Další účinné látky:
Zelená káva, Fucogel® , Světlo odrážející pigmenty,
Vrásky vyplňující prášek /popis účinných látek výše/.
Použití:
Ráno a večer nanést na důkladně očištěnou pokožku
obličeje, krku a dekoltu a také po předchozím nanesení
Vitalizačního vitamínového koncentrátu nebo Anti-Age
pleťového oleje. Následně jemně vmasírovat.
OSVĚŽUJÍCÍ OČNÍ FLUID
Výjimečně lehký, svěží produkt funguje
jako prevence proti vzniku počátečních
známek stárnutí pokožky v oblasti očních
partií. Současně velmi dobře redukuje již
vzniklé první vějířkovité vrásky a linie
z nedostatku hydratace. Výrazně zmírňuje
otoky a kruhy v této velmi citlivé oblasti,
odstraní únavu a zajistí liftingový efekt
a vypnutí očních víček. Dodá očnímu okolí
hydro-lipidní rovnováhu, posílí odolnost
i přirozenou pružnost a pevnost pleti.
Další účinné látky:
Zelená káva, světloodrážející pigmenty
/popis účinných látek výše/.
Codiavelane®, extrakt z mořských řas, zásobuje pleť
dostatečným množstvím hydratace s dlouhotrvajícím
efektem. Vyhlazuje suché linie a celkovou strukturu pleti.
Beautifeye ™, vysoce účinná látka, poskytuje pokožce
liftingový efekt. Podporuje její optimální pružnost
a eliminuje vrásky. Současně redukuje tmavé kruhy
a otoky v oblasti očních partií.
Použití: Aplikaci usnadní praktický rol-on, kterým se
produkt nanáší ráno i večer na důkladně očištěnou
pokožku očního okolí. Lze aplikovat i na horní víčka.
ANTI-AGE PLEŤOVÝ OLEJ
Pečující olej s anti-age účinkem je určený
převážně pro normální, suchý a citlivý typ
pleti. Navyšuje elasticitu pleti, vyrovnává
obsah hydratace, zásobuje pokožku
lipidy a předchází známkám předčasného
stárnutí. Zvyšuje regenerační vlastnosti pleti
a posiluje její přirozenou obranyschopnost.
Chrání před stresem i volnými radikály
a má anti-oxidační efekt.

Další účinné látky:
Vitamín A podporuje přirozenou regeneraci a správně
fungující procesy v pokožce.
Sheabutter, přírodní tuk z ořechů stromu shea, zásobuje
pokožku vlhkostí a lipidy.
Olej z mučenky dodá cenné lipidy a má pozitivní vliv
na hydrataci i regeneraci.
Olej ze šípkové růže bohatý na nenasycené kyseliny
a vitamíny podporuje ochranné funkce
a obranyschopnost pokožky.
Použití: Aplikovat ráno i večer na důkladně očištěnou
pokožku obličeje, krku a dekoltu a nanést obvyklý krém.
VITALIZAČNÍ VITAMÍNOVÝ KONCENTRÁT
Vysoce koncentrovaný produkt s obsahem
důležitých vitamínů je určený pro revitalizaci
všech typů pleti. Zklidňuje lehká podráždění
a podporuje odolnost malých kapilár.
Zvyšuje vitalitu pokožky, její elasticitu
i pevnost a současně vyrovnává obsah
hydratace. Nabízí anti-oxidační ochranu,
udržuje správnou ochrannou bariéru pleti
a stimuluje regenerační procesy v pokožce.
Další účinné látky:
Vitamín A /popis účinné látky výše/.
Vitamín C posiluje anti-oxidační ochranu pokožky
a je také důležitý pro hydrataci.
Vitamín F přispívá k udržení ochranné bariéry pokožky
a zvyšuje její elasticitu.
Vitamín H (biotin) redukuje první vrásky a zpevňuje
kontury pleti.
Panthenol zklidňuje pokožku, mírní lehká podráždění
a zarudnutí.
Extrakt z jírovce zvyšuje odolnost malých kapilár
a zpevňuje jejich stěnu.
Použití: Aplikovat ráno i večer na důkladně očištěnou
pokožku obličeje, krku a dekoltu a nanést obvyklý krém.
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ENERGIZE & PERFECT
vitalizační řada proti prvním
známkám stárnutí

ENERGIZE & PERFECT
vitalizační řada proti prvním známkám stárnutí
/pre-age + 25/
ÚČINNĚ REDUKUJE VIDITELNOST PRVNÍCH VRÁSEK

Produkty řady ENERGIZE & PERFECT:

ENERGIZE & PERFECT produkty:

Vyplňující 24-hodinový krém
Vyplňující 24-hodinový krém pro suchou pleť
Osvěžující oční fluid
Anti-Age pleťový olej
Vitalizační vitamínový koncentrát

VYPLŇUJÍCÍ 24-HODINOVÝ KRÉM
Lehký, snadno vstřebatelný krém
přesně odpovídá potřebám
normálního a smíšeného typu
pleti s počátečními známkami
stárnutí. Redukuje první vrásky
a linie ze sucha, vyplňuje jejich
hloubku a vypíná pleť. Dohlíží
nad správnou obnovou buněk
a tvorbou kolagenu. Zajistí dostatek hydratace, působí
jako anti-oxidant a dostatečně chrání pokožku před
vnějšími negativními vlivy. Okamžitě posílí přirozenou
pružnost i pevnost pleti a oddálí její předčasné stárnutí.

