
Połączenie aktywnego kolagenu morskiego z colostrum, przeznaczone jest do pielęgnacji każdego rodzaju cery,

zwłaszcza zalecane jest do cery z niedoskonałościami kosmetycznymi. Zastosowanie wysokiej jakości kolagenu z dużą

zawartością hydroxyproliny regeneruje i poprawia kondycję skóry, czyniąc ją bardziej jędrną, elastyczną i promienną.

Dzięki dodatkowi colostrum bogatego w immunoglobuliny, o właściwościach przeciwzapalnych i antystarzeniowych,

skóra w krótkim czasie odzyskuje doskonały wygląd. Regularne stosowanie serum redukuje stany zapalne, opóźnia 

starzenie się komórek, a także zwiększa naturalny system obronny skóry przed czynnikami zewnętrznymi. Pomaga 

w regeneracji tkanek, redukuje blizny i objawy trądziku.

nowa jakość

bez kompromisów

Połączenie kolagenu morskiego, alg morskich, kwasu hialuronowego, oraz skwalanu (naturalnego oleju pozyskiwanego 

z oliwek), przeznaczone jest do nawilżania każdego rodzaju skóry, szczególnie suchej oraz wrażliwej. ALGOMEGA NP, 

kompozycja dwóch alg Nannochloropsis oculata Hibberd oraz Porphyra umbilicalis (Linnaeus) bogatych w wielonie-

nasycone kwasy tłuszczowe omega-3 (EPA i DHA), oraz oleju z ostropestu z pierwszego tłoczenia (Silybum marianum) 

bogatego w kwasy omega-6 (głównie kwasu linolowego) oraz sylimaryny, doskonale uzupełnia niedobory lipidów 

naskórka, powoduje wzrost nawodnienia zmniejszając łuszczenie się naskórka. 

Doskonale chroni skórę przed utratą wody oraz wzmacnia funkcje bariery ochronnej naskórka. SEA MOIST COMPLEX, 

kompleks czerwonej macroalgi (Kappaphycus alvarezii) w połączniu z wodą morską bogatą w minerały takie jak sód, 

potas, magnez i wapń wpływa na wzrost desmosomów komórek naskórka, zwiększając spoistość struktury.

Pojemności:
 » 30 ml
 » 100 ml

Zawiera:
 » 3% colostrum
 » 45% kolagenu
 » algomega NP. (wyciągl z alg)
 » Sea Moist Complex (wyciąg z  alg)
 » Skwalan

Nie zawiera:
 » parabenów
 » ftalanów
 » olejów mineralnych/ 
wazeliny/parafiny

 » lanoliny
 » silikonów
 » donorów formaldehydu

Bogaty w wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 (głównie EPA i DHA), oraz oleju 
z ostropestu z pierwszego tłoczenia (Silybum marianum) bogatego w kwasy omega-6 
(głównie kwasiu lianolowego) oraz sylimaryny doskonale uzupełnia niedobory lipidów 
naskórka, powoduje wzrost nawodnienia zmniejszając łuszczenie się naskórka. Doskonale 
chroni skórę przed utratą wody oraz wzmacnia funkcje bariery ochronnej naskórka.

Kompleks czerwonej macroalgi Kappaphycus alvarezii w połączeniu z wodą morską bogatą 
w minerały takie jak sód, potas, magnez i wapń wpływa na wzrost desmosomów komórek 
naskórka zwiększając spoistość struktury.

Natuiralny, ekskluzywny olej, pozyskiwany z oliwek, dający po aplikacji uczucie aksamitnej 
gładkości (bez uczucia tłustości czy lepienia) w znaczący sposób zwiększa przenikanie 
lipofilowych składników aktywnych takich jak witamina A, E i innych surowców biologicznie 
czynnych rozpuszczalnych w tłuszcach. Ma działane antyoksydacyjne chroniąc skórę przed 
oksydacją spowodowaną promieniowaniem UV i powstawaniem wolnych rodników. Lekkie 
działanie bakterio i grzybobójcze chroni uszkodzoną skórę przed infekcjami oraz wspomaga 
proces gojenia się ran. Dzięki tym właściwościom znajduje szerokie zastosowanie w prepa-
ratach do pielęgnacji skóry z egzemą i alopowym zapaleniem skóry.

Algomega NP  
(wyciąg z alg) 

Nannochlorapis oculata 
Hibbert oraz Porphrya 

umbilicallis (Linnaeus) 
Kützing

Sea moist complex

Skwalan

Kolagenowy krem nawilżający 
z dodatkiem alg

Cena: » 50 ml - 50zł brutto

collagen+
Kompleksowa ochrona
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