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repaIr + Cell proteCtIoN

b I o d r o g a  I N s t I t u t

Více informací na: www.biodroga.cz

ÚčINNě protI uV zářeNí
Podle dermatologických expertů je za všechny pro-
cesy stárnutí ze 70 % odpovědné UV záření. Má vliv 
na tzv. photoaging, negativní změny kolagenových 
a elastických vláken ve vazivové tkáni a sníženou 
obranyschopnost pokožky. Vlivem UV světla je navíc 
snižována vitalita pokožkových kmenových buněk, 
jejich jader a kyseliny deoxyribonukleové. To na-
rušuje přirozené obnovovací procesy pokožky. Vý-
zkumný tým biodroga se tímto problémem zabý-
val a pomocí nejnovějších zkušeností modifikoval 
sérii repaIr + Cell proteCtIoN.

Produkty Biodroga k dostání např. v e-shopu 
www.ockosmetika.cz a vybraných salonech.

ČisTá alPská energie Pro 
dloUhodoBě zářiVoU Pleť.  
Tak lze PředsTaViT řadU rePair 
+ Cell ProTeCTion z laBoraToří 
Biodroga.

srdcem rostlinné receptury těchto přípravků 
je extrakt kmenových buněk alpských růží. Ne 
náhodou. alpská růže umí kvést do krásy i na 
vysokohorských převisech, v záři slunce i drsném 
chladu.

advertorial

✔  Chrání kmenové buňky pokožky před dopady 
uV a klimatického stresu

✔  stimuluje obnovovací funkce pokožky
✔  aktivuje obnovovací procesy u již vzniklých 

poškozeních vlivem světla
✔  předchází poškozením vlivem světla
✔  optimalizuje hladinu hydratace
✔  Má viditelný efekt proti vráskám
✔  dlouhodobě posiluje regeneraci pokožky
 

složeNí pro efektIVNí poMoC

JedINečNá forMule
klíčovou složkou řady je inovační účinná látka ze švýcarských hor, kom-
binovaná s vysoce výkonným repair komplexem a ectoinem. Jedinečná 
formule s těmito účinnými látkami nové generace přináší pleti zatížené 
zářením efektivní pomoc a ochraňuje ji před poškozením. 

phytoCell tectM alpská růže  extrakt kmenových buněk z listů alpských 
růží. rostou ve výšce až 3200 m.n.m. a díky proteinu dehydrinu jsou 
extrémně odolné proti tamnímu silnému UV záření a mimořádnému 
chladu. Tento extrakt kombinuje účinnost rostlinných kmenových buněk 
s ochrannými vlastnostmi proteinu dehydrin.  
repair komplex  aktivuje přirozenou schopnost obnovy pokožky, která 
je ovlivněna světelnými paprsky, a oddaluje tak předčasné stárnutí a eli-
minuje již vzniklé linie a vrásky.
ectoin Tato superúčinná látka stabilizuje pokožce vlastní imunitu a posi-
luje obnovující a ochranné mechanismy. Chrání pleť před horkem, suchem 
a volnými radikály. současně optimalizuje hladinu hydratace pokožky. 


