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EVEN & PERFECT
perfektní korekce nedostatků pleti
ZAJISTÍ PLETI ROVNOMĚRNÝ ZDRAVÝ VZHLED
Pečující řada korekčních produktů výrazně redukuje nedostatky pleti. Zajistí pokožce
rovnoměrnou strukturu a sjednocený odstín. Každý z produktů je zcela specifický
svým složením a zaměřením na individuální požadavky pleti.
Produktová linie má antistresový efekt a podpoří perfektní bezchybnou image.

Účinky produktů řady EVEN & PERFECT:

zajistí důležitý anti-age účinek
sjednotí barevný tón a reliéf pokožky
výrazně oddálí předčasné stárnutí
korigují nedostatky pleti
chrání proti dopadu světla a proti klimatickým vlivům
zvýší přirozenou obnovu pokožky
odstraní stres a únavu
dodají pleti zdravý, celistvý vzhled

BEZ OBSAHU zatěžujících látek.
Hlavní účinná látka:
Tripeptidy aktivují přirozené regenerační procesy pleti. Jsou důležité pro vitalitu
kmenových buněk pokožky a jejich správnou obnovu. Stimulují tvorbu kolagenu a
výrazně redukují linie i vrásky. Zajistí optimální hustotu, pevnost a elasticitu pleti.
Řada EVEN & PERFECT obsahuje tento tripeptid:
Palmitoyl Tripeptid-5 je složka tvořená peptidy, které vykazují vysoké anti-aging
účinky. Posilují oslabené funkce pokožky a stimulují dostatečnou tvorbu kolagenu
důležitou pro vypnutou pevnou pleť.

PRODUKTY ŘADY BIODROGA MD EVEN & PERFECT:
Korekční tónující fluid SPF 15
Oil Control matující fluid
Oil Control matující fluid SPF 40
Korekční CC krém proti zarudnutí pleti SPF 20
Korekční CC krém proti únavě SPF 20

BIODROGA MD EVEN & PERFECT produkty:

KOREKČNÍ TÓNUJÍCÍ FLUID SPF 15
Korekční tónující fluid s faktorem 15 dokáže velmi úzce pracovat s vlastní
tvorbou kožního melaninu a zcela individuálně se přizpůsobí danému
barevnému odstínu pleti. Zajistí pokožce anti-age efekt, zvýší hydrataci,
zahladí linie i vrásky a chrání proti předčasnému stárnutí i klimatickému
stresu. Koriguje lehké nedostatky a nerovnosti pokožky. Nechá zcela
vyniknout zářivý jemně broskvový nádech pleti a podtrhne její přirozený
vzhled i bez aplikace make-upu.
Další účinné látky:
Avokádový olej obsahuje důležité vitamíny a vysoký podíl mastných kyselin.
Vyhlazuje suchá šupinatá místa na pokožce a dodá vláčnost.
Actipone® Nutgrass, extrakt z kořene trávy Cyperus Rotunduss, zeslabuje pigmentové
skvrny a účinně předchází jejich nové tvorbě.
Kyselina hyaluronová se přirozeně vyskytuje v lidské pokožce. Tato biotechnologicky
získaná látka má výrazné hydratační a anti-aging účinky.
Zapouzdřené barevné pigmenty se již během aplikace aktivují, přizpůsobí se
přirozenému barevnému odstínu pokožky a korigují jemné nedostatky.
Světelná ochrana SPF 15 zabraňuje možným poškozením pleti v důsledku dopadu
slunečních paprsků a poskytne jí dostatečný ochranný film.

KOREKČNÍ CC CREAM proti únavě SPF 20
Anti-age korekční krém proti únavě pokožky s faktorem 20 je opatřen
antistresovými a vysoce ochrannými vlastnostmi. Spojuje hydratační účinek
a efekt proti stárnutí, zároveň také plně nahrazuje každodenní make-up.
CC krém podpoří přirozenou tvorbu kolagenu v pokožce a velmi přispívá ke
zvýšení její elasticity a pevnosti. Jeho přirozený tělový odstín okamžitě splyne
s pokožkou. Reaguje na tvorbu kožního melaninu a dokáže se tak snadno
přizpůsobit individuálnímu tónu každé pleti. Dokonale zakrývá jemné
nedostatky, odplaví stres a zajistí pleti naprosto odpočinutý zářivý vzhled.

