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HIPERPIGMENTACJA
Przebarwienia cery powstają na skutek zwiększonej produkcji melaniny, czyli barwnika
nadającego skórze kolor. Do przyczyn takiego stanu należą między innymi: genetyczne
predyspozycje, zmiany hormonalne wywołane np. ciążą, nadmierna ekspozycja na
promieniowanie UV lub brak odpowiedniej ochrony przed słońcem, nieprawidłowa
pielęgnacja, procesy zapalne, starzenie się skóry czy zażywanie niektórych leków.
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SET PIELĘGNACYJNY
Przygotowany przez nas zestaw ma na celu zapobieganie przebarwieniom skóry powyżej
40. roku życia i minimalizowanie już widocznych zmian. Obejmuje codzienną
i cotygodniową pielęgnację produktami bogatymi w składniki aktywne, które
przywracają cerze naturalny odcień i wyraźnie ją rozświetlają.
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Przywraca skórze właściwe pH, dzięki czemu
idealnie przygotowuje ją do nałożenia kolejnych
kosmetyków. Zawiera złoto koloidalne, które
subtelnie
rozświetla
cerę,
a
resweratrol
z czerwonych winogron i niacynamid – mocne
przeciwutleniacze – minimalizują przebarwienia
i zapobiegają ich powstawaniu. Produkt ma
bezalkoholową formułę i wyjątkową żelową
konsystencję, dzięki której natychmiastowo się
wchłania.
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Idealny kosmetyk do redukcji cieni, zmarszczek i obrzęków
w najdelikatniejszym obszarze twarzy, czyli w okolicach
oczu. Wyrównuje naturalny koloryt skóry, a dzięki
niacynamidowi i resweratrolowi z czerwonych winogron
skutecznie zapobiega powstawaniu przebarwień. Zawarty
w nim bisabolol z rumianku działa kojąco i regenerująco.
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Doskonale chroni cerę przed szkodliwymi czynnikami
zewnętrznymi, zapewnia jej odpowiednie nawilżenie,
redukuje przebarwienia i zapobiega ich powstawaniu.
Resweratrol z czerwonych winogron wpływa na
prawidłową produkcję melaniny, wyrównując koloryt
skóry,
złoto
koloidalne
subtelnie
ją
rozświetla,
a niacynamid i kompleks ceramidów wzmacniają jej
naturalną barierę ochronną.
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Opracowany z myślą o odnowie skóry podczas snu,
kiedy jej komórki znacznie intensywniej się dzielą
i regenerują. Niacynamid, resweratrol z czerwonych
winogron i witamina C przyczyniają się do poprawy
kolorytu cery poprzez redukcję przebarwień. Złoto
koloidalne przywraca jej naturalną witalność i blask oraz
wzmacnia
wchłanianie
pozostałych
składników
aktywnych. Kosmetyk jest bogaty w oleje, które
wspomagają odżywienie i rozświetlenie skóry; olejek
arganowy pomaga rozjaśnić ciemne zmi any.
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Skutecznie oczyszcza i odświeża cerę, pozostawiając ją
gładką i delikatnie rozjaśnioną. Za sprawą kryształków
korundu dokładnie złuszcza zrogowaciały naskórek,
zapewniając efekt kosmetycznej mikrodermabrazji.
Zawiera lukrecję, która pięknie wyrównuje koloryt skóry
oraz wykazuje działanie antyoksydacyjne, spowalniając
procesy jej starzenia się. Ponadto został wzbogacony
o łagodzące, nawilżające i regenerujące składniki
aktywne.
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Idealnie
sprawdza
się
zarówno
w
profilaktyce,
jak
i
minimalizowaniu
istniejących
przebarwień.
To
skoncentrowana dawka składników bogatych w witaminy
i antyoksydanty. Oprócz odżywiania i wspomagania redukcji
zmarszczek natychmiastowo regeneruje skórę. Zawiera olejki,
m.in. arganowy, rycynowy i z dzikiej róży, które wyrównują jej
koloryt. Wraz z witaminami C i E stanowią wyjątkowy koktajl dla
odżywionej, pięknej cery.
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Zawiera bogactwo składników naturalnie występujących w skórze,
takich jak kwas hialuronowy, kompleks aminokwasów, sól
sodowa kwasu piroglutaminowego i mocznik.
Dzięki zdolnościom wiązania wody intensywnie
i długotrwale nawilżają cerę, pozostawiając ją jędrną
i aksamitnie gładką. Właściwości okluzyjne płachty
znacznie
zwiększają
przenikanie
składników
odżywczych w głąb skóry. Dzięki temu doskonale ją
napinają,
wygładzając
drobne
zmarszczki,
intensywnie odżywiają i skutecznie regenerują.
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To niezbędne uzupełnienie pielęgnacji skóry z przebarwieniami.
Skutecznie ją oczyszcza i odświeża. Wykazuje silne działanie
peelingujące i przeciwzmarszczkowe. Kwas glikolowy złuszcza
martwe komórki naskórka, rozjaśnia przebarwienia oraz pobudza
cerę do samoregeneracji. Nowoczesna formuła nasączonych
płatków zapewnia wygodę i higienę, a ich struktura wspomaga
działanie kosmetyku.
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POD MAKIJAŻ SPF 30

Doskonałe zwieńczenie codziennej pielęgnacji. Nie tylko
przygotowuje skórę do nałożenia makijażu, ale również dzięki
SPF 30 chroni ją przed szkodliwym działaniem promieniowania
UV. Kosmetyk został wzbogacony o wodę rumiankową oraz
ekstrakty z aloesu i nagietka.
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Zastosowane kosmetyki:
- Tonik odmładzający w żelu: 2 × dziennie
- Luksusowy olejek do twarzy: 2 × dziennie
- Odmładzający krem pod oczy: 2 × dziennie
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- Odmładzający krem na dzień: 1 × dziennie
- Odmładzający krem na noc: 1 × dziennie
- Wielofunkcyjna baza pod makijaż SPF 30: 1 × dziennie
- Hialuronowa maska na tkaninie Hydro Therapy: 1 × tygodniowo
- Złuszczający tonik do twarzy w płatkach: 3 × tygodniowo | od połowy kuracji
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