24-HODINOVÝ KRÉM
pro smíšenou a mastnou pleť
Matující denní a noční krém je zaměřen na nedostatečně
okysličenou, unavenou pleť,
která trpí vznikem pupínků, zánětů
a zvýšenou produkcí kožního mazu.
Zajistí rovnováhu mezi obsaženými
lipidy a vodou v pokožce. Redukuje
tak lesknoucí se partie obličeje,
potlačuje vznik zánětů a zjemňuje
pórovitost pleti. Zajistí rovnováhu
mezi problematickou mastnější
T-zónou a suchými perifériemi obličeje. Odstraní známky
únavy, podpoří výměnu kyslíku mezi buňkami pokožky,
zcela sjednotí její strukturu a zjemní první linie i vrásky.
Je vhodným podkladem pod make-up.

Další účinné látky:
Rostlinný squalan, průzračný rostlinný olej, má vyhlazující
a zvláčňující efekt.
Sheabutter, přírodní tuk z ořechů stromu Shea – strom
máselný, má zajímavé zastoupení mastných kyselin.
Pomáhá pokožce vázat vodu a chrání před opětovným
vysoušením. Zjemňuje a vyhlazuje pleť.
Olej z pšeničných klíčků je zlato-žlutý olej lisovaný za
studena s příjemnou vůní obilí. Obsahuje nenasycené
mastné kyseliny, vitamíny A, E, C, D a vitamíny skupiny B.
Aktivuje prokrvení tkáně a obnovovací schopnost pleti.
Použití:
Nanést ráno a večer rovnoměrně na vyčištěnou pokožku
obličeje, krku a dekoltu a jemně vmasírovat.

Další účinné látky:
Bisabolol /popis účinné látky výše/
Oil Reducer má vysokou absorpční schopnost a výrazný
matující efekt, aniž by pokožku vysušoval a dehydratoval.
Funguje efektem savého papíru, odstraňuje lesk z povrchu
pleti.
Aloe Vera se získává z listů stejnojmenné Na základě
komplexního složení má více důležitých účinků:
dostatečně váže hydrataci, podporuje tvorbu kožních
buněk, vyhlazuje povrch pleti a má zklidňující vlastnosti.
Extrakt z malvy (slézu) zklidňuje přecitlivělost pleti
a zabraňuje tvorbě zánětů.
Extrakt z kontryhelu mírní lehká podráždění a snižuje
projevy přecitlivělosti.
Použití:
Nanést ráno a večer rovnoměrně na vyčištěnou pokožku
obličeje a jemně vmasírovat.
24-HODINOVÝ KRÉM pro suchou pleť
Hodnotný denní a noční krém je určen pro bledou,
unavenou pleť s nedostatkem kyslíku a přesušeným
povrchem. Vyrovnává obsah lipidů
a vlhkosti v pleti, zabraňuje jejímu
extrémnímu přesušení a tvorbě
šupinatých lokalit. Aktivuje dostatečnou vazbu hydratace, zmírňuje
projevy přecitlivosti a nepříjemné
pocity pnutí na povrchu pokožky.
Podporuje přirozenou výměnu
kyslíku mezi buňkami pleti a zpomaluje procesy
předčasného stárnutí. Je vhodným podkladem pod
make-up pro extrémně suchý typ pleti.