KOREKČNÍ CC CREAM proti zarudnutí pleti SPF 20
Anti-age korekční krém proti zarudnutí pokožky s UV faktorem 20 je určen pro
pleť s projevy podráždění, zarudnutí a s výskytem rozšířených kapilár. Jeho
jemně nazelenalý odstín okamžitě koriguje tyto nedostatky a zajistí pleti
plnohodnotnou náhradu za běžný denní make-up. Pracuje s tvorbou kožního
melaninu a dokáže se tedy zcela přizpůsobit barevnému tónu pokožky.
CC krém zajistí pleti potřebný anti-aging efekt, podpoří tvorbu kolagenu a
zahladí linie i vrásky. V krátké chvíli dodá pleti opět celistvý zdravý vzhled.
Další účinné látky:
Zapouzdřené barevné pigmenty /popis účinné látky výše/
Světloodrážející pigmenty opticky korigují vrásky a zakrývají lehké nedostatky pleti.
UV ochrana SPF 20 tvoří na povrchu pleti ochranný štít a oddálí předčasné stárnutí
Zelené barevné pigmenty, obsažené v CC krému proti zarudnutí, ihned neutralizují
začervenání, podráždění a korigují viditelnost rozšířených kapilár.
Použití: Nanést jako konečný produkt rovnoměrně přes aplikované sérum nebo
obvyklý denní krém. Nevmasírovat!

OIL CONTROL MATUJÍCÍ FLUID
& OIL CONTROL MATUJÍCÍ FLUID SPF 40
Oba matující fluidy jsou určeny především pro kombinovanou a
mastnou, lesknoucí se pleť v jakémkoliv věku. Jsou také vhodné
k ošetření aknózní a pórovité pokožky. Vysoká koncentrace
nadstandardních složek umožňuje jejich aplikaci i pro zralý typ pleti,
který vykazuje tyto nedostatky.
Fluidy opatřené funkcí kontroly mazotoku pokožky výrazně regulují
tvorbu mazu, zjemňují i stahují rozšířené póry a redukují mastný lesklý
povrch pleti. Dodají pleti ihned po aplikaci na několik hodin matný
rovnoměrný vzhled. Zároveň zásobují pokožku hydratací a zajistí
potřebný anti-aging.
Varianta Oil Control Matt Fluid SPF 40 se zvýšeným UV faktorem 40 je určena pro
přecitlivělou pleť nebo pokožku vystavenou nadměrně intenzivnímu slunečnímu
záření. Chrání pokožku před dopady UV záření, zabraňuje jejímu poškození a další
tvorbě pigmentových skvrn.
Další účinné látky:
Sebum Balancer zajistí matný vzhled pleti a reguluje obsaženou vlhkost.
Oil Absorber, derivát aminokyseliny s vysokou absorpční schopností, funguje efektem
savého papíru. Odstraňuje lesk z povrchu pleti, aniž by pokožku vysušoval a
dehydratoval.
Derivát kukuřičného škrobu dodá dlouhotrvající hydratační efekt a má silné matující
účinky.
Hydroforte je účinná látka, která dodává pleti důležité stopové prvky a minerální
látky. Má prokazatelný hydratační účinek a zpevňuje obličejové kontury.
Bisabolol je hlavní složkou silice heřmánku pravého. Zklidňuje podráždění i zarudnutí
pokožky.
Extrakt z okurky, obsažený v Oil Control Matt Fluidu SPF 40, je bohatý na vitamín B.
Efektivně působí proti pórovitosti pleti a zjemňuje její strukturu. Má vypínací a
osvěžující účinek.
Extrakt z vrbové kůry, obsažený v Oil Control Matt Fluidu SPF 40, má výrazný
protizánětlivý účinek a celkově vyrovnává obraz pokožky. Zmírňuje viditelnost
rozšířených pórů.
Světelná ochrana SPF 40 zabraňuje poškozením pokožky, dehydrataci a zamezí
tvorbě tmavých skvrn na pleti, které vznikají na zanícené pleti v důsledku působení
slunečních paprsků.
Použití:
Aplikovat po očištění pokožky obličeje pod denní krém nebo make-up.

www.biodroga.cz

