ošetření pleti
v zimním období
1) MOHU POUŽÍVAT HYDRATAČNÍ PŘÍPRAVKY V ZIMĚ,
KDYŽ VODA V PLETI „ZAMRZÁ“?
O tom, že v buňkách pokožky zamrzá voda a tím se zdravým buňkám rozbíjí buněčná
membrána, se šíří nepravdivý mýtus. Pravdou je, že v kvalitních krémech jsou tak
zvané nosiče, které přenáší do pokožky účinné látky, tedy i hydratační složky. Dokáží
je „propašovat“ do hlubších vrstev pokožky a nezůstávají tak pouze na povrchu. Tím,
že se dostanou účinné látky do větší hloubky, je jejich účinek mnohem intenzivnější
a trvá déle. Jedny z přirozených nosičů jsou mořské řasy, které jsou velmi bohaté na
minerální látky. Hlavní účinná látka zimního krému PERFECT WINTER WELLNESS je
extrakt z mořských řas - Codiavelane®. Má schopnost udržet stálou úroveň hydratace
navzdory prudkým výkyvům teplot a působení slunce, větru a mrazu. Hydratuje nejen
horní, ale i střední a nižší vrstvy pokožky. Působí jako účinný zásobník vlhkosti. Není tak
možné, aby došlo k poškození pleti vlivem „zamrznutí buněk pokožky„.
2) JE VHODNÉ V ZIMĚ POUŽÍVAT JINÉ PŘÍPRAVKY
NA PLEŤ NEŽLI V LÉTĚ ?
V zimě na pleť kromě chladu působí nejen vítr, sluneční záření, ale i teplo z topení (např.
v kanceláři, v autě). Všechny tyto faktory působí na pokožku a výsledkem je kromě
dehydratace pleti i zvýšená tvorba suchých ložisek – výskyt šupinek odumřelých buněk
a větší tvorba vrásek a linií. Celkově se zpomaluje metabolismus látkové výměny.
Dochází k narušení důležitých ochranných funkcí pokožky.
Odpověď na tuto otázku tedy zní ANO.
Hydratace pleti musí být samozřejmě doplněna také o regeneraci, výživu a ochranu. Ve
24-hodinovém zimním krému PerfeCt Winter Wellness zajišťuje hloubkovou výživu a
regeneraci olej z jader meruněk. Aktivuje zpomalený metabolismus pokožky, urychluje
hojení. Svým vysokým obsahem vitaminu B2, B3, B5 a betakarotenu poskytuje
ochranu a regeneraci i pro nejcitlivější typy pleti. Kyselina linolová dlouhodobě ošetřuje
suchou pokožku, zjemňuje linie a vrásky, blahodárně působí i na aknózní pleť a na
projevy ekzému.
Kvalitní ochrannou funkci pleti v zimním krému PERFECT Winter Wellness zajišťuje
olej ze semen americké řeřišnice luční. Jemný olej lisovaný z drobných bílých bylin je
bohatý na vitamín C a pokryje pleť sametovým filmem. Jako když pleť oblékneme do
sametové noční košilky – v angličtině má řeřišnice výstižný název : Lady´s smock dámská košilka!
3) EXISTUJE ZIMNÍ PÉČE, KTERÁ ZÁROVEŇ PŮSOBÍ NA VRÁSKY?
Moderní technologie a vývoj aktivních látek umožňuje propojit ochranu pleti, regeneraci
a anti – aging (péči proti stárnutí pleti). Tyto aktivní účinné látky mohou být vyrobeny
buď uměle - jedná se o chemické složky a nebo čerpají z přírody - složky jsou čistě
přírodní.
Účinná látka působící proti vráskám Matrix stimulátor je čistě přírodním výtažkem
z ibišku. Vyrovnává vlhkost pleti a aktivuje tvorbu kolagenu, který s přibývajícím věkem
ubývá. Kolagenová síť se zpevní a zvýší elasticitu ochablé pleti. Celkově je pokožka
pružnější a již vzniklé linie a vrásky jsou vypnutím pleti jemnější.
Péče o pleť v zimním období je díky 24 -hodinovému krému Perfect Winter Wellness
komplexní.

Váš perfektní společník
pro chladné období

Sněhobílý krém s dokonalým propojením čerstvé vůně
horského vzduchu, zasněžených lesů a rozehřátého krbu je
pokladem pro pokožku v chladném zimním období. Příjemná
konzistence krému umožňuje snadnou aplikaci. 24-hodinová
péče rozmazluje všechny typy pokožky žen i mužů po celý
den i noc. Ošetřující složky chrání pleť před působením chladu
a výkyvy teplot. Vzácné oleje vyživují pleť do hloubky, účinné
hydratační látky ji dlouhodobě hydratují a působí proti vráskám.
Chrání pleť před slunečním zářením, obsahuje UV faktor 8. Je to
ideální produkt pro ochrannou péči v zimním období a nezbytný
pomocník při pobytu celé rodiny na horách.

ÚČINNÉ LÁTKY
Matrix stimulátor
aktivuje tvorbu kolagenu, zvyšuje elasticitu pleti
Codiavelane®
vyrovnává hladinu hydratace v nejhlubších vrstvách pokožky
Olej z americké řeřišnice luční
posiluje ochranné funkce pleti
Olej z jader meruněk
dává pleti jemný, hebký vzhled, vyhlazuje ji a ošetřuje

WWW.SALONBIODROGA.CZ
WWW.BIODROGA.CZ
WWW.OCKOSMETIKA.CZ

77

