SKIN BOOSTER
POWER SERUMS
vysoce koncentrovaná pleťová séra

SKIN BOOSTER POWER SERUMS
vysoce koncentrovaná pleťová séra s maximální účinností
Ošetřující pleťová séra mají obecně nejvyšší schopnost proniknout do nejhlubších vrstev
pokožky a fungují na bázi vysoké koncentrace.
Jednotlivá pleťová séra jsou vyvinuta pro aktuální požadavky a nedostatky pleti. Nabízí
intenzivní hydrataci, anti-aging, zvýšenou UV ochranu, zabraňují poškození pokožky nebo
redukují nežádoucí projevy na pleti, jako jsou pigmentové skvrny či zánětlivé procesy.
Obsahují patentované a dlouhodobě klinicky testované složky, aby byla zaručena jejich
maximálně možná účinnost.

Účinky produktů řady POWER SERUMS:
oddalují předčasné stárnutí
napravují nedostatky pokožky
podporují správné regenerační funkce pleti
zabraňují poškození pleti
zvyšují pleti vlastní ochranu a obranyschopnost

Kombinace pleťových sér s konceptem výživových kapslí:
Jakákoliv nerovnováha našeho organismu se vždy projeví negativně na vzhledu pleti.
Pokud se konkrétní problém na pleti neustále vrací nebo pokud chceme docílit
dlouhodobějšího efektu, je nutné podpořit nejen pokožku, ale i vnitřní regeneraci těla.
Aplikaci pleťových sér proto doplňuje linie výživových kapslí Skin Booster Supplements.

BEZ OBSAHU minerálních olejů, emulgátorů, parabenů a zatěžujících
konzervačních látek.
Hlavní účinná látka:

Peptide STPL II (Synthetic Thymic Peptide Library) je patentovaný komplex syntetických
peptidů, sestavený z 1600 peptidů, které jsou zcela identické s přírodními peptidy a to
na základě obsahu rostlinných aminokyselin.
Účinná složka Peptide STPL II podporuje jednotlivé funkce a vitalitu kmenových buněk
pokožky. Zároveň zvyšuje jejich klesající aktivitu a předchází předčasným procesům
stárnutí pokožky.

PRODUKTY ŘADY BIODROGA MD SKIN BOOSTER POWER SERUMS:
Anti Blemish Stick (1)
Intense Moisture Serum (2)
Pore-Refining Serum (3)
Anti-UV Stress Serum (4)
Anti Pigment-Spot Serum (5)
Instant Lift Serum (6)
Total Anti-Age Serum (7)

BIODROGA MD SKIN BOOSTER POWER SERUMS produkty:

ANTI BLEMISH STICK
Protizánětlivý koncentrát s antibakteriálním a hojivým efektem pro pokožku
trpící na tvorbu zánětů. Okamžitě řeší tyto nepříjemné nedostatky pleti.
Další účinné látky:
Práškový zinkoxid působí proti vzniku zánětů, má stahující a vysušující efekt.
Extrakty z heřmánku a měsíčku lékařského zklidňují pokožku a eliminují lehká
podráždění i zarudnutí. Předchází tvorbě zánětlivých procesů.
Použití:
Před použitím důkladně protřepat! Aplikovat večer bezprostředně po očištění pleti
lokálně na problematické místo a nechat působit přes noc. Koncentrát vytvoří
na pleti lehký viditelný film, který je ráno nutné odstranit čistícími produkty.

INTENSE MOISTURE SERUM
Intenzivní hydratační sérum je určeno pro pleť s nedostatkem vlhkosti a tvorbou
vrásek ze sucha. Oddaluje předčasné stárnutí a udržuje dostatečnou zásobu
vody v hlubších vrstvách pokožky.
Další účinné látky:
AquaMAX™ LM a AquaMAX™ HM jsou přírodní látky na bázi aminokyselin,
které trvale hydratují a zlepšují stabilitu kyseliny hyaluronové v pokožce. Mají
schopnost dodat až 10x více hydratace než kyselina hyaluronová.

PORE-REFINING SERUM
Zjemňující sérum je určeno pro problematickou, obzvláště pórovitou a lesknoucí se
pleť. Redukuje rozšířené póry, matuje a zabraňuje vzniku zánětů i černých teček.
Stimuluje přirozené funkce pokožky, dostatečně hydratuje a zahlazuje povrch
pleti.
Další účinné látky:
PoreAvay, rostlinný extrakt z divokého stromu řecké pistácie, je zapouzdřen
v lipozomech, aby lépe pronikl do pokožky. Výrazně zjemňuje póry, matuje a
působí proti vzniku zánětlivých procesů.
Fucogel®, extrakt z kukuřice a sóji, zvyšuje hydrataci v pleti až na 79%.
Vyhlazuje linie i vrásky ze sucha a zabraňuje extrémnímu přesušení pokožky.

