PŘÍPRAVKY PRO DOMÁCÍ PÉČI
Pokožka je každý den vystavena znečištění, které narušuje její ochrannou bariéru,
zmenšuje zásoby antioxidantů a kyslíku.
DVA NEJVĚTŠÍ NEPŘÁTELÉ POKOŽKY:
• SMOG (sopečný prach, pyl, exhalace
z dopravy a průmyslové výroby). Nejškodlivější jsou prachové částečky o velikosti 2,5 mikronů, způsobující oxidační
stres a vznik volných radikálů, zanícení
a poškození funkce buněk.

• NEDOSTATEK KYSLÍKU. Kyslík je
pro pokožku nezbytný, aby její buňky produkovaly energii a mohly stále fungovat.
Buňky NEMOHOU KYSLÍK skladovat,
a proto naprosto závisí na jeho přísunu.
NÁSLEDKY ZNEČIŠTĚNÍ
A NEDOSTATKU KYSLÍKU:
Dehydratace • Předčasný vznik vrásek
• Vznik skvrn • Nesjednocený tón pleti • Nedostatek zářivosti • Ochablá pleť

• Akné • Podráždění a začervenání.
Zářivost a barva pleti jsou přímým odrazem zdraví pokožky a jsou spojené
s hladinou kyslíku. Od 20. roku života
se snižuje rychlost přenosu v kapilárách.
Kyslík regeneruje a sjednocuje tón pleti,
zlepšuje cirkulaci, ničí bakterie a vyrovnává produkci mazu, hydratuje a snižuje
výskyt vrásek.
Věková kategorie: 20+

REVITALIZAČNÍ KRÉM POWER OXYGEN

cena:

VLASTNOSTI: Přípravek pomáhá udržovat pleť rovnoměrně a přirozeně hydratovanou. Rychle se vstřebává a je příjemný na dotek. Zachycuje kyslík a působí proti vnějšímu znečištění. Ochrana před buněčnou oxidací, stimulace transportu kyslíku, ochrana
před vnějšími vlivy, podpora buněčné mikroflóry a návrat k přirozené rovnováze pleti.
POUŽITÍ: Nanést ráno a večer uhlazujícími pohyby až do úplného vstřebání.
PARTIE PRO APLIKACI: Obličej, krk a dekolt
BALENÍ: 50 ml ve speciální air-less tubě (bez přístupu vzduchu)
DOPORUČENO PRO:
Normální a suchá pleť
 Dehydratace

 Předčasný vznik vrásek

 Ochablá pleť

 Podráždění a začer venání

 Sk vrny
 Akné

REVITALIZAČNÍ GEL-KRÉM POWER OXYGEN
VLASTNOSTI: Spojuje gelovou bázi a přírodní emulzi v ochranný film vhodný pro smíšenou nebo mastnou pleť. Přípravek pomáhá udržovat pleť rovnoměrně a přirozeně
hydratovanou. Rychle se vstřebává a je příjemný na dotek. Zachycuje kyslík a působí
proti vnějšímu znečištění. Ochrana před buněčnou oxidací, stimulace transportu kyslíku, ochrana před vnějšími vlivy, podpora buněčné mikroflóry a návrat k přirozené
rovnováze pleti.

cena:

POUŽITÍ: Nanést ráno a večer uhlazujícími pohyby až do úplného vstřebání.
PARTIE PRO APLIKACI: Obličej, krk a dekolt
BALENÍ: 50 ml ve speciální air-less tubě (bez přístupu vzduchu)
DOPORUČENO PRO:
Smíšenou a mastnou pleť
 Dehydratace

 Předčasný vznik vrásek

 Ochablá pleť

 Podráždění a začer venání

 Sk vrny
 Akné

REVITALIZAČNÍ SÉRUM POWER OXYGEN
VLASTNOSTI: Detoxikační sérum na obličej a krk, průhledné lehké, úžasně hydratující.
Obsahuje bublinky, které při kontaktu s pokožkou uvolňují účinné látky. Nemastné,
jemné, nezatěžuje pleť. Obsahuje unikátní kombinaci antioxidačních složek a ochranných faktorů proti vnějšímu znečištění. Ochrana proti městskému znečištění se systémem proti usazování škodlivin. Okamžitá detoxikace od látek způsobujících oxidační
stres. Proti volným radikálům (ROS).
POUŽITÍ: Nanést ráno a/nebo večer uhlazujícími pohyby před použitím obvyklého
krému.
cena:

PARTIE PRO APLIKACI: Obličej, krk a dekolt
BALENÍ: 30 ml ve speciální air-less lahvičce (bez přístupu vzduchu)
DOPORUČENO PRO:
Všechny typy pleti
 Dehydratace

 Předčasný vznik vrásek

 Ochablá pleť

 Podráždění a začer venání

 Sk vrny
 Akné
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