SKIN BOOSTER SUPPLEMENTS
nutriční přírodní doplňky

SKIN BOOSTER SUPPLEMENTS
nutriční přírodní doplňky pro zajištění vnitřní i vnější rovnováhy organismu
Výživové doplňky stravy ve formě kapslí jsou určeny pro podporu jednotlivých funkcí
v našem organismu. Vyrovnané vnitřní prostředí v těle významně přispívá ke zdravějšímu a
bezchybnému vzhledu pokožky. Je tedy velmi důležité vnímat vnitřní i vnější prostředí těla
jako kompletní celek.
Produktovou linii šesti druhů kapslí, s obsahem čistě přírodních složek, je možné podávat
jako ozdravující kůru kdykoliv během celého roku.
Jednotlivé kapsle se zaměřují na celkovou detoxikaci organismu i pokožky, zabývají se
hormonálně podmíněným stárnutím pleti a podporují imunitní systém včetně
metabolických procesů v těle. Mají výrazné antistresové, antioxidační a ochranné
vlastnosti.
Každý z produktů je také cíleně zaměřen na určitý nedostatek na lidské pokožce, jako je
předčasné stárnutí, UV stres, zánětlivé procesy nebo pigmentové nerovnosti.
SKIN BOOSTER SUPPLEMENTS VÝŽIVOVÉ KAPSLE JSOU KAŽDODENNÍM DOPLŇKEM ZDRAVÉHO
ŽIVOTNÍHO STYLU.

Účinky produktů řady SUPPLEMENTS:

harmonizují vnitřní i vnější stránku našeho organismu
aktivují správné metabolické funkce
výrazně oddalují předčasné stárnutí
nastartují správnou detoxikaci
posilují imunitní systém
zvyšují obranyschopnost organismu i pokožky
redukují nedostatky a poškození vzniklé na pleti

Kombinace výživových kapslí s aplikací pleťových sér:

Každý vnitřní impuls organismu, popřípadě jeho nerovnováha, se velmi brzy zrcadlí na vzhledu
lidské pokožky. Užívání výživových kapslí aktivuje přirozenou regeneraci a detoxikaci organismu.
V této fázi může docházet k negativním projevům na povrchu pokožky. Je tedy, v některých
případech, nutné podpořit pleť aplikací koncentrovaného pleťového séra z řady Skin Booster
Power Serums . Pokožka se tak rychleji zotaví a vykazuje dlouhodobě přirozený zdravý vzhled.

BEZ OBSAHU zatěžujících látek.
Hlavní účinné látky:
Vitamín H posiluje obranyschopnost organismu a nervový systém. Regeneruje pokožku a má
vysoké hojivé vlastnosti. Zvyšuje odolnost pleti vůči negativním vlivům.
Vitamín D3 se za normálních okolností tvoří v lidské kůži při působení slunečního záření. Pozitivně
ovlivňuje imunitu organismu, chrání srdce a dohlíží na tvorbu vápníku v těle.
PRODUKTY ŘADY BIODROGA MD SKIN BOOSTER SUPLEMENTS:
Clear Concept Capsules (1)
Liquid Concept Capsules (2)
Structure Concept Capsules (3)
Protego Concept Capsules (4)
Briliant Concept Capsules (5)
Youth Concept Capsules (6)

BIODROGA MD SKIN BOOSTER SUPPLEMENTS produkty:

CLEAR CONCEPT CAPSULES
Výživové kapsle s pročišťujícím a detoxikačním účinkem na celý organismus
i pokožku. Jsou určeny převážně pro klienty s problematickým typem pleti
v jakémkoliv věku. Zmírňují projevy akné, zamezují vzniku zánětlivých procesů,
zvyšují obranyschopnost těla a dodají pokožce vitalitu a čistý zdravý vzhled.
Další účinné látky:
Extrakt z guarany stimuluje přirozený chod jednotlivých funkcí těla.
Extrakt z prosa je bohatý na esenciální aminokyseliny, nenasycené mastné kyseliny, minerály,
stopové prvky a vitamíny. Napomáhá k regeneraci celého těla i pleti.
Zinek podporuje detoxikaci těla a pročišťuje strukturu pokožky.
Vitamín E dokáže velmi úzce spolupracovat s jednotlivými buňkami a významně zpomaluje
procesy stárnutí. Působí jako silný antioxidant, chrání před UV paprsky, posiluje hydrataci a
pomáhá pokožce zachovat si dlouhodobě mladistvý vzhled.
Selen chrání před poškozením buněk a podporuje zdravý vzhled pleti.
Vitamíny skupiny B působí příznivě na nervový systém a jsou důležité pro enzymatické funkce
v těle. Zabraňují únavě organismu a podporují vitální stav pokožky.

