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ANTI-AGE
proti stárnutí pleti
VÝRAZNĚ ODDÁLÍ CHRONOLOGICKÉ STÁRNUTÍ
Vysoce koncentrovaná linie anti-age produktů čerpá z nejnovějších poznatků medicíny a
farmakologie. Je určena především pro konkrétní požadavky náročné pokožky v jakékoliv
chronologické fázi předčasného stárnutí. Zabývá se také hormonálně podmíněným
stárnutím pleti. Produkty skrývají podnázev Collagen Boost. Jejich hlavní funkcí je tedy
stimulace přirozené kolagenové syntézy pokožky, zabránění zpomalení této přirozené kožní
funkce a ochrana před enormní ztrátou kolagenu.
Účinky produktů ANTI-AGE:
poskytují pleti kompletní anti-aging
zvyšují kolagenovou syntézu a tvorbu kolagenu
výrazně redukují jemné i hlubší linie a vrásky
vypínají kontury obličeje
podpoří správné dělení kožních buněk
oddalují předčasné stárnutí
doplňují hydrataci hluboko do pokožky
dodají pleti maximální ochranu
zvláčňují přesušené partie
zabraňují podráždění a přecitlivělosti pleti
Produkty řady ANTI-AGE:
Collagen Boost Denní krém
Collagen Boost Noční krém
Collagen Boost Oční krém
Hlavní složení produktů:
Palmitoyl Tripeptide-5, peptidový systém sestavený s tripeptidů. Peptidy jsou vysoce efektivní
anti-aging složky se signální funkcí pro pokožku. Jedná se o organické sloučeniny, složené z
několika řetězců aminokyselin, schopné zajistit správný růst buněk pokožky a obnovu kůže.
Podporují tedy proces regenerace pleti. Hlavní funkcí složky Palmitoyl Tripeptide-5 je
stimulace přirozené kolagenové syntézy v pokožce a ochrana před úbytkem kolagenu.
Působí zároveň proti tvorbě vrásek, zvyšuje pevnost i pružnost pleti a zpomaluje procesy
chronologického stárnutí pokožky.
Extrakt z květů jetele lučního je zahrnut mezi velmi účinné přírodní fytostimulanty. Má
stimulační účinek na růst buněk pokožky. Výrazně podporuje kolagenovou syntézu,
oddaluje chronologické stárnutí pleti a zahlazuje linie a vrásky.
Extrakt z kořene rostliny yam je rostlinným fytostimulantem a je pro své léčivé účinky
využíván již od doby Aztéků a Májů. Zajišťuje pokožce výrazné omlazení, dodá vitalitu a
stimuluje tělu vlastní produkci DHEA (Dehydroepiandrosteron, tzv. hormon mládí). Extrakt
oddálí předčasné stárnutí pokožky, má výrazný antistresový efekt a podpoří déle trvající
mladistvý vzhled pleti.
Vysvětlení pojmu - Fytostimulanty jsou čistě rostlinné substance, hormonálně velmi podobné
tělu vlastním hormonům. Působí proti hormonálním procesům stárnutí pokožky a podporují
její funkce.
Textura BIODROGA MD ANTI-AGE produktů:
Vykazuje vysokou snášenlivost na pokožce, která je dána obsahem jedinečného systému
složek pod názvem Derma Membrane Complex (DMC).
DMC se označuje jako „pokožce příbuzný“, neboť obsahuje totožné složky jako lidská
pokožka. Tvoří základ transportního systému přenášejícího účinné látky do pleti a zajistí
jemnou lehce vstřebatelnou texturu produktů, aniž by do nich musely být přidány zatěžující
emulgátory. Prostřednictvím hodnotné receptury se účinné látky dopraví přímo, rychle a
zcela hladce do spodních vrstev pokožky a je výrazně navýšena jejich účinnost.

Vlastnosti produktů ANTI-AGE:
dermatologicky testováno

žádné SILIKONY

žádné PARABENY

žádné ŽIVOČIŠNÉ SLOŽKY

žádné MINERÁLNÍ OLEJE

s VITAMÍNY

žádné EMULGÁTORY
žádné PEG
žádná BARVIVA

s KYSELINOU HYALURONOVOU

s DMC
(Derma Membrane Complex)
s PEPTIDY

Prokázané zmírnění hloubky vrásek při aplikaci produktů
Anti-Age Collagen Boost doložený testy*:
DENNÍ KRÉM v průměru o

25-43%
NOČNÍ KRÉM v průměru o 26-35%
OČNÍ KRÉM v průměru o 26%
* hodnoty po krátkodobé aplikaci 4 týdny, studie Dermatest GmbH

BIODROGA MD ANTI-AGE produkty:

