24-HODINOVÝ KRÉM PRO SUCHOU PLEŤ

FLUID PRO ZPEVNĚNÍ POKOŽKY A ZJEMNĚNÍ PÓRŮ

Hodnotný anti-age krém je zaměřen
na pleť trpící přesušenými až olupujícími
se lokalitami. Tyto nedostatky okamžitě
redukuje a nastaví správnou rovnováhu
mezi obsaženými lipidy a vlhkostí.
Dohlédne na vlastní regenerační
funkce a ochrání pleť před
stresem i následným poškozením.

Koncentrovaný zjemňující fluid pečuje
o pokožku vykazující předčasné stárnutí
s viditelnou pórovitostí a povadlostí
kontur. Dohlédne na správné procesy
pleti a viditelně koriguje její nedostatky.
Vypíná a osvěžuje pokožku, podporuje
úroveň vlhkosti a sjednotí vzhled pleti.
Je také výbornou bází pod make-up.

Další účinné látky:
SOJOVÝ PROTEIN, SHEABUTTER, REPAIR COMPLEX,
ROSTLINNÝ SQUALAN /popis účinných látek výše/.

Další účinné látky:
DERMAXYL ™ stimuluje obnovu buněk, jemnými
impulsy povzbuzuje tvorbu kolagenu i elastinu a zpevní
obličejové kontury.
FUCOGEL® /popis účinné látky výše/

Použití 24-hodinových krémů:
Nanést ráno i večer na vyčištěnou pleť obličeje,
krku a dekoltu a lehce vmasírovat.

Použití:
Nanášet ráno a/nebo večer na vyčištěnou pokožku
obličeje i krku pod obvyklý krém a vmasírovat.

LUXUSNÍ KRÉMOVÁ MASKA S KAVIÁREM
Bohatá vyživující maska okamžitě
revitalituje pleť. Ochrání před
ztrátou vlhkosti, zajistí vláhu až
do hlubších vrstev epidermu a
zároveň redukuje přesušené
lokality. Velmi účinně koriguje
vrásky, vyhlazuje naznačené
linie a působí jako lehký mini-lifting.
Přinese pokožce tolik potřebnou relaxaci.

Další účinné látky:
MATRIX PEPTIDY aktivují tvorbu kolagenu, navyšují
elasticitu pleti i zpevnění kontur a redukují vrásky.
FUCOGEL® zvyšuje úroveň hydratace v pokožce
během třech hodin až na 79%. Zabraňuje úniku vody
a viditelně vyhladí linie a vrásky.
AKOGEL dodá maximální výživu, intenzivně
regeneruje a podpoří hladkou strukturu pleti.
Použití: Aplikovat, nejlépe 1 – 2x týdně, na důkladně
očištěnou pleť obličeje, krku i dekoltu. Ponechat
působit po dobu 10 – 15 minut. Poté smýt z pleti
vlažnou vodou a aplikovat obvyklý krém.

FLUID PRO OČNÍ KONTURY
Hedvábně lehký anti-age fluid
s revitalizačním efektem pečuje
o předčasně stárnoucí oční partie Zklidňuje
podráždění i začervenání, mírní lehké otoky
a zvyšuje odolnost oční zóny. Mírní linie
a vrásky a dodá očním konturám vitalitu,
svěžest a zářivost.

Další účinné látky:
REVITALIN® navyšuje výměnu kyslíku mezi buňkami a
posiluje kožní metabolické procesy.
EXTRAKT Z CHRPY odplaví únavu a mírní vzniklé otoky.
Zklidňuje přecitlivělost, podráždění, a zarudnutí.
EXTRAKT ZE SVĚTLÍKU LÉKAŘSKÉHO snižuje zadržování
tekutin, mírní otoky a brání vzniku zanícení pleti.
REPAIR COMPLEX /popis účinné látky výše/
Použití: Nanést ráno i večer na důkladně odlíčené a
vyčištěné oční partie a lehce vmasírovat. Fluid je
ideálním podkladem pod oční make-up.
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GOLDEN CAVIAR
regenerační péče
s anti-age účinkem

GOLDEN CAVIAR by Biodroga
/pre-age +30/

Hlavní účinná látka extrakt z kaviáru
má blahodárné účinky i složení:

Regenerační péče s anti-age účinkem
dohlédne na správnou obnovu epidermu

Extrakt z kaviáru
je vysoce koncentrovaná složka bohatá
obzvláště na minerální látky a proteiny.

