AP

Utworzono : 22 czerwiec 2017

> Serenology – luksusowy krem przeciwzmarszczkowy pod oczy (25ml)

Serenology – luksusowy krem przeciwzmarszczkowy pod
oczy (25ml)
Model : SER
Serenology – luksusowy krem przeciwzmarszczkowy pod oczy (25ml)
Producent : AP Ltd.
Serenology - luksusowy krem przeciwzmarszczkowy pod oczy (25 ml)
Głębia spojrzenia nie musi oznaczać głęboko podkrążonych oczu i głębokich
zmarszczek! Nawet w dojrzałym wieku oczy powinny fascynować rozmówcę przede
wszystkim swym wewnętrznym blaskiem. Ten luksusowy przeciwzmarszczkowy krem
pod oczy - prawdziwy roślinny eliksir młodości dla skóry dojrzałej - dba o to, aby
skóra wokół oczu stanowiła dla nich jedwabiste tło.
Działanie:
&bull; spłyca głębokie zmarszczki i likwiduje drobniejsze,
&bull; polepsza jędrność, sprężystość i napięcie skóry,
&bull; odmładza, zwiększając zawartość prawidłowo zbudowanego kolagenu w
skórze,
&bull; przywraca właściwe nawilżenie,
&bull; rozjaśnia cienie i poprawia koloryt cery,
&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; dostarcza optymalny zestaw składników odżywczych,
&bull; działa łagodząco, przeciwalergicznie i przeciwzapalnie.
Dla kogo stworzyliśmy Serenology
Delikatna skóra okolic oczu jest najbardziej podatna na działanie niekorzystnych
czynników zewnętrznych, najwyraźniej też zaznaczają się na niej symptomy
upływającego czasu. Luksusowy krem przeciwzmarszczkowy pod oczy Serenology
stworzyliśmy jako najlepszą codzienną pielęgnację skóry dojrzałej. Bogata
receptura, oparta na innowacyjnym połączeniu ekologicznego oleju z nasion róży
piżmowej, wody z kwiatów bławatka i koenzymu Q10, skutecznie zwalcza takie
problemy jak zmarszczki, zwiotczenia, brak jędrności, suchość skóry oraz obrzęki i
cienie, a przy tym chroni przed agresją wolnych rodników, promieni UV i innych
szkodliwych czynników zewnętrznych.
Dlaczego Serenology jest tak skuteczny
Recepturę luksusowego kremu przeciwzmarszczkowego pod oczy Serenology
skomponowaliśmy z odpowiednio dobranych najwyższej jakości składników
roślinnych, z których każdy jest sam w sobie naturalną skarbnicą substancji
aktywnych. Łącznie tworzą one bogaty kompleks dostarczający skórze wszystkiego,
co potrzebne, 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;, optymalnie pobudzając
naturalne procesy regeneracji skóry, chroniąc ją i pielęgnując. Jednocześnie
wpływa na skórę kojąco, nie drażniąc.
Dlaczego Serenology jest przyjazny dla skóry
Opracowując recepturę Serenology, kierowaliśmy się pragnieniem stosowania przede
wszystkim substancji naturalnych.
Bogaty kompleks składników aktywnych składa się z łagodnych dla skóry
substancji roślinnych.
Zamiast zwykłej wody zastosowaliśmy wodę kwiatową z płatków bławatka skuteczny naturalny zestaw substancji o właściwościach kojących.
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Wyjątkową cechą Serenology jest również wykorzystanie innowacyjnych
naturalnych emulgatorów i stabilizatorów, przyjaznych dla skóry.
Najważniejsze składniki aktywne Serenology
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.
Woda z kwiatów bławatka Centaurea cyanus L
Tzw. hydrolat z bławatka, uzyskiwany w procesie destylacji parowej kwiatów
bławatka (chabra) Centaurea cyanus L., ma właściwości przeciwutleniające,
łagodzące i zmiękczające, działa też przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie. Takie
walory zawdzięcza bogatej zawartości flawonoidów oraz antocyjanów w postaci
niebieskich barwników cyjaniny i pelarginy, chroniących roślinę przed czynnikami
środowiska zewnętrznego, jak drobnoustroje chorobotwórcze czy promienie UV.
Woda kwiatowa z bławatka jest również bogata w sole mineralne, zwłaszcza w
mangan, zawiera też pektyny, kwasy organiczne i niewielkie ilości garbników. We
francuskiej Farmakopei kwiaty bławatka są obecne już od 1884 roku, szczególnie
cenione w przypadku stanów zapalnych oczu.
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 skutkami szkodliwego działania promieni
UV, powodujących rozpad włókien kolagenowych. Działa intensywnie
odmładzająco i przeciwzmarszczkowo, wyraźnie poprawiając jędrność i
elastyczność wiotkiej skóry.
Naturalne ceramidy roślinne
Ceramidy - główny składnik spoiwa międzykomórkowego warstwy rogowej
naskórka - warunkują sprawne funkcje skóry. Ceramidy pochodzenia roślinnego jako
składnik kosmetyczny naprawiają lipidowy płaszcz ochronny naskórka, zwiększają
nawilżenie o 70% i chronią przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi.
Wpływają na elastyczność skóry i jej młody wygląd
Naturalny emulgator
Misterne połączenie kwasów tłuszczowych, pod względem chemicznym
przypominające skład zewnętrznej warstwy lipidowej naskórka, nie tylko nie drażni
skóry, ale wręcz pielęgnuje jej naturalną barierę ochronną, jednocześnie ułatwiając
przenikanie w głąb cennych substancji aktywnych.
Rezultaty
Dzięki wszechstronnemu działaniu naturalnych składników aktywnych luksusowy
krem przeciwzmarszczkowy pod oczy Serenology wygładza zmarszczki, poprawia
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jędrność, sprężystość i nawilżenie skóry i rozjaśnia cienie, jednocześnie
pobudzając naturalne procesy odnowy. Chroni przed nieprzyjaznym wpływem
czynników zewnętrznych. Skóra okolic oczu odzyskuje gładkość i młodszy,
promienny wygląd.
Stosowanie
Nakładać codziennie rano i wieczorem na skórę dokładnie oczyszczoną i
stonizowaną za�pomocą różanej mgiełki�AP Mist Rosarium�(zamów mgiełkę).
Delikatnie wklepać.�Najlepsze rezultaty uzyskuje się przy kompleksowym stosowaniu
całości programu�pielęgnacji ANNA PIKURA: kolagen aktywny
biologicznie�White�bąd�Plus�+ różana�mgiełka + biokrem na okolice oczu.
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.
Produkt hipoalergiczny, testowany dermatologicznie.
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 14 czerwiec 2010
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