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a projevy kuperózy

ANTI-REDNESS
pro pleť s výskytem rozšířených kapilár a projevy kuperózy
VÝRAZNĚ REDUKUJE ZAČERVENÁNÍ PLETI A ROZŠIŘENÉ ŽILKY
Speciální řada vysoce koncentrovaných produktů je určena pro ošetření pokožky
trpící zvýšenou přecitlivělostí a tvorbou viditelných rozšířených kapilár. Je extrémně
účinná na pleť se sklony ke kuperóze. Při pravidelném používání pomáhá zřetelně
zjemnit projevy zarudnutí a posílit kapiláry i cévní stěny. Navyšuje přirozenou
obrannou sílu pokožky a poskytuje dostatečnou ochranu.

Důležitý pojem:
Kuperóza označuje větší množství rozšířených cévek v obličeji, které vzniká z důvodu
slabých pojivových tkání. Dočasná zarudnutí pleti a žilky se silněji prokrvují a tím jsou
viditelnější.

Účinky produktů ANTI-REDNESS:

zmírňují projevy přecitlivělosti a podráždění
eliminují zarudnutí na pleti
posilují stěnu kapilár
zjemňují viditelnost již rozšířených kapilár
působí proti jejich dalšímu rozšiřování
celkově zklidní pleť
působí protizánětlivě
zabraňují poklesu kolagenu
posilují buňky pokožky proti hyperpigmentaci
dodají povrchu pleti celistvý vyrovnaný reliéf
posilují přirozenou ochranu pleti před volnými radikály a předčasným stárnutím

BEZ OBSAHU minerálních olejů, emulgátorů, parabenů a parfemace.
Hlavní účinné látky:

Telangyn™ působí proti zarudnutí, zamezuje poklesu tvorby kolagenu a optimalizuje
pevnost i elasticitu pokožky. Posiluje kožní buňky před hyperpigmentací a poskytuje
pleti celistvý vzhled.
Extrakt z listů červeného vína je osvědčeným žilním prostředkem v medicíně. Posiluje
tkáň pokožky a cévní stěny malých kapilár.
Extrakt z kaštanu koňského (jírovce) zvyšuje odolnost malých cév, zpevňuje jejich
stěnu a zabraňuje vzniku zánětlivých procesů. V medicíně je používán jako žilní
zpevňovač.

PRODUKTY ŘADY BIODROGA MD ANTI-REDNESS:
Calming krém
Rosa Calming sérum

BIODROGA MD ANTI-REDNESS produkty:
CALMING KRÉM

Vysoce účinný 24-hodinový produkt určený pro pokožku s výskytem
rozšířených kapilár. Velmi šetrně a efektivně ošetřuje i pleť trpící na
projevy kuperózy. Celkově zklidňuje její obraz, posiluje jednotlivé
funkce, zmírňuje podráždění a má jemný stahující účinek. Podpoří
viditelné zjemnění lokalit s rozšířenými žilkami. Podporuje dělení
buněk a aktivuje přirozené regenerační procesy pleti. Dodá
pokožce každodenní důležitou ochranu a posílí její přirozenou obnovu.

Další účinné látky:
Sheabutter, přírodní tuk z ořechů stromu Shea neboli Butyrospermum parkii – strom
máselný, má zajímavé zastoupení mastných kyselin. Pomáhá v pokožce vázat vodu,
chrání před opětovným vysoušením a zajistí zjemňující a vyhlazující efekt.
Olivový olej je mimořádně snášenlivý a má regenerační schopnosti.
Olej z pupalky patří k nejcennějším semenným olejům. Je mimořádně bohatý na
nenasycené mastné kyseliny a urychluje přirozený proces regenerace pokožky.
Zklidňuje, mírní podráždění a zabraňuje vzniku zánětlivých procesů. Oddaluje
předčasné stárnutí pleti a mírní linie a vrásky.
Arganový olej, získaný z plodů stromu Argánie trnité, obsahuje vysoký podíl
nenasycených mastných kyselin, vitaminu E, antioxidantů a fytosterolů. Vyznačuje se
antioxidačním efektem a posiluje buňky pokožky. Má vyhlazující a zpevňující účinek.
Dodá ochranu před vysoušením pokožky, zpomaluje proces stárnutí pleti a vyhlazuje
linie a vrásky.
D-panthenol označovaný též jako kyselina pantotenová patří do skupiny vitamínu B,
konkrétně B5. Hraje důležitou roli při keratinizaci epidermu, vlasů i nehtů. Stimuluje
dělení buněk pleti, zvyšuje hojení a podporuje léčivé procesy pokožky. Optimalizuje
hladinu hydratace, působí proti zánětům, chrání proti podráždění, zmírňuje svědění a
má vyhlazující účinek.
Extrakt z kořene lékořice zklidňuje podrážděnou pokožku, zmírňuje zarudnutí a
předchází zánětlivým procesům.
Extrakt z heřmánku se získává z hlaviček květů heřmánku pravého. Zklidňuje pokožku
a eliminuje lehká podráždění i zarudnutí. Předchází tvorbě zánětlivých procesů.
Symcalmin® je účinná látka pocházející z ovsa, která neobsahuje žádné složky
vyvolávající alergické reakce. Zklidňuje pokožku, zjemňuje její podráždění i zarudnutí,
působí proti zánětlivým procesům a předchází jejich dalšímu vzniku. Současně
odstraňuje pocit svědění na pleti.

Použití:

Nanést ráno a večer na vyčištěnou pokožku nebo po aplikaci séra či koncentrátu.

BIODROGA MD ANTI-REDNESS produkty:
ROSA-CALMING SÉRUM
Koncentrovaný preparát určený k lokální aplikaci přímo na pokožku s
výskytem rozšířených kapilár. Výrazně posiluje malé cévky i cévní stěny a
zklidňuje projevy přecitlivělosti a zarudnutí. Zjemňuje viditelnost rozšířených
kapilár a preventivně působí proti jejich dalšímu vzniku. Optimalizuje
pevnost a elasticitu pokožky a oddaluje předčasné stárnutí. Speciální
receptura séra zajistí jeho hladké proniknutí do hlubších vrstev pokožky.

Další účinné látky:
Rutin patří ke skupině flavonoidů, které pochází z mnoha rostlinných druhů. Chrání
pokožku před UV zářením a posiluje i zpevňuje cévní stěnu. Zabraňuje tvorbě
zánětlivých procesů a předchází vzniku rozšířených kapilár.
Quercetin se vyskytuje v kůře stromů, v mnoha druzích ovoce, zeleniny a květin.
Posiluje ochranu pleti před volnými radikály, oddaluje předčasné stárnutí způsobené
vlivem světla a pomáhá předcházet vzniku podráždění.
Salicin se nachází v kůře vrb a topolů. Podporuje účinek quercetinu i rutinu a má
stahující efekt.

Použití:
Nanést jednou denně po čištění pokožky přímo na místa s rozšířenými kapilárami.
Rosa-Calming sérum může být používáno dlouhodobě, aby se zabránilo vzniku
větších lokalit s rozšířenými kapilárami a následné kuperóze.

www.biodroga.cz

