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Model : SUC
Successlogy - luksusowy krem intensywnie regenerujący (50ml)
Producent : AP Ltd.
Successlogy - luksusowy krem intensywnie regenerujący (50 ml)
Z biegiem lat skóra, przytłoczona nadmiarem trosk, traci energię do sprawnego
działania. Lepsze czasy przypomni jej z sukcesem ten luksusowy
przeciwzmarszczkowy krem odbudowujący dla skóry dojrzałej. Dzięki
ekskluzywnemu zestawowi roślinnych składników czynnych o wyjątkowej
skuteczności działa on jak skuteczny zabieg odmładzający.
Działanie:
&bull; odmładza, zwiększając zawartość prawidłowo zbudowanego kolagenu w
skórze,
&bull; działa intensywnie przeciwzmarszczkowo,
&bull; poprawia jędrność, sprężystość i napięcie skóry,
&bull; działa silnie przeciwrodnikowo, hamuje proces starzenia się skóry,
&bull; pobudza procesy odnowy skóry,
&bull; odbudowuje zewnętrzną barierę ochronną skóry,
&bull; normalizuje zaburzone funkcje skóry,
&bull; nawilża,
&bull; dostarcza optymalny zestaw składników odżywczych,
&bull; działa łagodząco,
&bull; przywraca równowagę kwasową i hydrolipidową.
Skóra staje się jędrniejsza i bardziej elastyczna, zmarszczki zostają wyraźnie
zredukowane, cera jest doskonale nawilżona i odżywiona.
Składniki czynne:
Ekologiczny olej z nasion dzikiej róży piżmowej, olej z nasion wiesiołka
dwuletniego, koenzym Q10, olejek eteryczny z wetiwerii pachnącej, olejek eteryczny z
drzewa różanego.
Wskazania:
Skóra dojrzała, wyraźne oznaki starzenia się, zmarszczki, opadające rysy twarzy,
utrata jędrności i elastyczności, suchość skóry, złe ukrwienie, skóra
problematyczna, podrażnienia, skłonność do stanów zapalnych.
Sposób stosowania:
Nakładać codziennie rano i wieczorem na skórę dokładnie oczyszczoną i
stonizowaną za pomocą różanej mgiełki�AP Mist Rosarium (zamów mgiełkę).
Delikatnie wmasować, a następnie lekko wklepać. Najlepsze rezultaty uzyskuje się
przy kompleksowym stosowaniu całości programu pielęgnacji ANNA PIKURA:
kolagen aktywny biologicznie�White�bąd�Plus�+ różana�
mgiełka + biokrem botaniczny dobrany do potrzeb skóry.
Dla kogo stworzyliśmy Successlogy
W skórze dojrzałej coraz wolniej przebiega synteza kolagenu, wskutek czego skóra
traci jędrność i sprężystość, przybywa też zmarszczek. Dodatkowo słabnąca z
wiekiem naturalna bariera ochronna nie pozwala na utrzymanie właściwego
nawilżenia, przez co skóra wolniej się regeneruje. Krem Successlogy stworzyliśmy
z myślą o szczególnych potrzebach skóry dojrzałej. Dzięki ekskluzywnemu
kompleksowi oleju z nasion róży piżmowej, oleju z nasion wiesiołka i koenzymu
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Q10 pobudza on procesy odnowy i regeneracji skóry. Działa powstrzymując
starzenie się skóry, optymalnie zaspokajając jej potrzeby odżywcze i zapewniając
najlepszą ochronę.
Dlaczego Successlogy jest tak skuteczny
Recepturę luksusowego kremu intensywnie regenerującego Successlogy
skomponowaliśmy z odpowiednio dobranych najwyższej jakości składników
roślinnych. Każdy z nich jest naturalną skarbnicą substancji aktywnych, wszystkie
zaś łącznie tworzą synergiczny kompleks dostarczający skórze najcenniejszych
składników w najskuteczniejszych, naturalnych proporcjach. Gwiazdą kremu jest
innowacyjnie zastosowany olej z nasion róży piżmowej, działający jak skuteczny
zabieg odmładzający. Dzięki temu krem działa &bdquo;inteligentnie&rdquo;,
pobudzając naturalne procesy odnowy, optymalnie regulując nawilżenie skóry,
chroniąc ją i pielęgnując. Jednocześnie jest rozpoznawany przez skórę jako
&bdquo;przyjazny&rdquo; i działa na nią kojąco, nie drażniąc.
Dlaczego Successlogy jest przyjazny dla skóry
Opracowując recepturę Successlogy, kierowaliśmy się pragnieniem stosowania
przede wszystkim substancji naturalnych. Bogaty kompleks składników aktywnych
składa się z łagodnych dla skóry substancji roślinnych. Zapach kremowi nadają
naturalne olejki eteryczne z drzewa różanego i z wetiwerii pachnącej. Wyjątkową
cechą Successlogy jest również zastosowanie innowacyjnych naturalnych
emulgatorów i stabilizatorów, przyjaznych dla skóry.
