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Model : MAT
Matmatique – krem matujący dla cery mieszanej i normalnej (50 ml)
Producent : AP Ltd.
Matmatique - luksusowy krem wygładzający do cery tłustej i mieszanej (50 ml)
Bywają cery, którym blask nie służy, a szlachetność rysów wydobywa dopiero
elegancki mat. Luksusowy krem wygładzający do cery tłustej i mieszanej dzięki
nowatorskiemu kompleksowi składników roślinnych przywraca równowagę skórze
tłustej, a zarazem zapewnia jej wszechstronną pielęgnację i spowalnia procesy
starzenia się.
Działanie:
&bull; łagodnie oczyszcza i ściąga pory skóry,
&bull; reguluje pracę gruczołów łojowych przeciwdziałając nadmiernej produkcji
sebum,
&bull; działa delikatnie odkażająco i przeciwgrzybiczo,
&bull; zapobiega wypryskom,
&bull; łagodzi podrażnienia, przeciwdziała problemom skóry,
&bull; regeneruje naturalną barierę ochronną skóry,
&bull; zapewnia właściwe nawilżenie,
&bull; pobudza naturalny system obronny skóry,
&bull; działa przeciwrodnikowo, spowalniając proces starzenia się skóry,
&bull; przyśpiesza regenerację naskórka,
&bull; pobudza procesy syntezy kolagenu i elastyny w skórze,
&bull; poprawia stan i wygląd skóry.
Dla kogo stworzyliśmy Matmatique
Skóra tłusta i mieszana, choć z pozoru dobrze chroniona, cierpi na wiele problemów
wynikających z nadprodukcji sebum. Wiąże się z tym nie tylko mało atrakcyjny
wygląd karnacji - tłusty połysk, rozszerzone pory, zszarzały odcień - ale i
skłonność do stanów zapalnych i wyprysków, częstokroć prowadzących do
trądziku młodzieńczego. Luksusowy krem wygładzający do cery tłustej i mieszanej
Matmatique stworzyliśmy jako najlepszą codzienną pielęgnację takiej skóry. Dzięki
składnikom� o właściwościach oczyszczających, ściągających i łagodzących
zapobiega on problemom skóry, regulując pracę gruczołów łojowych i
przeciwdziałając wypryskom. Innowacyjna receptura, bogata� w naturalne składniki
aktywne, zaspokaja potrzeby nawet najbardziej wymagającej i wrażliwej skóry w
zakresie nawilżenia, ochrony i spowalniania procesów starzenia się.
Dlaczego Matmatique jest tak skuteczny
Recepturę luksusowego kremu do cery tłustej i mieszanej Matmatique
skomponowaliśmy z odpowiednio dobranych najwyższej jakości składników
roślinnych. Każdy z nich jest naturalną skarbnicą substancji aktywnych, wszystkie
zaś łącznie tworzą kompleks dostarczający skórze najcenniejszych składników w
najskuteczniejszych, naturalnych proporcjach. Dzięki temu krem działa
&bdquo;inteligentnie&rdquo;, optymalnie regulując równowagę skóry, chroniąc ją i
pielęgnując. Jednocześnie jest rozpoznawany przez skórę jako
&bdquo;przyjazny&rdquo; i koi ją, nie drażniąc.
Dlaczego Matmatique jest przyjazny dla skóry
Opracowując recepturę Matmatique, kierowaliśmy się pragnieniem stosowania przede
wszystkim substancji naturalnych.
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Z cennych substancji roślinnych składa się bogaty kompleks składników aktywnych.
Jako substancję zapachową zastosowaliśmy 100% naturalny olejek rozmarynowy,
słynący ze swych zalet kosmetycznych. Wyjątkową cechą Matmatique jest
również zastosowanie innowacyjnych naturalnych emulgatorów i stabilizatorów,
przyjaznych dla skóry.
Najważniejsze składniki aktywne
Macerat brzozowy
Nierafinowany ekstrakt z liści brzozy brodawkowatej w tłoczonym na zimno oleju
słonecznikowym regeneruje naturalną barierę ochronną skóry, zapewniając jej
właściwe nawilżenie. Garbniki i saponiny z liści brzozy wykazują łagodne
działanie odkażające, ściągające i przeciwzapalne, oczyszczając skórę i
zapobiegając wykwitom. Nie pozostawia tłustego filmu na skórze.
Aloes Aloe barbadensis
Miąższ aloesowy zawiera ponad 200 cennych składników, w tym 140 substancji
czynnych (jak polisacharydy, saponiny, witaminy, enzymy, aminokwasy, minerały,
NNKT czy kwas salicylowy), których aktywność wzmaga się na zasadzie synergii.
Działają one wielowymiarowo: przyśpieszają regenerację naskórka, odbudowują
jego barierę hydrolipidową, stymulują syntezę kolagenu i elastyny (poprawiając
jędrność i elastyczność skóry), dostarczają składników odżywczych i łagodzą
podrażnienia. Mają przy tym cenne właściwości oczyszczające, antyseptyczne,
złuszczające, zapobiegające podrażnieniom i problemom skóry.
Alga brunatna wielkomorszcz gruszkowaty Macrocystis pyrifera
Regeneruje, nawilża i ujędrnia. Pobudza naturalny system obronny skóry,
poprawiając jej strukturę i wspomagając regenerację. Bogata w aminokwasy i
mikroelementy, dostarcza skórze łatwo przyswajalnych substancji odżywczych,
nawilżających i ochronnych, widocznie poprawiając jej stan i wygląd. Ma zarazem
walory oczyszczające, antybakteryjne, przeciwłojotokowe i przeciwgrzybicze,
zapobiega podrażnieniom i łagodzi je.
Olejek eteryczny z rozmarynu Rosmarinus officinalis
Główny składnik słynnej Wody Królowej Węgier, pierwszych nowożytnych
perfum stosowanych przez Elżbietę Łokietkównę, która podobno właśnie dzięki
swojej wodzie do późnego wieku brylowała na dworach Europy. Olejek
rozmarynowy ma bardzo wszechstronne działanie kosmetyczne - od
odmładzającego i ujędrniającego po odkażające i przeciwzapalne.
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 do cery tłustej i mieszanej Matmatique przywraca równowagę skórze,
zapewniając jej wszechstronną pielęgnację i ochronę oraz powstrzymując procesy
starzenia się. Łagodne roślinne składniki oczyszczające i ściągające
przeciwdziałają nadprodukcji sebum i wykwitom. Cera staje się jedwabiście gładka i
elastyczna, odzyskuje ładny koloryt i promienny wygląd.
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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
bądź Plus + różana mgiełka + biokrem botaniczny dobrany do potrzeb skóry.
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)
Cena promocyjna : 219,00 zł Brutto ( 178,05 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 05 lipiec 2010
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