OXYGEN FORMULA
péče pro nedostatečně
okysličenou pleť
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OXYGEN FORMULA
péče pro unavenou, nedostatečně
okysličenou pleť
/pre-age +25/
ZAJISTÍ ODPOČINUTÝ VZHLED PLETI BEZ ZNÁMEK STRESU
A VYČERPÁNÍ
Velice často se stává, že vlivem četných stresových
faktorů a v důsledku zpomalené výměny kyslíku mezi
buňkami pokožky, vykazuje pleť únavu a vypadá poněkud
fádně. Následně pak získá nežádoucí šedý podtón, ztrácí
svou přirozenou svěžest a vznikají i první vrásky, které jsou
prvotním projevem předčasného stárnutí pokožky
s nedostatkem relaxace.
Řada OXYGEN FORMULA je určena právě pro tuto
unavenou, viditelně bledou pokožku s nedostatkem
kyslíku, která každodenně čelí zatěžujícím negativním
vlivům prostředí. Zabývá se ošetřením pleti ve věkovém
rozmezí od 25 do 35 let. Kosmetické produkty OXYGEN
FORMULA neobsahují samy o sobě kyslík, neboť je to
z chemického a technologického hlediska nemožné.
Ale obsahují klinicky testované složky, které dokáží
aktivovat výměnu kyslíku v buňkách pokožky
a napomohou, aby se tato výměna v pleti realizovala
naprosto přirozeně a dostatečně.
Řada produktů OXYGEN FORMULA pomáhá pokožce se
opět zhluboka nadechnout , podporuje její zdravý,
odpočinutý vzhled a zpomaluje procesy stárnutí.
Účinky produktů OXYGEN FORMULA:
•
podpoří přirozený transport kyslíku mezi
buňkami pokožky
•
zajistí rovnováhu mezi obsaženými lipidy
a vlhkostí v pokožce
•
zabraňují nadměrnému přesušení pleti
a tvorbě šupin
•
redukují nadměrnou tvorbu mazu a lesknoucí
se lokality na pleti
•
mají antistresový efekt
•
odstraňují únavu
•
zajistí pleti přirozený, zdravý tón
•
sjednotí strukturu pokožky
•
zjemňují první linie a vrásky
•
oddalují předčasné stárnutí

Hlavní složení produktů OXYGEN FORMULA:
BIOACTIVE NUTRI COMPLEX je složen z čistě
přírodních a biotechnologických složek:
Revitalin® je účinná látka, která aktivuje přirozený
a dostatečný transport kyslíku mezi buňkami
pokožky. Podporuje její důležité metabolické
procesy. Bio-oligopeptidy jsou zapojeny do
regeneračních procesů pokožky, stimulují produkci
nového kolagenu a posilují epidermis. Pomáhají
vyplnit první vrásky„zevnitř“.
Důležité pojmy…
Peptidy jsou organické látky skládající se z řetězců
aminokyselin. Mají klinicky i dermatologicky
prokázanou vysokou aktivitu. Jejich nejdůležitějším
účinkem je anti-aging. Výrazně oddalují stárnutí,
stimulují tvorbu kolagenu, mají liftingový efekt
a vyhlazují vrásky.
Další hlavní účinné látky:
Mandlový olej se získává z jader sladkých mandlí
lisováním za studena. Optimalizuje hladinu lipidů
a vlhkosti v pokožce. Vyrovnává přirozený obraz
pleti, aby nedocházelo k jejímu nadměrnému
přesušení či naopak k tvorbě lesknoucích se lokalit
na povrchu pleti. Je velmi šetrný k pokožce,
zbavuje nepříjemných pocitů pnutí na povrchu
pleti, má posilující efekt a zvyšuje její odolnost.
Produkty řady OXYGEN FORMULA:
•
Oční krém
•
24-hodinový krém pro mastnou
a smíšenou pleť
•
24-hodinový krém pro suchou pleť
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BIODROGA OXYGEN FORMULA produkty:
OČNÍ KRÉM
Bohatý oční krém je určen pro zvláčnění unavených
a bledých očních partií s nedostatkem kyslíku. Zklidňuje
lehká podráždění a zčervenání,
odstraňuje pocity pnutí a chrání
pleť před vnějšími zátěžemi i klimatickými výkyvy. Výrazně posílí
odolnost očního okolí. Stimuluje
obnovu kožních buněk, zjemňuje
první linie a vrásky a oddaluje
předčasné stárnutí. Současně zabraňuje přesušení
pokožky. Optimalizuje procesy výměny kyslíku
a projasňuje oční reliéf.
Další účinné látky:
Bisabolol, hlavní složka silice heřmánku pravého,
má zklidňující a protizánětlivé vlastnosti.
Allantoin stimuluje tvorbu nových buněk pokožky
a podporuje regeneraci pleti.
Hydrolyzovaný pšeničný protein vyvažuje vlhkost
v pokožce, vyhlazuje strukturu pleti a dodá jí důležitou
ochranu.
Použití:
Ráno a večer nanést na důkladně odlíčenou pokožku
očních partií a jemně vklepat.