Najważniejsze składniki aktywne
Ekologiczny olej z nasion dzikiej róży piżmowej Rosa moschata
Zawiera cenny kwas retinowy, wraz z innymi kwasami tłuszczowymi współtworzący
zewnętrzną barierę chroniącą skórę przed utratą wilgoci. Kwas retinowy - będący
formą witaminy A - ma jednak jeszcze inną nadzwyczajną cechę: znacząco wpływa
na zwiększenie zawartości prawidłowo zbudowanego kolagenu w skórze właściwej
i jako taki jest niezastąpiony w pielęgnacji cery dojrzałej. Kwas trans retinowy zawarty
w oleju z nasion róży jest najbardziej aktywną postacią witaminy A. W
odróżnieniu od tretinoiny syntetycznej może być w pełni bezpiecznie stosowany,
ponieważ nie wywołuje żadnych efektów ubocznych w postaci silnych
podrażnień skóry i działań teratogennych. Olej z nasion róży piżmowej jest
też bogatym naturalnym źródłem witaminy C, o silnym działaniu
przeciwrodnikowym i przeciwstarzeniowym. Wpływa więc na poprawę jędrności
skóry, wspomaga proces odnowy naskórka, dostarcza składników odżywczych
niezbędnych do optymalnej pielęgnacji cery dojrzałej.
Olej z wiesiołka dwuletniego Oenothera biennis
Zawiera najwięcej kwasu gamma-linolenowego spośród wszystkich olejów
roślinnych. Dzięki temu najbardziej wszechstronnie oddziałuje na skórę,
normalizując jej zaburzone funkcje: nawilża, odżywia, przywraca skórze funkcje
ochronne, tworzy barierę przeciwinfekcyjną, działa przeciwalergicznie i
przeciwzapalnie, przywraca równowagę kwasową i hydrolipidową.
Koenzym Q10
Zapewnia skórze znakomitą ochronę przed szkodliwym działaniem promieni UV,
powodujących rozpad włókien kolagenowych. Działa intensywnie
przeciwzmarszczkowo, wyraźnie poprawiając jędrność i elastyczność wiotkiej
skóry.
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Olejek eteryczny z wetiwerii pachnącej Vetiveria zizanioides
Olejek eteryczny z korzeni tropikalnej trawy występującej m. in. na wyspach Reunion,
Haiti i Jawa, w krajach, skąd pochodzi, jest nazywany &bdquo;olejkiem spokoju&rdquo;
- jego aromat poprawia samopoczucie, a jednocześnie działa kojąco na psychikę.
Preparaty z wetiwerii znajdują rozliczne zastosowania w tradycyjnej medycynie
hinduskiej. Jej głęboki, ale zarazem odświeżający drzewny zapach z nutami mchu i
leśnego poszycia jest wykorzystywany w najwyższej klasy perfumach. Olejek
wetiweriowy słynie z cennych zalet kosmetycznych i jest stosowany szczególnie w
pielęgnacji skóry dojrzałej, źle ukrwionej, suchej, a także podrażnionej i ze
stanami zapalnymi, np. trądzikiem. Działa przeciwzmarszczkowo.
Olejek eteryczny z drzewa różanego Aniba rosaeodora
Olejek eteryczny pozyskiwany z drewna brazylijskiego drzewa różanego (zwanego
też palisandrem brazylijskim), o pięknym kwiatowym zapachu przypominającym
piwonię, jest wysoko ceniony w perfumiarstwie, a w aromaterapii wykorzystuje się jego
działanie łagodzące depresje, stany przygnębienia i apatii. W kosmetyce ceni się
przede wszystkim jego właściwości odmładzające skórę. Ze względu na bardzo
wszechstronne działanie, m. in. antyseptyczne, stymulujące i przywracające skórze
naturalną równowagę, jest stosowany w preparatach do skóry problematycznej - bez
blasku, przesuszonej, wrażliwej, trądzikowej i tłustej.
Naturalny emulgator
Misterne połączenie kwasów tłuszczowych, pod względem chemicznym
przypominające skład zewnętrznej warstwy lipidowej naskórka, nie tylko nie drażni
skóry, ale wręcz pielęgnuje naturalną barierę ochronną naskórka, jednocześnie
ułatwiając przenikanie w głąb cennych substancji aktywnych.
Rezultaty
Dzięki wszechstronnemu działaniu naturalnych składników aktywnych luksusowy
krem intensywnie regenerujący Successlogy pobudza procesy odnowy skóry. Staje
się ona jędrniejsza i bardziej elastyczna, zmarszczki zostają wyraźnie zredukowane,
cera jest doskonale nawilżona i odżywiona.
Przechowywać w temperaturze od 5� C do 20� C, najlepiej w lodówce lub w
chłodnym zacienionym miejscu.
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Wszystkie preparaty ANNA PIKURA zawierają w swoim składzie naturalne substancje
biologicznie aktywne, w większości pozyskiwane z roślin pochodzących z
certyfikowanych upraw ekologicznych.

Cena : 300,00 zł Brutto ( 243,90 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 03 marzec 2010
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