COLLAGEN BOOST DENNÍ KRÉM pro posílení kolagenu
Vysoce efektivní anti-age krém je určen pro každodenní regeneraci pleti,
která je zatížena stresem a předčasným stárnutím v jakékoliv chronologické
fázi. Vykazuje nejvyšší možnou, testy potvrzenou snášenlivost i účinnost.
Hlavními oblastmi jeho působení je aktivní anti-aging, antioxidační efekt a
hydratační účinek. Dodá pleti ochranu před stresovými a klimatickými vlivy.
Poskytuje pleti ochranný štít proti UV paprskům.
Další účinné látky:
Shoreabutter neboli máslo ilipé se získává z plodů stromů Shorea stenoptera rostoucích na
Borneu. Jedná se o obzvláště pečující, výživný rostlinný tuk, který má vyhlazující efekt na
strukturu pokožky a dodává dostatečnou výživu.
Sheabutter, přírodní tuk z ořechů stromu Shea, má zajímavé zastoupení mastných kyselin.
Pomáhá vázat vodu, chrání před vysoušením a zajistí pleti zjemňující a vyhlazující efekt.
Kyselina hyaluronová je přirozenou součástí lidské pokožky a tvoří jednu z hlavních složek
mezibuněčné hmoty. V našem těle funguje jako „vodní magnet“, který na sebe váže vodu
a udrží dostatečnou vlhkost. Chrání kolagenová a elastinová vlákna a odráží volné radikály.
Vyhlazuje linie i vrásky a celkově je jednou z nejvíce používaných anti-age složek.
Super kyselina hyaluronová má zcela odlišnou strukturu než klasická kyselina hyaluronová a
o poznání vyšší hydratační účinek. Spojení obou těchto přírodních kyselin je vysokým a zcela
šetrným doplněním hydratace i pro citlivý typ pleti.
Vitamín E významně zpomaluje proces stárnutí pokožky. Podporuje obnovu buněk pleti,
hydratuje, má antioxidační vlastnost a chrání před UV zářením.
Použití: Nanést ráno, bezprostředně po čištění, na pokožku obličeje, krku i dekoltu.

COLLAGEN BOOST NOČNÍ KRÉM pro posílení kolagenu
Efektivní noční péče s bohatou konzistencí se zaměřuje na potřeby
stresované pleti v jakékoliv fázi jejího chronologického stárnutí.
Dokáže proniknout do hlubších vrstev pokožky a maximálně aktivovat
regenerační procesy kožních buněk během fáze spánku. Poskytuje
kompletní anti-aging a zajistí hladký mladistvý vzhled pleti ihned po
probuzení.
Další účinné látky:
Shoreabutter, Sheabutter, Vitamín E, Kyselina hyaluronová - /popis účinných látek výše/
Mandlový olej lisovaný za studena zvyšuje odolnost a obranyschopnost pleti.
Slunečnicový olej, bohatý na nenasycené mastné kyseliny, betakaroten,
vitamín D a E, dodá pleti ochranu před ztrátou hydratace, má regenerační efekt, jemně
detoxikuje a zajistí lehkou podporu prokrvení.
D-panthenol označovaný též jako kyselina pantotenová, patří do skupiny vitamínu B,
konkrétně B5. Účastní se metabolismu všech živin v těle a hraje důležitou roli při
keratinizaci epidermu, vlasů i nehtů. Podporuje novou tvorbu kožních buněk, urychluje
hojení, působí proti vzniku zánětů a chrání proti podráždění.
Vitamín A pomáhá stimulovat stavbu nových buněk pokožky, je velmi účinný při porušení
pigmentace a viditelně minimalizuje linie a vrásky.
Vitamín C zajišťuje ochranu před předčasným stárnutím způsobeným vlivem světla, stimuluje
kolagenovou syntézu a má zesvětlující účinek na pigmentové skvrny.
Použití:
Aplikovat večer následně po čištění pokožky obličeje, krku a dekoltu.
Důležité:
Nepoužívat přes den. Obsah vitamínu A a C může způsobit přecitlivělost pokožky na
sluneční záření.

COLLAGEN BOOST OČNÍ KRÉM pro posílení kolagenu
Koncentrovaná receptura anti-age krému s medicínským základem pečuje
o pleť očních partií v každé fázi chronologického stárnutí. Je určena také pro
náročnou oční oblast, která může vykazovat projevy přecitlivělosti, vyčerpání
a hormonálně podmíněné změny. Zjemňuje nebo zcela odstraňuje tmavé
kruhy pod očima a otoky. Zároveň oddaluje chronologické stárnutí, zvyšuje
tvorbu kolagenu, výrazně mírní linie a vrásky a dlouhodobě podporuje zcela
zdravý mladistvý vzhled pleti kolem očí.
Další účinné látky:
Kyselina hyaluronová, Sheabutter, Vitamín E, Slunečnicový olej
- /popis účinných látek výše/
Extrakt z kořene lékořice zklidňuje projevy přecitlivělosti na pleti a podráždění.
Komplex extraktu z mořských řas, escinu a kofeinu efektně působí proti stresu, únavě a
vyčerpanosti pokožky v oblasti očí. Mírní otoky, stíny a tmavé kruhy pod očima.
Použití:
Ráno i večer nanést po vyčištění očních partií na pokožku kolem očí a jemně zapracovat.
Další vlastnost Collagen Boost Nočního a Očního krému:
s PŘÍRODNÍMI VONNÝMI SLOŽKAMI

www.biodroga.cz

