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Kolagen z elastyną 100ml
Cena :
32,99 zł

27,00 zł

o.
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Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Intensywne serum odmładzające
„Kolagen z elastyną”

ba

to preparat, który przywróci blask każdej skórze – młodej, z
problemami trądzikowymi, a także skórze dojrzałej, z oznakami upływu
czasu.
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Kolagen to jeden z kluczowych składników tkanki skórnej. Jest odpowiedzialny za elastyczność, jędrność, nawilżenie
oraz odnowę komórek skóry. To doskonały preparat dla każdego typu skóry, gdyż pełni funkcję naturalnego środka
nawilżającego. Przeciwdziała wiotczeniu skóry oraz wygładza zmarszczki.
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Elastyna zaś odpowiada za sprężystość skóry. To dzięki niej nasza skóra po rozciągnięciu wraca do pierwotnego
kształtu. Występuje razem z kolagenem w tkance łącznej organizmów żywych. Jest produkowana do 25 roku życia, po czym
wraz z wiekiem następuje jej powolna utrata. W wieku 40-50 lat kolagen i elastyna zanika, co przejawia się w zmianach
skórnych, np. zmarszczki, utrata elastyczności i sprężystości skóry, sucha i podrażniona skóra.
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Połączenie tych dwóch preparatów działa cuda! Skóra jest widocznie odmłodzona, wygładzona i zregenerowana, a
równocześnie ochroniona przed wpływem czynników zewnętrznych. Zachowany jest w niej odpowiedni poziom nawilżenia oraz
utrzymana stała równowaga wodno-tłuszczowa. To doskonały preparat do zabiegów mezoterapii mikroigłowej z
zastosowaniem derma rollera.

Właściwości:

działa silne nawilżająco, regenerująco i ujędrniająco
wygładza zmarszczki i likwiduje przebarwienia – opóźnia proces starzenia
spłyca blizny
zwęża pory
pomaga w leczeniu trądziku
powoduje większą sprężystość skóry, a równocześnie ją zmiękcza
nadaje skórze aksamitny dotyk
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łagodzi podrażnienia po depilacji i opalaniu
chroni przed wolnymi rodnikami
niweluje cellulit i rozstępy oraz zapobiega ich powstaniu
modeluje sylwetkę, np. podnosi biust
regeneruje włosy i paznokcie
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Zastosowanie:
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do cery suchej – doskonale nawilża i przywraca skórze blask
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do skóry podrażnionej po opalaniu i zabiegach kosmetycznych – łagodzi i
regeneruje
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do cery dojrzałej ze zmarszczkami i przebarwieniami – spłyca zmarszczki i
uelastycznia skórę
to znakomity dodatek do kremów pod makijaż, gdyż przedłuża trwałość
makijażu
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do skóry z trądzikiem i wypryskami – przyspiesza gojenie i nawilża
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można stosować po opalaniu lub zastosowaniu samoopalacza - opalenizna
będzie trwała i bez smug)
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regeneruje włosy i paznokcie
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regeneruje tkankę chrzęstną – stosować profilaktycznie na stawy 2-3 razy
dziennie

Jak stosować:

na twarz i dekolt:
Nałożyć cienką warstwę produktu i pozostawić na kilka minut do
wchłonięcia.
na włosy:
Rozcieńczyć niewielką ilość kolagenu 1-2 ml z letnią wodą, po czym
wmasować roztwór w wilgotne włosy w szklanym naczyniu. Po 5-10 minutach
spłukać lub pozostawić na włosach.
na paznokcie:
Nałożyć niewielką ilość preparatu na suche, pozbawione lakieru paznokcie
i pozostawić do wchłonięcia.
do kąpieli:
Rozcieńczyć niewielką ilość kolagenu 1-2 ml z letnią wodą, wlać roztwór
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do wanny, kąpać się ok. 10-15 minut.
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na stawy:
Stosować 2-3 razy dziennie smarując miejsca stawowe.
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