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Model : 89
Kolagen PLUS + AP MIST Rosarium
Producent : AP Ltd.
AP BIOAKTIV Kolagen +
AP BIOAKTIV Kolagen + - pielęgnujący żel kolagenowy dla wszystkich typów
skóry.�
AP BIOAKTIV Kolagen + jest biologicznie aktywnym kolagenem nowej generacji w
postaci żelu, przeznaczonym do pielęgnowania skóry twarzy i szyi, wzbogaconym�
naturalną witaminą A. To istny &bdquo;mercedes&rdquo; wśród Kolagenów.
Kosmetyk ten, opracowany według nowej uściślonej technologii, reprezentuje
unikatową metodę łączenia witamin z kolagenem aktywnym biologicznie. Połączenie
takie gwarantuje zwielokrotnienie kosmetycznej skuteczności preparatu.
Kolagen aktywny biologicznie dostarcza skórze wszystkiego, co jest jej niezbędne do
dobrego i zdrowego wyglądu. Dzięki bogatej zawartości aminokwasów skóra jest
codziennie odżywiana. Witamina A posiada szereg dobroczynnych właściwości, m.
in. zapobiega tworzeniu się kolagenoz i elastaz (enzymów niszczących cząsteczki
kolagenu i elastyny), chroni przed promieniami UV, stymuluje odnowę komórek
skóry.
AP BIOAKTIV Kolagen +
zapobiega starzeniu się skóry,
redukuje zmarszczki i odmładza skórę,
poprawia elastyczność skóry,
regeneruje skórę,
odżywia i nawilża,
pielęgnuje skórę trądzikową,
chroni przed słońcem i regeneruje skórę zniszczoną przez słońce,
wzmacnia wodną barierę ochronną skóry,
zwiększa grubość żywych warstw naskórka, poprawia strukturę warstwy
keratynowej,
stymuluje komórki skóry,
działa przeciwutleniająco, unieszkodliwiając wolne rodniki na powierzchni skóry.
Warto pamiętać
Skóra to niezwykle złożony system, chroniący ludzki organizm przed
niekorzystnymi czynnikami środowiska - zanieczyszczeniami, bakteriami,
promieniowaniem UV, a tym samym przed przedwczesnym starzeniem się.
Niesłychanie zatem istotne jest, aby w preparatach kosmetycznych służących
pielęgnowaniu tego ważnego organu i jego ochronie stosować optymalną postać
witamin.
Stosowanie
Stosować dwa razy dziennie rano i wieczorem z zastosowaniem zasad aseptyki.
Preparat należy aplikować na czystą skórę zwilżoną wodną mgiełką AP Mist
Rosarium (zamów �mgiełkę). Po wchłonięciu się kolagenu należy nałożyć
odpowiednio dobrany do typu skóry biokrem botaniczny ANNA PIKURA. Unikać
aplikowania preparatu na okolice oczu.
Polecamy produkty marki ANNA PIKURA, które wspomagają działanie Kolagenu.
Przechowywanie w temp. poniżej 5 stopni C lub powyżej 15 stopni C może
spowodować utratę konformacji przestrzennej białka. Naświetlanie lub
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napromienianie spowodować może utratę konformacji przestrzennej białka.
Ingredients (INCI):
Aqua, collagen, retinol, tocopherol, caprylyl glycol, elastin, lactic acid

