Zabraňuje vzniku a šíření škodlivých bakterií, které mohou
vést k zánětům a nečistotám pleti. Masivně posiluje
ochranný kyselý plášť pleti a tak mohou být optimálně
využity přirozené obranné funkce pokožky.
Derivát kukuřičného škrobu má silné matující účinky a
dodá pleti hydrataci.

24-HODINOVÝ KRÉM pro citlivou suchou pleť
Hodnotná konzistence krému zajišťuje správnou
rovnováhu mezi lipidy a vlhkostí pokožky.
Doplňuje chybějící tuky, zabraňuje
přesušení pleti a redukuje vznik
šupinatých ložisek. Eliminuje projevy
přecitlivělosti, chrání proti alergenům
a snižuje podráždění na minimum.
Zvláčňuje pleť, dodává hydrataci,
vyhlazuje její povrch a zpomaluje procesy
stárnutí.
Další účinné látky:
Avokádový olej s obsahem vitamínů (A, B, D, E), kyseliny
linolové a mastných kyselin, vyhlazuje přesušenou pleť a
dodá vláčnost.
Sojový olej je bohatý na lecitin, provitamín A a vitamín E.
Navrací pleti pružnost, zabraňuje jejímu nadměrnému
vysychání a podporuje její přirozenou obranyschopnost.

pH NEUTRAL

Použití 24-hodinových krémů:
Nanést ráno a večer na důkladně vyčištěnou pleť
obličeje (krku i dekoltu) a lehce vmasírovat.
OČNÍ KRÉM
Velice jemná textura krému určená
pro citlivé partie očí zvláčňuje strukturu
pokožky a zklidňuje podráždění i zarudnutí.
Zabraňuje extrémnímu přesušení
a vyhlazuje vrásky ze sucha. Snižuje
nadměrné zadržování vody v pleti
a následný vznik otoků v oblasti
očních partií. Odstraňuje stres a únavu
a zvyšuje obrannou sílu pleti. Posiluje tvorbu nových
buněk a oddaluje předčasné stárnutí.
Další účinné látky:
Olej z jader meruněk /popis účinné látky výše/
Extrakt ze světlíku lékařského zabraňuje nadměrnému
zadržování vody v pokožce a redukuje otoky. Používá se
také ke zmírnění podráždění a proti vzniku zánětů.
Použití:
Ráno a večer nanést na vyčištěnou pokožku očních
partií a jemně vklepat.
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SENSITIVE FORMULA
dermatologicky testovaná péče
pro citlivou pokožku

SENSITIVE FORMULA
dermatologicky testovaná péče pro citlivou pokožku
/pre-age +20/
ZAJISTÍ ZDRAVÝ VZHLED PLETI BEZ PROJEVŮ PODRÁŽDĚNÍ
Citlivá (sensitivní) pokožka vykazuje často projevy
podráždění, zarudnutí, svírání, svědění či pálení. Dále se
mohou objevit změny ve struktuře pleti doprovázené
přesušením, šupinatěním a tvorbou suchých linií. Jedná
se buď o momentální, většinou krátkodobou citlivost
pokožky, která je vyvolána hormonální nebo psychickou
nestabilitou. Pokožka rovněž může vykazovat změny
a přecitlivělost z důvodu reakce na určitá léčiva,
nevyvážený zdravotní stav, působení klimatických vlivů
a i při aplikaci nevhodných kosmetických produktů.
Dále se vyskytuje dlouhodobý a často se vracející projev
sensitivity zapříčiněný problémem v nestabilitě přirozené
ochrany pleti.
Pokud je pokožka zdravá, hydratovaná a bez poškození
funguje její ochranná bariéra dostatečně. Neboť její kyselý
ochranný plášť neutralizuje bakterie a nečistoty z okolního
prostředí. Horní vrstva pokožky tak poskytuje ochrannou
stěnu z buněk, lipidů i vody a tvoří nepropustný ochranný
štít. Pokud dojde k poškození pleti, vznikne tzv.„mezera“
v tomto ochranném štítu. Pleť rychle ztrácí přirozenou
rovnováhu a reaguje přecitlivělostí a alergickými
reakcemi.
V obou případech citlivosti pokožky je důležitá včasná
a správná diagnostika pleti určená dermatologem nebo
odborníkem v kosmetickém salonu, spojená s pravidelnou
domácí péčí.
Ošetřující řada SENSITIVE FORMULA zosobňuje vysoce
šetrnou péči pro citlivý typ pleti v jakémkoliv věku.
Dermatologicky testované produkty vykazují maximální
snášenlivost na pokožce a jsou určeny pro různé typy
pleti se zvýšenou přecitlivělostí. Je velmi důležité přesně
specifikovat, jestli se jedná o klasický normální či smíšený
typ pleti, mastný lesknoucí se typ pokožky nebo
přesušenou pleť s tvorbou olupujících se šupin. Všechny
tyto typy pleti mohou dočasně vykazovat projevy
podráždění.
Citlivě propracované textury Sensitive produktů zajistí,
aby byly extrémní projevy přecitlivělosti na pleti sníženy
na minimum. Pravidelná péče o jakýkoliv typ sensitivní
pokožky je nezbytná, napomáhá stabilizovat její přirozené
funkce a získat zpět důležitou rovnováhu i zdravý vzhled.

Účinky produktů SENSITIVE FORMULA:

zklidní projevy podráždění, přecitlivělosti
i začervenání

eliminují pocity svědění či pálení

dodají důležitou hydrataci

stabilizují ochrannou funkci rohové vrstvy pokožky

zajistí důležitou rovnováhu mezi lipidy a vlhkostí

posilují ochranný kyselý plášť pleti

zvyšují přirozenou odolnost pleti

podporují procesy regenerace

zvláční povrch pleti

redukují linie a vrásky ze sucha

zpomalují předčasné stárnutí
Produkty řady SENSITIVE FORMULA:
24-hodinový krém pro citlivou normální a smíšenou pleť
24-hodinový krém pro citlivou mastnou pleť
24-hodinový krém pro citlivou suchou pleť
Oční krém

Vlastnosti produktů SENSITIVE FORMULA:

DERMATOLOGICKY
TESTOVÁNO

žádná BARVIVA

žádné PARABENY

s BIOAKTIVNÍM
ANTI-AGE
KOMPLEXEM

žádné MINERÁLNÍ
OLEJE

žádná PARFEMACE

žádné PEG
(polyethylenglykoly)
BENY

s DMC ( Derma
Membrane Complex)

žádné SILIKONY

Hlavní složení produktů SENSITIVE FORMULA:
BIOACTIVE SENSITIVE KOMPLEX je složen z přírodních
složek:
Derma Membrane Complex (DMC), inteligentní systém,
vytvořený z účinných složek, které jsou podobné a
v některém případě i totožné se složkami lidské pokožky.
DMC se často označuje jako „pokožce příbuzný“. Tvoří
základ transportního systému přenášejícího účinné látky
do pleti a zajistí jemnou, lehce vstřebatelnou texturu
produktů, aniž by musely být přidány zatěžující
emulgátory. Produkty s obsahem DMC jsou enormně
snášenlivé, nabízí okamžitý efekt a pomáhají znovu
obnovovat přirozenou ochrannou bariéru pokožky.
Panthenol neboli kyselina pantotenová patří do skupiny
vitamínů B, mírní projevy podráždění i přecitlivělosti a
odstraňuje nepříjemný pocit svědění a pálení na
povrchu pleti. Urychluje hojení a podporuje léčivé
procesy pokožky. Současně posiluje dělení kožních
buněk a účinně hydratuje.