Pleť vyžaduje od třiceti let naši zvýšenou pozornost.
Proces stárnutí pokožky není v těchto letech ještě
tolik viditelný na jejím povrchu, avšak uvnitř dochází
k mnohočetným změnám. Regenerační funkce pleti
postupně zpomalují. Ubývá tvorba kolagenu,
elastnu i kyseliny hyaluronové, klesá obměna
kožních buněk a pleť předčasně stárne.
Tyto procesy lze včas účinně podchytit a oddálit
vhodně zvolenou kosmetickou péčí.

Proteiny kaviáru
mají vysokou podobnost
s proteiny, které přirozeně vznikají v lidské pleti.
Extrakt je tedy velice tolerantní a je pokožkou
snadno přijímán.

GOLDEN CAVIAR produkty
jsou zacíleny na pleť ve středním a zralém věku.

ÚČINKY:

dohlédnou na obnovu kožních buněk

zajistí stimulaci důležitých funkcí epidermu

redukují naznačené i více prokreslené linie

korigují mimické vrásky

zpevní obličejové kontury

zvýší elasticitu pleti

podpoří přirozenou odolnost

aktivují mikrocirkulaci a metabolismus

navýší obsah vlhkosti

oddálí předčasné stárnutí

RADIANCE & ANTI-AGE NOČNÍ KRÉM-SÉRUM
Kombinace pleťového
!
NEW
séra ve spojení s anti-age krémem
proniká do hloubky epidermu.
Okamžitě probudí spící buňky,
zajistí efekt kosmetického botoxu
a vymodeluje kontury obličeje.
Zároveň působí jako antioxidant
a ve výsledku pleť viditelně omladí.
Ihned po probuzení zajistí svěží a zářivý vzhled.

Další účinné látky:
SIGNAL PEPTID, KYSELINA HYALURONOVÁ,
EXTRAKT Z DRAČÍHO OVOCE, REPAIR COMPLEX
/popis účinných látek výše/.
Použití: Nanést večer na vyčištěnou pleť
obličeje, krku i dekoltu a lehce vmasírovat.

RADIANCE & ANTI-AGE DENNÍ KRÉM SPF 10
Vysoce koncentrovaný anti-age
krém vykazuje efekt kosmetického
botoxu a je obzvláště silným
antioxidantem. Zaměřuje se
na korekci již znatelných projevů
stárnutí a okamžitě formuje
obličejové kontury a redukuje
vrásky. Obsahuje zvýšený ochranný UV faktor.

Další účinné látky:
SIGNAL PEPTID funguje jako svalový relaxant a
redukuje jemné, mimické a výrazové vrásky.
KYSELINA HYALURONOVÁ intenzivně hydratuje a
chrání pleť před ztrátou elasticity a přesušením.
EXTRAKT Z DRAČÍHO OVOCE působí na dělení
buněk pokožky a uvádí pleť do přirozené
rovnováhy.
REPAIR COMPLEX, antioxidant, aktivuje obnovu
buněk a ochrání před poškozením pleti. Posílí
přirozenou, vlastní schopnost opravy pleti a již
vzniklá poškození redukuje.
Použití: Nanést každé ráno na vyčištěnou pleť
obličeje, krku i dekoltu a lehce vmasírovat.

!
NEW

24-HODINOVÝ KRÉM
Anti-age krém napomáhá pokožce
opět se zhluboka nadechnout a
načerpat dostatek energie.
Podpoří přirozenou funkci obnovy
buněk a aktivuje vlastní schopnost
opravy již poškozených buněk.
Současně hydratuje pleť
v hlubokých vrstvách epidermu.

Další účinné látky:
SOJOVÝ PROTEIN stimuluje funkce pleti a
zpomaluje tak průběh stárnutí. Navyšuje její
pevnost a pružnost a působí proti vzniku zánětů.
SHEABUTTER, známý pod pojmem bambucké
máslo, navyšuje hydrataci pleti a zabraňuje
jejímu přesušení.
ROSTLINNÝ SQUALAN je svým složením podobný
hlavním kožním lipidům. Vyživuje pleť a vyhlazuje
její strukturu.
REPAIR COMPLEX /popis účinné látky výše/.