ANTI-UV STRESS SERUM
Antistresové sérum je určeno pro každý typ pleti a chrání pokožku proti UV
záření a klimatickým výkyvům. Velmi účinně napravuje stávající či začínající
poškození pokožky, které je zapříčiněno vlivem těchto negativních faktorů.
Stimuluje tvorbu kolagenu a zvyšuje vitalitu kmenových buněk pokožky.
Další účinné látky:
PhytoCell Tec ™Alp Rose, extrakt z listů kmenových buněk alpských růží,
podporuje životnost kmenových buněk pokožky a chrání před klimatickým
stresem. Oddaluje předčasné stárnutí a má výrazný efekt proti vráskám.
Komplex oligopeptidů má hydratační efekt a podporuje odolnost pokožky.
Repair Komplex zabraňuje poškození pleti vlivem UV stresu a předchází
předčasnému vzniku vrásek. Již vzniklé vrásky viditelně zmírňuje.

ANTI PIGMENT-SPOT SERUM
Antipigmentové sérum se zaměřuje na pokožku s poruchami pigmentace. Úspěšně
odstraňuje či zesvětluje již vzniklé hyperpigmentace a je účinnou ochranou
před jejich dalším výskytem. Má zklidňující efekt a sjednocuje strukturu pleti.
Další účinné látky:
Kyselina glykolová patří ke skupině Alpha-hydroxy (AHA) kyselin. Aktivuje
tvorbu kolagenu a regeneraci pokožky. Zesvětluje pigmentové skvrny a pleť
výrazně omlazuje.
Actipone® Nutgrass, extrakt z kořene trávy Cyperus rotundus, zeslabuje
hyperpigmentaci a má antibakteriální efekt.
Alpha-Arbutin podporuje zesvětlování (bělení) pokožky.
Použití:
Aplikovat na vyčištěnou pleť, lokálně na hyperpigmentace, nanést denní/noční krém.
Důležité:
Nevystavovat pokožku intenzivnímu slunečnímu záření a paprskům solária.
Chránit pleť produktem s vyšší UV ochranou-High UV Protection Cream SPF 30 / SPF 50.

INSTANT LIFT SERUM
Vypínající sérum určené pro předčasně stárnoucí, povadlou pokožku
s nedostatkem vitality. Stimuluje regenerační schopnost pokožky, okamžitě
vypíná kontury a výrazně redukuje linie a vrásky. Zvyšuje hustotu, pevnost i
elasticitu pleti. Zároveň zásobuje pleť hydratací a podpoří její dostatečné
okysličení.
Další účinné látky:
Extrakt z kořene rostliny yam je čistě přírodní látka, hormonálně velmi
podobná tělu vlastním hormonům. Oddálí předčasné stárnutí pokožky, má
výrazný antistresový efekt a podpoří déle trvající mladistvý vzhled pleti.
Phytosan se získává ze sójových bobů a je bohatý na proteiny. Regeneruje, snižuje
hloubku vrásek, zlepšuje pevnost kůže a chrání před stárnutím pleti vlivem UV záření.
Revitalin zvyšuje transport kyslíku mezi buňkami pokožky a odstraňuje únavu.

TOTAL ANTI-AGE SERUM
Vysoce koncentrovaný anti-age produkt je určen pro zralou náročnou pleť
extrémně zatíženou stresem. Intenzivně podporuje vlastní funkce pokožky,
aktivuje obnovu buněk a výrazně mírní jemné, hluboké i výrazové vrásky.
Optimalizuje produkci kolagenu, zvyšuje elasticitu a pevnost pleti a má intenzivní
efekt proti stresu.
Další účinné látky:
Extrakt z kořene rostliny yam /popis účinné látky výše/
Hexapeptidy rozvolňují stažení pleti v oblasti hlubokých a mimických vrásek.
Výrazně tak redukují jejich vzhled a jsou adekvátní kosmetickou alternativou
Botulotoxinu.
Cell Energy Complex aktivuje látkovou výměnu pleti a zpevňuje kontury obličeje.
Použití pleťových sér obecně:
Nanést na vyčištěnou pokožku obličeje, krku a dekoltu a jemně vmasírovat. Aplikovat
obvyklý denní/noční krém.
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