LIQUID CONCEPT CAPSULES
Koncept kapslí prospívá imunitnímu systému organismu a podporuje
metabolické procesy v těle. Zaměřuje se na nedostatečně hydratovanou,
zatíženou pleť s přesušeným povrchem a tvorbou vrásek a linií ze sucha. Spojuje
efekt regenerace, detoxikace a hydratace.
Další účinné látky:
Vitamín E, Selen /popis účinných látek výše/
Řasa chlorela je sladkovodní řasa s blahodárnými účinky na tvorbu buněk.
Prospívá imunitnímu systému a metabolickým procesům v těle.
Extrakt zeleného čaje podporuje přirozené detoxikační procesy v těle.

STRUCTURE CONCEPT CAPSULES
Nutriční koncept kapslí s anti-oxidačním efektem je důležitý pro celkovou
stavbu těla. Zaměřuje se na stresovanou pokožku s nepravidelnou strukturou a
pleť s výskytem rozšířených pórů. Stimuluje kolagenovou syntézu pleti, chrání
před poškozením buněk a podporuje jejich dostatečnou tvorbu. Zároveň
zvyšuje kvalitu nehtů a posiluje strukturu vlasů.
Další účinné látky:
Vitamín E, Selen, Vitamíny skupiny B /popis účinných látek výše/
Vitamín C působí jako antioxidant a posiluje imunitní systém. Zajišťuje ochranu před
předčasným stárnutím a stimuluje kolagenovou syntézu v pokožce.
Hořčík je důležitý pro správnou činnost svalů a nervů. Napomáhá oběhovému systému a má
lehké zklidňující schopnosti.

PROTEGO CONCEPT CAPSULES
Výživové kapsle zajišťují přirozenou obnovu a ochranu celému organismu.
Obzvláště se hodí pro pokožku zatíženou klimatickými vlivy a nadměrným
UV zářením. Mají výrazný antioxidační účinek a chrání buňky před volnými
radikály. Zabraňují stárnutí kůže a posilují také kvalitu nehtů i vlasů.
Další účinné látky:
Vitamín E, Selen, Zinek, Vitamín C /popis účinných látek výše/
Aronia extrakt je bohatým zdrojem antioxidantů a působí proti stresu. Má blahodárný vliv na
krevní oběh. Chrání buňky před volnými radikály a oddaluje stárnutí kůže.
Extrakt z granátového jablka chrání buňky pokožky a zamezuje poškození pleti.

BRILIANT CONCEPT CAPSULES
Obsah kapslí velmi přispívá k celkové regeneraci organismu. Je určen pro
pleť, která vykazuje zpomalené či narušené funkce a pro pokožku
s výskytem hyperpigmentace jakéhokoliv původu. Zajistí tvorbu nových
buněk a podpoří důležitou výživu těla.
Další účinné látky:
Vitamín E /popis účinné látky výše/
Zapouzdřené mikrokapsle se lněným semínkem mají blahodárný vliv na trávicí systém.
Podporují čistý obraz pokožky.
Kyselina linolová je esenciální mastná kyselina, zvaná též jako omega 6 mastná kyselina.
Podporuje zdraví buněk a zvyšuje obranyschopnost organismu. Působí také proti nadměrnému
vypadávání vlasů.

YOUTH CONCEPT CAPSULES
Anti-age koncept kapslí je vytvořen pro potřeby pokožky v jakékoliv fázi jejího
chronologického stárnutí. Je také vhodný pro pleť zatíženou hormonálními
výkyvy. Zpomaluje procesy stárnutí, posiluje nervový systém a má stimulační
účinek na růst buněk. Optimálně aktivuje regenerační funkce těla
a dostatečně chrání před stresem.
Další účinné látky:
Vitamín C, Zinek, Hořčík, Vitamíny skupiny B /popis účinných látek výše/
Acai berry je silný přírodní antioxidant. Udržuje zdravý imunitní systém organismu a aktivuje
správný metabolismus. Podpoří důležitou detoxikaci těla.
Vápník je minerál důležitý pro stavbu kostí, funkci srdce a nervové soustavy.
Kyselina listová napomáhá dělení buněk a posiluje metabolické funkce
Fytostimulanty, rostlinné substance, velmi podobné tělu vlastním hormonům. Působí proti
hormonálním procesům stárnutí.
Youth kapsle obsahují tyto fytostimulanty:
Extrakt z květů jetele lučního oddaluje stárnutí pleti a zahlazuje linie a vrásky.
Extrakt z kořene rostliny yam působí proti předčasnému stárnutí pokožky a má výrazný
antistresový efekt.
Použití:
Dvě kapsle denně během jídla zapít dostatečným množstvím vody.
Doporučená denní dávka nesmí být překročena. Není určeno jako náhrada stravy.

www.biodroga.cz

