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MOISTURE
pro dehydratovanou pleť
POSKYTNE POKOŽCE INTENZIVNÍ VLHKOST
Dermatologicky testovaná hydratační péče je určena pro dehydratovanou pleť
která trpí výskytem vrásek ze sucha nebo vykazuje nadměrně přesušenou,
v některých případech i olupující se povrchovou vrstvu. Je také vhodná pro pokožku
dlouhodobě zatíženou klimatizovaným, suchým prostředím.
Pracuje na podkladě přírodních hydratačních složek a fytohormonů, jejichž složení je
velmi podobné nebo i zcela totožné se složením lidské pokožky.
Produkty řady MOISTURE lze aplikovat v průběhu celého roku. Jsou výborným
hydratantem pro pleť během letních měsíců, kdy je pokožka vystavena horku a
intenzivním slunečním paprskům, ale i v zimním období, kdy pleť ztrácí hydrataci
v důsledku pobytu v přetopených místnostech se suchým vzduchem.
Účinky produktů MOISTURE:
podpoří správný koloběh vody v pokožce
vytvoří zásoby vody
zabrání transepidermálnímu úniku vody z pokožky
eliminují vznik extrémního přesušení
korigují přesušené olupující se lokality
napraví poškození pokožky spojená s přesušením a olupujícím se povrchem
zmírní výskyt vrásek ze sucha
zvláční strukturu pleti
oddálí předčasné stárnutí
Hlavní účinná látka:
Kyselina hyaluronová se přirozeně vyskytuje v lidské pokožce. Patří mezi anti-aging
složky a má hydratační schopnosti, váže na sebe vodu a vyhlazuje linie i vrásky. Brání
prostupu škodlivých bakterií k buňkám a zabrání negativnímu vlivu volných radikálů.
Produkty řady MOISTURE:
Perfect Hydration 24-hodinový hydratační krém
Perfect Hydration 24-hodinový hydratační fluid
Perfect Hydration Oční hydratační krém

Vlastnosti produktů řady MOISTURE:
dermatologicky testováno
žádné PARABENY

žádné MINERÁLNÍ OLEJE

žádné PEG
(polyethylenglykoly)

s KYSELINOU HYALURONOVOU

žádné SILIKONY
žádné VŮNĚ

žádná BARVIVA

žádné ŽIVOČIŠNÉ SLOŽKY

BIODROGA MD MOISTURE produkty:

PERFECT HYDRATION 24-HODINOVÝ HYDRATAČNÍ KRÉM
Hydratační krém s přírodním aroma je vhodný pro každý typ
dehydratované pleti s projevy přesušení. Zajistí intenzivní hydrataci,
antioxidační ochranu a má výrazný antistresový efekt. Podpoří
přirozenou elasticitu pleti, vyhladí její strukturu, redukuje linie i vrásky
a oddálí předčasné stárnutí.
Další účinné látky:
Rostlina Wild Yam (divoký Yam) se již od dob Aztéků a Mayů užívá jako léčivá bylina.
Její extrakt je čistě rostlinná substance neboli fytostimulant velmi podobný hormonům
v lidském těle. Oddaluje předčasné stárnutí, redukuje linie i vrásky a má výrazný
protistresový efekt. Podpoří vyhlazenou strukturu pleti a déle trvající mladistvý vzhled.
Jojobový olej je jedním z nejcennějších olejů pro své účinky a složení. Obsahuje
vitamín E, proteiny a nenasycené mastné kyseliny. Doplňuje vlhkost a dodá pleti
ochranný účinek i proti extrémním klimatickým podmínkám.
Extrakt z granátového jablka obsahuje bohatou koncentraci vitamínu C a B, kalcia a
železa. Chrání buňky pokožky a zamezuje poškození pleti. Působí jako antioxidant,
zjemňuje obraz pokožky a zároveň podpoří protizánětlivý efekt.
Slunečnicový olej, s koncentrací vitamínů D, E, nenasycených mastných kyselin a
betakarotenu, dodá pokožce ochranu před ztrátou hydratace. Regeneruje, jemně
detoxikuje a zajistí lehkou podporu prokrvení.
Použití:
Ráno a večer rovnoměrně nanést na vyčištěnou pleť obličeje, krku a dekoltu.
Další vlastnosti produktu:
s DMC (Derma Membrane Complexem)

žádné EMULGÁTORY

PERFECT HYDRATION 24-HODINOVÝ HYDRATAČNÍ FLUID
Jemný hydratační fluid je určen pro extrémně dehydratovanou pleť
s přesušeným povrchem a s tvorbou prvních vrásek ze sucha.
Je obzvláště vhodný pro smíšený a mastný typ pleti. Posiluje pokožku
před vysušováním, obstarává intenzivní hydrataci a eliminuje vrásky ze
sucha. Oživuje pokožku a působí jako antioxidant.
Další účinné látky:
Sheabutter, přírodní tuk z ořechů stromu Shea – strom máselný, má
vysoké zastoupení mastných kyselin. Pomáhá v pokožce vázat vodu a chrání před
opětovným vysoušením. Zjemňuje a vyhlazuje strukturu pokožky.
Olej z jader meruněk obsahuje vysoký podíl vitamínu C, E a nenasycených mastných
kyselin. Zvyšuje hydrataci pokožky, dlouhodobě uchová vlhkost, má hojivé účinky.
Regeneruje pokožku, zjemňuje její strukturu a vyhlazuje linie i vrásky.
Ovocné extrakty z broskví, černého rybízu, jahod a manga mají obecně vysoké
antioxidační a ochranné vlastnosti. Dodají pleti vitalitu a svěžest.
Použití:
Ráno a večer rovnoměrně nanést na vyčištěnou pokožku obličeje, krku a dekoltu a
jemně vmasírovat. Ideální báze pod make-up.

PERFECT HYDRATION OČNÍ HYDRATAČNÍ KRÉM
Lehký hydratační krém pro dehydratované oční partie se suchými liniemi.
Vykazuje vysokou snášenlivost a je vhodný i pro citlivější typ pleti. Zajišťuje
očním partiím optimální hydrataci a intenzivní ochranu. Preventivně působí
proti tvorbě kruhů i otoků pod očima a zvyšuje elasticitu pokožky.
Další účinné látky:
Extrakt z kořene rostliny Wild Yam, extrakt z granátového jablka,
slunečnicový olej /popis účinných látek výše/
Komplex z extraktu z mořských řas, kofeinu a účinné látky escin zabrání tvorbě kruhů,
stínů a váčků v oblasti očních partií. Podpoří odvod toxinů a působí proti stresu
pokožky. Zároveň posílí důležitou hydrataci a odstraní únavu.
Extrakt z kořene lékořice má zklidňující vlastnosti a působí protizánětlivě.
Extrakt z parařeřichy africké předchází projevům předčasného stárnutí pleti. Posílí její
pevnost i hustotu a má vypínací schopnosti. Sjednotí barevný tón pokožky.
Vitamín E významně zpomalí proces stárnutí pokožky. Podpoří obnovu buněk pleti,
hydratuje, má antioxidační vlastnost a chrání před UV zářením.
D-panthenol, kyselina pantothenová, patří do skupiny vitamínu B a zajistí novou
tvorbu buněk pokožky. Chrání proti podráždění pokožky v oblasti očí.
Použití:
Ráno a večer rovnoměrně nanést na vyčištěné oční partie.
Další vlastnosti produktu:
s DMC (Derma Membrane Complexem)
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žádné EMULGÁTORY

