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POSKYTUJE PLETI ZDRAVÝ ČISTÝ VZHLED
BB Blemish balzám s ochranným faktorem 15 je každodenní péčí a korekcí pro nečistou,
problematickou pleť v jakémkoliv věku a ročním období. Poskytuje pleti antioxidační ochranu,
hydrataci, antibakteriální efekt a retušuje drobné nedostatky, jako jsou pupínky, zarudnutí atd.
Ochrání pleť před volnými radikály a UV zářením.
Je adekvátní náhradou za běžný denní make-up a zcela sjednotí barevný tón pokožky.

Účinky CLEAR+ BB balzámu:
zajistí pokožce viditelnou korekci
zmatňuje povrch pleti
reguluje tvorbu kožního mazu
hydratuje
zvláčňuje pleť
urychluje hojení zánětlivých procesů
zjemňuje rozšířené póry
předchází vzniku zánětů pleti
mírní podráždění a přecitlivělost
stimuluje jednotlivé funkce pleti
posilují obnovu buněk pokožky
dodá důležitou ochranu
sjednotí a zcelistvý strukturu pleti
zakrývá viditelné nedostatky na pokožce
působí proti škodlivým oxidačním procesům
Dvě barevné varianty CLEAR+ BB balzámu:
01 Sand (přirozený pískový odstín), 02 Honey (jemný medový odstín)
Hlavní účinné látky:
Olej z jader meruněk zjemní povrch pleti, dodá výživu a učiní pokožku sametově hebkou.
Vitamín E poskytuje pleti antioxidační ochranu, zvýší obsah vlhkosti a oddálí předčasné stárnutí.
Kyselina hyaluronová se přirozeně nachází v pokožce. Vyplňuje pleť a doplňuje hydrataci, objem a
hustotu, která se s věkem postupně ztrácí. Hluboké vrásky a linie jsou kyselinou hyaluronovou
postupně redukovány s výrazným efektem. První vrásky zřetelné již po dvacátém roku věku, jsou ve
velké míře výrazně zredukovány.
D-panthenol zklidňuje mírná zarudnutí a podráždění a podporuje hojení zánětlivých procesů.
Codiavelane® je extrakt z řasy ze souostroví Bréhat ve Francii. Téměř okamžitě zvyšuje úroveň vlhkosti
a pronikne až do spodních vrstev epidermu. Má dlouhodobý hydratační účinek.
Světlo-odrážející pigmenty opticky zakrývají nedostatky a viditelné vrásky nebo skvrny jsou tak na
pleti méně zřejmé. Dávají pleti zářící vzhled.
Integrovaná ochrana před sluncem chrání pokožku před škodlivým UV zářením a předčasným
stárnutím, které je způsobeno UV stresem.
CLEAR KOMPLEX složený z extraktu kůry magnolie a ze složky BioEcolia® má antimikrobiální a
antibakteriální vlastnosti. Působí proti šíření škodlivých bakterií, které jsou původci zánětů atd.
Použití:
Nanést jako finální produkt rovnoměrně na pokožku. BB balzám nahrazuje funkci make-upu.
Vysvětlení k ikonám:
dermatologicky testováno
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