Serum kolagenowe z kwasem
hialuronowym w żelu
Idealne nawilżenie

collagen+

Doskonałe połączenie aktywnego kolagenu morskiego z kwasem hialuronowym, przeznaczone jest do
pielęgnacji każdego rodzaju cery, zwłaszcza suchej. Zastosowanie wysokiej jakości aktywnego kolagenu
z dużą zawartością hydroxyproliny regeneruje i poprawia kondycje skóry, czyniąc ją bardziej jędrną,
elastyczną i promienną.

nowa jakość

Dzięki dodatkowi kwasu hialuronowego, skóra staje się idealnie nawilżona. Regularne stosowanie serum

bez kompromisów

opóźnia efekty starzenia się skóry, wypłyca zmarszczki, redukuje blizny, a także zmniejsza przebarwienia.

Cena:

»

30 ml - 35 zł brutto

»

100 ml - 60 zł brutto

Pojemności:

Kwas hialuronowy
(Hyaluronic Acid)

»» 30 ml
»» 100 ml

Zawiera:

»» 2,5% kwasu hialuronowego
»» 45% kolagenu

Efekty działania

Nie zawiera:

»» parabenów
»» ftalanów
»» olejów mineralnych/
wazeliny/parafiny
»» lanoliny
»» silikonów
»» donorów formaldehydu

Dlaczego warto
stosować

Kwas hialuronowy to polisacharyd, jeden z najbardziej wartościowych składników nawilżających,
naturalnie występujący w skórze właściwej i naskórku człowieka. Kwas hialuronowy posiada
unikatową zdolność wiązania cząsteczek wody, do kilkuset razy większą niż wynosi jego ciężar.
Dzięki tym właściwościom tworzy naturalny film wzmacniający barierę hydrolipidową skóry
i zapobiega transepidermalnej ucieczce wody. Stymuluje również produkcję ceramidów, które
zapewniają nieprzepuszczalną powłokę dla wody oraz decydują o elastyczności skóry i utrzymaniu jej stałej temperatury. Ponadto działa antyoksydacyjnie, zwiększając odporność skóry na
działanie wolnych rodników, pobudzając działanie katalazy, enzymu obecnego w skórze, który
bierze udział w zwalczaniu wolnych rodników, odpowiedzialnych za starzenie się organizmu.
Z wiekiem ilość kwasu hialuronowego w skórze maleje, a utrata wody, którą kwas hialuronowy
wiąże, sprzyja powstawaniu zmarszczek. Regularne uzupełnianie poziomu kwasu hialuronowego
w skórze, pomaga w utrzymaniu wysokiego poziomu nawilżenia i zapobiega wysuszaniu cery.
Wraz z kolagenem decyduje o sprężystości i elastyczności skóry. Ponadto kwas hialuronowy
pobudza naturalną produkcję kolagenu. Ponieważ jest to substancja naturalna, nie powoduje
ona uczuleń, a wręcz wpływa kojąco na podrażnienia i przyspiesza gojenie naskórka.
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