FAQ / ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

CO JSOU OVOCNÉ KYSELINY?

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ LÁTKA
MATRIXYL?

Ovocné kyseliny jsou organické kyseliny vyskytující se v ovoci nebo rostlinách. Každá ovocná
kyselina plní svůj vlastní účel. Kyselina glykolová se v pleťové péči používá jako peeling. Má
velmi vysokou penetrační schopnost, díky níž
může zvláště dobře pronikat do hlubších vrstev pokožky. Ovocné kyseliny navíc podporují tvorbu kolagenu a celkově zvyšují odolnost
pokožky. Výsledkem je hladší a rovnoměrnější
pleť s jemnějšími vráskami.

Postupem času se snižuje schopnost kůže produkovat dostatek kolagenu. To vytváří vrásky
a linie. Účinná látka Matrixyl se skládá ze dvou
mikro stavebních bloků Palmitoyl Tripeptide-1
a Palmitoyl Tetrapeptide-7 (peptidové stavební bloky). Tyto dokáží „probudit“ buňky k reakci, která je stimuluje k produkci nového kolagenu. Kůže se může regenerovat „zevnitř“
a dochází k jejímu omlazení.

JAK POMÁHÁ PANTHENOL?

CO JE KOENZYM Q10?

Panthenol (také dexpanthenol nebo provitamin B5) velmi dobře proniká do pokožky
a zlepšuje v ní rovnováhu vlhkosti. Podporuje
metabolismus kožních buněk a jejich optimální
výživu. Navíc má zklidňující efekt.

Koenzym Q10 je tělu vlastní enzym přítomný v každé živé buňce. V „elektrárnách“ buněk (mitochondriích) Q10 zajišťuje dostatek
energie pro zdravý růst pokožky. S věkem
klesá množství tělu vlastního konezymu Q10.
To zpomaluje tok energie a rychlost obnovy
buněk. Výsledkem je citlivá pokožka, která je
méně chráněna před škodlivými vlivy prostředí
a volnými radikály. S koenzymem Q10 můžete
citlivou pokožku před škodlivými vlivy prostředí chránit.

JAK PŮSOBÍ VITAMÍN E?

CO JE AQUARICH?

Vitamin E (jinak též tokoferol) je jednou z látek účinných proti stárnutí. Volné radikály poškozující kůži, např. způsobené UV zářením,
jsou vitamínem E zachyceny. Vysoký antioxidační potenciál chrání pokožku před vnějším
stárnutím a vráskami. Vitamin E také zlepšuje
schopnost pokožky vázat vodu, čímž zvyšuje
její hydrataci. Používá se také jako ochranná
složka finálních kosmetických produktů, protože díky jeho antioxidačním vlastnostem dokáže ochránit další citlivé složky před znehodnocením.

Aquarich™ je výtažek z černého ovsa a lecitinu, který poskytuje hodnotnou hydrataci
a péči o pleť. Látky vázající vodu (proteiny,
aminokyseliny a polysacharidy) a cenné vitamíny (provitamin A, B1, B2, B6, kyselina pantothenová, niacin a biotin) z extraktu z černého ovsa - starověké plodiny - jsou v kombinaci
s hydratačními a kondicionačními účinky Lecitinu zodpovědné za viditelně pěstěný efekt.

Z ČEHO SE ZÍSKÁVÁ BAMBUCKÉ
MÁSLO?

DÍKY ČEMU JE CUPUACU MÁSLO
TAK CENNÉ?

Zvláště cenný je olej ze semen bambuckého
máslovníku (strom karité). Je velmi bohatý na
nenasycené mastné kyseliny a nezmydelnitelné látky. Účinek: Napjatá pokožka se díky bambuckému máslu opět zjemňuje a vyhlazuje.

Cupuaçu máslo pochází z amazonské oblasti
brazilského deštného pralesa. Extrahuje se ze
semen Cupuaçu, stromu z rodu kakaovníku.
Máslo cupuacu je ceněno v péči o pleť díky vysokému obsahu esenciálních mastných kyselin.
Posiluje funkci přirozené kožní bariéry a snižuje vysoušení pokožky.

KDY A JAK MÁM POUŽÍVAT
AKTIVNÍ TONIKUM?

KDY A JAK MÁM POUŽÍVAT
PLEŤOVÝ KRÉM PROTI VRÁSKÁM?

Ráno a/nebo večer navlhčete vatový tampon
Aktivním tonikem a rozetřete ho po vyčištěné pleti. Tím odstraníte odumřelé kožní buňky
a pokožku dočistíte do hloubky pórů.

Ráno a večer naneste krém na pleť vyčištěnou
Aktivním tonikem.

KDY A JAK MÁM POUŽÍVAT OČNÍ
BALZÁM PROTI VRÁSKÁM?

KDY A JAK MÁM POUŽÍVAT
SÉRUM PROTI VRÁSKÁM?

Po aplikaci Pleťového krému proti vráskám naneste kolem očí Oční balzám proti vráskám.
V případě potřeby ho použijte také na vrásky
kolem rtů. Jemně poklepávejte prostředníčky
a prsteníčky, dokud se balzám dobře nevstřebá.

Každý den ráno a večer naneste sérum na vyčištěnou pokožku. V případě potřeby použijte
ještě Pleťový krém proti vráskám.

