SKIN BOOSTER
pro ochranu a zdraví pleti

SKIN BOOSTER
pro ochranu a zdraví pleti
PODPOŘÍ PŘIROZENÉ FUNKCE POKOŽKY
Speciální řada SKIN BOOSTER nabízí vysoce koncentrované produkty, z nichž každý
má zcela specifické zaměření na konkrétní nedostatky pokožky a její aktuální potřeby.
Tato linie obsahuje pečující produkty s okamžitým efektem, které jsou určené pro
zatíženou a stresovanou pleť. Dále obsahuje také produkty zaměřené na každodenní
UV ochranu a znovuobnovu pokožky bezprostředně po kosmetické aplikaci
vysokoprocentních kyselin (AHA kyseliny a kyseliny hyaluronové).
U všech produktů řady Skin Booster je dermatologicky prokázána maximální
snášenlivost.
Účinky produktů SKIN BOOSTER:
stimulují a aktivují přirozené funkce pokožky
poskytují pleti důležitou ochranu před stresem a klimatickými vlivy
mají anti-aging efekt
oddalují předčasné stárnutí
působí proti únavě a vyčerpanosti pokožky
zjemňují linie a vrásky
dostatečně hydratují

BEZ OBSAHU minerálních olejů, emulgátorů, parabenů
a zatěžujících konzervačních látek.

Produkty řady SKIN BOOSTER:
Hyaluronic Acid Gel koncentrát
Firming maska
Vitamin C 2-Phase Restructure koncentrát
High UV Protection Cream SPF 30
High UV Protection Cream SPF 50

BIODROGA MD SKIN BOOSTER produkty:

HYALURONIC ACID GEL KONCENTRÁT
Vysoce koncentrovaný produkt určený pro pokožku vykazující předčasné stárnutí
z jakýchkoliv příčin. Jeho výjimečná receptura obsahuje nízkomolekulární a
vysokomolekulární kyselinu hyaluronovou v kombinaci s patentovaným a klinicky
testovaným komplexem peptidů. Koncentrát zásobuje pleť hydratací a chrání
před jejím vysoušením. Podporuje regeneraci buněk pokožky, zpevňuje a vypíná
její kontury. Výrazně zjemňuje póry a celkový obraz pleti. V krátké době zajistí
intenzivní anti-aging.
Hlavní účinné látky:
Kyselina hyaluronová je přirozenou součástí lidské pokožky a tvoří jednu z hlavních složek
mezibuněčné hmoty. V našem těle funguje jako pomyslný magnet, který na sebe dokáže
vázat vodu a udrží v pleti dostatečnou hydrataci. Chrání kolagenová a elastinová
vlákna, brání prostupu virů a bakterií k buňce pleti a odráží volné radikály. Vyhlazuje linie
i vrásky a celkově je jednou z nejvíce používaných anti-age složek.
Super kyselina hyaluronová má o poznání vyšší hydratační účinek než klasická kyselina
hyaluronová a výrazně posiluje vaznost vody v pleti.
Peptide STPL II (Synthetic Thymic Peptide Library) je patentovaný komplex syntetických
peptidů. Skládá se z 1.600 peptidů, které jsou zcela identické s peptidy přírodními.
Komplex peptidů stimuluje kmenové buňky pokožky, podporuje jejich vitalitu a předchází
předčasným procesům stárnutí.
Použití:
Nanést na vyčištěnou pokožku ráno/večer, eventuálně po aplikaci peelingu. Koncentrát
je nutné nechat vstřebat cca 5 minut. Předčasné nanesení dalšího produktu vede k
vytvoření nežádoucího gumového efektu.
Při nanesení ráno je dále nutné aplikovat produkt s vyšším UV faktorem, nejlépe High UV
Protection Cream SPF 30/SPF 50. Při večerní aplikaci nanést noční krém dle požadavků
pokožky.

