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Anti-age produktová řada nejvyšší úrovně je určena pro enormně náročnou, zralou
pleť, která trpí výrazně zpomalenou funkcí obnovy buněk či klesajícím epidermálním
růstovým faktorem.
Receptury jednotlivých produktů plně čerpají z nejaktuálnějších vědeckých studií i
nejnovějších medicínských poznatků a využívají nejmodernější technologie.
Produkty Anti-Age EGF/R se především cíleně soustředí na dostatečně fungující
faktor v pokožce, tzv. Epidermal Growth Factor (EGF) neboli epidermální růstový
faktor. Jedná se o přirozenou funkci lidské pokožky, jejíž aktivita se v důsledku
probíhajících procesů stárnutí s přibývajícím věkem výrazně snižuje.
EGF (Epidermal Growth Factor neboli epidermální růstový faktor)
Tento přirozený epidermální růstový faktor objevili dva vědci –
Stanley Cohen a Rita Levi-Montalcini.
V roce 1986 za tento převratný objev obdrželi Nobelovu cenu
za medicínu.

Účinky produktů ANTI-AGE EGF/R:
poskytují pokožce důležitý anti-aging efekt
stimulují přirozený růst nových kožních buněk
aktivují správnou buněčnou obnovu pokožky
zpomalují procesy stárnutí
zpevňuje strukturu pleti
zvyšují pružnost
redukují vrásky
eliminují linie ze sucha
podporují hydrolipidní rovnováhu
napomáhají k celkové restrukturalizaci pleti
zajistí okamžitou a dlouhodobou hydrataci
Hlavní účinné látky:
EGF/R
Přirozená replika lidského epidermálního růstového faktoru (EGF) získaná
biotechnologickou cestou. Je zapouzdřena v liposomech, které snadno pronikají do
podkožních prostor. Složka EGF/R podporuje obnovu kožních buněk a zpomaluje
přirozené procesy stárnutí epidermu. Zvyšuje elasticitu pleti, zpevňuje její strukturu,
posiluje hustotu pokožky a výrazně zjemňuje linie i vrásky.
AQUAMAXTM
Aktivní látka na bázi aminokyselin optimalizuje přirozený hydratační faktor pokožky
(NMF – Natural Moisturizing Factor), dlouhodobě zásobuje pleť hydratací a chrání
proti její ztrátě. Navyšuje stabilitu epidermální kyseliny hyaluronové, zmírňuje
nežádoucí projevy na pleti i možná poškození vyvolaná tzv. foto-agingem (stárnutí
pokožky způsobené světlem).

Vlastnosti produktů ANTI-AGE EGF/R:
dermatologicky testováno

žádné SILIKONY

žádné PARABENY

žádná PARFEMACE

žádné MINERÁLNÍ OLEJE

žádné EMULGÁTORY

žádné PEG

žádná BARVIVA

s KYSELINOU HYALURONOVOU

s PEPTIDY

Produkty řady ANTI-AGE EGF/R:
Cell Booster Anti-Age sérum posilující buňky pleti
Cell Booster Anti-Age 24-hodinový krém posilující buňky pleti
Cell Booster Anti-Age oční krém posilující buňky pleti

CELL BOOSTER ANTI-AGE SÉRUM posilující buňky pleti
Vysoce aktivní anti-age sérum, hedvábné konzistence, je určeno pro
náročnou zralou pleť s výrazně zpomalenou funkcí obnovy buněk a
klesajícím epidermálním růstovým faktorem. Zajistí okamžitou,
dlouhodobou hydrataci, zvyšuje elasticitu, vyplňuje hluboké linie a
zpevňuje i vypíná kontury. Stimuluje přirozený růst nových buněk
pokožky, celkově restrukturalizuje pleť a viditelně zpomaluje procesy
stárnutí.
Použití:
Nanést ráno i večer na důkladně očištěnou pokožku obličeje, krku a dekoltu a to
pod Cell Booster 24-hodinový krém pro maximální anti-age efekt na pleti.

CELL BOOSTER ANTI-AGE 24-HODINOVÝ KRÉM posilující buňky pleti
Vysoce koncentrovaný, anti-age pečující krém je určen pro zralou
náročnou pleť s nedostatečnou funkcí obnovy a s kolísajícím
epidermálním růstovým faktorem. Zajišťuje pleti nejvyšší možnou
revitalizaci, hydrataci, obnovu a restrukturalizaci. Poskytuje pokožce
maximální ochranu přes den a během noci se jeho efekt výrazně
stupňuje. Podporuje obnovu kožních buněk, zpomaluje přirozené
procesy stárnutí epidermu, zvyšuje elasticitu i hustotu pleti. Výrazně
zjemňuje linie i vrásky a posiluje pokožku proti vlivu volných radikálů.
Současně zásobuje pleť vlhkostí s okamžitým a dlouhotrvajícím účinkem.

Další účinné látky:
Derma Membrane Complex (DMC) je jedinečný systém, který obsahuje totožné
složky jako lidská pokožka. Za těchto okolností je k pleti šetrný a zcela nedráždivý.
Vytvoří lehce vstřebatelnou texturu produktů, aniž by do ní musely být přidány
zatěžující emulgátory. Jeho prostřednictvím se účinné látky dopraví přímo, rychle a
zcela hladce do spodních vrstev pokožky. Zároveň navyšuje intenzitu působení
účinných látek.
Použití:
Nanést ráno a večer na důkladně očištěnou pokožku obličeje, krku a dekoltu.

CELL BOOSTER ANTI-AGE OČNÍ KRÉM posilující buňky pleti
Velmi účinná textura anti-age krému je určena pro náročné, zralé
oční partie, které vykazují sníženou obnovující funkci pokožky a
pokles přirozeného epidermálního faktoru růstu. Zajistí intenzivní antiaging, stimuluje přirozený růst kožních buněk a odstraní únavu a stres.
Obnovuje pokožku a zásobuje hydratací. Dodá vysoký liftingový
efekt, napomáhá minimalizovat vrásky i linie, podporuje optimální pružnost očních
víček a pokožku v okolí očí jakoby vypolstruje. Anti-Age oční krém výrazně redukuje
tmavé kruhy i otoky v oblasti očí a zároveň mírní sklony k přecitlivělosti
Další účinné látky:
Derma Membrane Complex (DMC) - /popis účinné látky výše/
Aljudar Complex je vysoce účinná složka obsahující extrakt z albízie (kapinice vonné).
Albízie jsou keře a stromy nebo výjimečně i liány, které jsou rozšířeny v tropech a
subtropech celého světa. Aljudar Complex poskytuje pokožce liftingový efekt,
podporuje její pružnost a napomáhá eliminovat vrásky. Redukuje tmavé kruhy a
otoky v oblasti očních partií.
Použití:
Nanést v jemné vrstvě ráno a večer na důkladně odlíčené oční partie.

www.biodroga.cz