AP Mist Rosarium
Poj. 100 ml
Wodna mgiełka do twarzy i ciała�
Aromatyczna woda różana z róży białej
�
Nawilża, Tonizuje
�
�
Nieoceniona w upalne dni, w podróży, w suchych, ogrzewanych i klimatyzowanych
pomieszczeniach. Działa odświeżająco. Szczególnie zalecana przed aplikacją
kolagenu.
Może być stosowana także pod makijaż jak i �na makijaż.�
�
�
Zastosowanie�
Woda kwiatowa z róży białej Rosa x alba L. regeneruje i koi skórę, wzmacnia
drobne naczynia krwionośne. Optymalizuje pH skóry i normalizuje wydzielanie sebum.
Ma właściwości oczyszczające, łagodnie ściągające i wygładzające.�
�
Zalecenia�
Do pielęgnacji skór każdego typu, szczególnie jednak docenią ją osoby o skórze
wrażliwej, naczyniowej oraz suchej, dojrzałej, a także w przypadku cery
trądzikowej
�
Ekologiczny hydrolat z róży białej
Hydrolat z róży białej to niezwykle rzadki i ekskluzywny hydrolat. Otrzymuje się go
w wyniku destylacji parą wodną świeżych kwiatów róży białej Rosa Alba L.
pochodzących ze słynnej Doliny Róż w Bułgarii. Ekologiczny, certyfikowany przez
organizacje CERES i USDA Organic, destylat z kwiatów róż uzyskiwany jest z
roślin uprawianych na kontrolowanych, certyfikowanych plantacjach ekologicznych.�
�
INCI:�Rosa Alba (Rose) Flower Water, Aqua, Gluconolactone, Sodium Benzoate�
�
-------------------------�
Dzieje białej róży
Różę jako roślinę ozdobną, leczniczą i olejkodajną wysoko ceniono już w
starożytności. W kulturze Lewantu, Mezopotamii, Grecji i Rzymu stanowiła ona nie
tylko surowiec do wyrobu cennych wonności i leków, ale i bywała symbolem piękna,
doskonałości, wdzięku, miłości, namiętności. Liczba odmian róż już dawno
przekroczyła 10 tys., a wciąż tworzy się nowe. Jeśli jednak chodzi o surowiec
aromatyczny, równych sobie nie mają róża damasceńska, zwana też bułgarską
(Rosa x damascena Mill.), pochodząca z Azji Mniejszej, róża stulistna (Rosa x
centifolia), wyhodowana we Francji pod koniec XVI wieku, oraz właśnie róża biała
(białokwiatowa) Rosa x alba L., którą uważa się za mieszańca róży
damasceńskiej i róży dzikiej, jedna z najstarszych odmian, uprawiana od około 4
tys. lat. Może się ona poszczycić cudownie głęboką, bogatą, przenikliwie czystą
różaną wonią o lekkich tonach cytrusowych. Woda kwiatowa otrzymywana z jej

kontakt : - sklep@annapikura.com

Strona 2

AP

Utworzono : 21 kwiecień 2018

> Kolagen PLUS + AP MIST Rosarium

Kolagen PLUS + AP MIST Rosarium
płatków zalicza się do ekskluzywnych, bardzo rzadkich hydrolatów.
�
Pochodzenie wody kwiatowej z róży białej
Róża biała - podobnie jak damasceńska - wymaga do uprawy szczególnych
warunków klimatycznych. Idealne miejsce stanowi słynna Dolina Róż w Bułgarii,
miejsce o wielowiekowych tradycjach. Kwiaty zbiera się przez miesiąc na przełomie
maja i czerwca. Zbiór odbywa się o brzasku, zanim jeszcze kwiaty się otworzą, tak
aby uronić jak najmniej substancji lotnych. Zebrane kwiecie od razu przenosi się do
destylarni, w której poprzez destylację płatków z parą wodną otrzymuje się jeden z
najcenniejszych na świecie olejków eterycznych (do wyprodukowania 1 kg potrzeba
blisko 4 tony świeżych płatków róż) �oraz właśnie wodę kwiatową (hydrolat),
czyli wodę destylacyjną z zawartością drobin materiału roślinnego i ok. 1% olejku
eterycznego.
INGREDIENTS (INCI):
Rosa Alba (Rose) Flower Water, Aqua, Gluconolactone, Sodium Benzoate

�
�

Cena : 660,00 zł Brutto ( 536,59 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 15 październik 2008
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