FIRMING MASKA
Vypínací maska s okamžitým efektem a přírodním aroma je určena pro
namáhanou a stresovanou pleť, která vykazuje nedostatek vitality a hydratace.
Intenzivně zásobuje pleť hydratací, stimuluje tvorbu kolagenu a zvyšuje elasticitu
pleti. Výrazně redukuje jemné i hlubší vrásky. Její pravidelné používání oddálí
předčasné stárnutí a podpoří mladistvě vypadající vzhled.
Hlavní účinné látky:
Kyselina hyaluronová /popis účinné látky výše/
Extrakt z kořene rostliny yam je účinná látka řazená mezi tzv. fytostimulanty, čistě rostlinné
substance, hormonálně velmi podobné tělu vlastním hormonům. Působí proti
hormonálním procesům stárnutí pokožky a podporuje její přirozené funkce. Má výrazný
efekt proti stresu i vyčerpanosti a podpoří déle trvající mladistvý vzhled pleti.
Slunečnicový olej, bohatý na nenasycené mastné kyseliny, vitamín D a E, chrání pleť
před ztrátou hydratace, má regenerační efekt a jemně detoxikuje.
Vitamín E významně zpomaluje proces stárnutí pokožky. Podporuje obnovu buněk pleti a
hydratuje. Chrání před UV zářením a má antioxidační vlastnosti.

Použití:
Nanést 2-3x týdně na očištěnou pokožku obličeje, krku i dekoltu. Nechat 10 minut působit
a poté přebytky masky smýt teplou vodou. Aplikovat obvyklou denní/noční péči.

VITAMIN C RESTRUCTURE 2-PHASE RESTRUCTURE KONCENTRÁT
Vitamín C dvoufázový restrukturalizační koncentrát se zaměřuje především na
předčasně stárnoucí pokožku bez vitality. Je také velmi účinný v péči o nečistou,
problematickou pleť. Koncentrát působí jako antioxidant, podporuje pleti vlastní
odolnost, hydratuje, stimuluje tvorbu kolagenu a oddaluje předčasné stárnutí.
Zajistí přirozený chod jednotlivých funkcí pokožky a zcela omladí její vzhled.
Hlavní účinné látky:
Kyselina hyaluronová /popis účinné látky výše/
Čistý vitamín C je excelentní pohlcovač volných radikálů, podporuje odolnost pokožky a
posiluje kožní tkáň. Aktivuje tvorbu kolagenu a mírní linie i vrásky. Má zesvětlující efekt na
pigmentové skvrny. Dodá sjednocený, zářivý výraz.
Extrakt z kořene lékořice zjemňuje pokožku a zklidňuje podráždění i zarudnutí. Zabraňuje
tvorbě zánětlivých procesů a zároveň vyrovnává tón pleti.
Oživující komplex znovu vzkřišujících rostlin získaný z odolných rostlin Haberlea
Rhodopensis stimuluje přirozenou regeneraci pokožky a uchovává v pleti dlouhodobě
hydrataci.
Použití:
Aplikovat po důkladném očištění na pokožku obličeje, dále pokračovat v nanesení séra
nebo denního/nočního krému.
Důležité: Bezprostředně po aplikaci se vyvarovat přímému slunečnímu záření.

HIGH UV PROTECTION CREAM SPF 30 a SPF 50
Speciální vysoce ochranné krémy s unikátním systémem UV filtrů účinně blokují
negativní dopady UV záření na pokožku. Používají se pro každodenní UV
ochranu všech typů pleti. Jsou důležité pro pokožku stabilně citlivou na
sluneční záření, pro pleť bezprostředně po ošetření vysokoprocentními
kyselinami (AHA kyseliny, kyselina hyaluronová) nebo po plasticko-estetických
zákrocích. Zabraňují poškození pleti v důsledku UV stresu a aktivují její
regenerační procesy.
Hlavní účinné látky:
UVA & UVB filtrový systém chrání pleť před dopady UV záření a zpomaluje stárnutí
pokožky. Eliminuje pigmentové změny a jiná negativní poškození pokožky.
Vitamín E dokáže velmi úzce spolupracovat s buňkami pokožky a oddálit předčasné
stárnutí. Chrání před UV zářením, má antioxidační vlastnosti, posiluje schopnost udržovat
hydrataci a pomáhá pokožce zachovat si mladistvý vzhled.
D-Panthenol patří do skupiny vitamínů B. Podporuje novou tvorbu buněk pokožky,
urychluje hojení, působí proti zánětům a chrání proti podráždění.
Sheabutter, přírodní tuk z ořechů stromu Shea (strom máselný), má vysoké zastoupení
mastných kyselin. Pomáhá pokožce vázat vodu a chrání před opětovným vysoušením.
Zjemňuje a vyhlazuje pleť.
Použití:
Nanést na vyčištěnou pleť nebo přes sérum, koncentrát či krém. Při nadměrném pocení
aplikaci zopakovat. Nová aplikace neprodlužuje dobu ochrany.
Důležité: Nejedná se o opalovací produkty. Bezpodmínečně vynechat intenzivní
opalování. Nevhodné pro děti. Nenanášet do očí!
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