Ve dvaceti letech většinou ještě není pro mnohé ženy
téma stárnutí pokožky zcela aktuální. Tento nevyhnutelný
proces je ale již v tomto období aktivní. Postupuje nejprve
velmi pomalu a zpočátku bez viditelného upozornění
na povrchu pleti. „Vrásky smíchu“ při uvolnění mimiky
okamžitě mizí. Posléze z nich ale vznikají jemné,
naznačené linie, které jsou nejvíc patrné v oblasti očí.
Rozlišuje se mezi tzv. vráskami ze sucha a liniemi s větší
hloubkou, které vznikají jako důsledek nadměrného
zatížení pleti slunečními paprsky, klimatickými výkyvy
a dalšími stresovými faktory. Vrásky ze sucha je možno
vyplnit a zahladit poměrně ihned při doplnění vlhkosti
do pleti. Linie s větší hloubkou potřebují vyšší podporu
koncentrovaných složek v produktech, aby byly včas
zaretušovány a byly opět méně viditelné. Mastná či
smíšená pleť vykazuje obecně mnohem později známky
stárnutí než je tomu u pokožky suché.
Na všechny tyto nedostatky nalezneme odpověď
v produktové řadě ENERGIZE & PERFECT.
Revitalizační produkty řady ENERGIZE & PERFECT jsou
určeny pro pokožku s počátečními známkami stárnutí, jako
jsou první vrásky, naznačené suché linie, náhlá ztráta
energie a bledá nevýrazná barva pokožky. Dále jsou velmi
účinné při postupné ztrátě přirozených funkcí pleti. Svou
významnou roli mají i v prevenci proti předčasnému vzniku
těchto projevů stárnutí.
Účinky produktů ENERGIZE & PERFECT:











dodají hydrataci
dohlédnou na jednotlivé přirozené funkce pokožky
posílí tvorbu kolagenu
působí jako účinné anti-oxidanty
zabrání vzniku přesušení pleti
redukují první vrásky a naznačené linie
odstraní únavu
podpoří přirozenou zdravou barvu pokožky
zvýší elasticitu a pevnost pokožky
zpomalí a oddálí předčasné stárnutí

Další účinné látky:
Zelená káva zabraňuje nadměrnému zadržování vody
v pokožce a ukládání toxinů. Aktivuje zpomalené kožní
buňky a zajišťuje jejich správné obnovování.
Fucogel® je extrakt z kukuřice a sóji, který zvyšuje
hydrataci pokožky až na 79%.
Světlo odrážející pigmenty opticky retušují nedostatky
na pleti.
Vrásky vyplňující prášek funguje jako výplň do jemných
naznačených vrásek a linií.

Hlavní složení produktů ENERGIZE & PERFECT:
BIOACTIVE ENERGY COMPLEX se skládá
z vitamínové a peptidní složky:
Vitamín E je významnou složkou v oblasti antiagingu pokožky. Působí také jako výborný
antioxidant. Váže hydrataci a redukuje vznik linií
a vrásek. Minimalizuje poškození pokožky
způsobená UV zářením. Vyhlazuje povrch pleti
a posiluje její hustotu, pružnost i pevnost.
Matrix Peptidy aktivují kolagenovou syntézu v
pokožce a zajišťují dostatečnou tvorbu kolagenu.
Posilují strukturu pleti, redukují linie i vrásky
a podporují přirozenou elasticitu pokožky. Mají
liftingový efekt a výrazně oddalují stárnutí.

Použití:
Ráno a večer nanést na důkladně očištěnou pokožku
obličeje, krku a dekoltu a také po předchozím nanesení
Vitalizačního vitamínového koncentrátu nebo Anti-Age
pleťového oleje. Následně jemně vmasírovat.
VYPLŇUJÍCÍ 24-HODINOVÝ KRÉM pro suchou pleť
Hodnotný krém zcela vystihuje
požadavky suchého typu pleti
s prvními projevy předčasného
stárnutí, který může trpět tvorbou ohraničených
šupinatých lokalit. Retušuje
první vrásky i linie ze sucha,
posílí obsah hydratace a lipidů
v pleti, což je velmi důležité
právě pro tento typ pokožky. Zajistí správnou obnovu
pleti a dostatečnou tvorbu kolagenu. Působí jako
účinný antioxidant a blokuje negativní vliv volných
radikálů. Zabraňuje vzniku přesušení, odstraňuje
nepříjemné pocity pnutí i sevření na povrchu pleti
a zpomalí její předčasné stárnutí.

