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Model : POE
Poetica – luksusowy krem odmładzający dla skóry dojrzałej (50ml)
Producent : AP Ltd.
Poetica - luksusowy krem odmładzający dla skóry dojrzałej (50 ml)

Gwiazda luksusowej linii botanicznej, jedyny w swoim rodzaju ekskluzywny krem
odmładzający. Unikatowe połączenie witaminy A o wyjątkowych właściwościach
przeciwzmarszczkowych z kosztownymi składnikami roślinnymi. Powstrzymuje
procesy starzenia się skóry i silnie pobudza jej odnowę. O wyjątkowej sile działania,
odmładza skórę dojrzałą, redukując zmarszczki, poprawiając jędrność i
elastyczność, zapewniając zarazem optymalne nawilżenie i pielęgnację. Świeży
zapach lawendy wpływa kojąco na samopoczucie. Dzięki swej bogatej konsystencji
Poetica pozwala dokładnie rozprowadzić się na skórze.
Krem umieściliśmy w szklanym opakowaniu, pragnąc uchronić jego cenne składniki
przed kontaktem z substancjami syntetycznymi.
Działanie:
&bull; silnie pobudza naturalne procesy regeneracji,
&bull; spowalnia starzenie się skóry,
&bull; redukuje zmarszczki,
&bull; przywraca skórze jędrność i sprężystość,
&bull; poprawia napięcie skóry,
&bull; eliminuje wolne rodniki,
&bull; silnie nawilża, odżywia i wzmacnia skórę,
&bull; odbudowuje naturalną barierę ochronną skóry,
&bull; łagodzi podrażnienia,
&bull; reguluje zaburzone funkcje skóry.����
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Dla kogo stworzyliśmy krem Poetica
W skórze dojrzałej coraz wolniej przebiegają procesy odnowy i gwałtownie ubywa
włókien elastycznych. Traci ona jędrność i sprężystość, przybywa jej
zmarszczek. Przy tym słabnąca naturalna bariera ochronna nie pozwala utrzymać
właściwego nawilżenia, co dodatkowo utrudnia regenerację. Tworząc krem
Poetica, postanowiliśmy zaradzić tym problemom skóry dojrzałej. Dzięki
unikatowemu kompleksowi oleju z awokado, masła z afrykańskich orzechów shea i
witaminy A Poetica silnie pobudza odnowę skóry, spowalnia procesy starzenia się i
dostarcza skórze wszystkich potrzebnych składników odżywczych. Stosowana na
noc, kiedy skóra regeneruje się intensywniej niż w dzień, jest prawdziwą kuracją
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młodości.
Dlaczego Poetica jest tak skuteczna
Każdy ze składników roślinnych tworzących recepturę kremu Poetica stanowi sam
w sobie naturalną skarbnicę substancji aktywnych. Ich innowacyjne, synergiczne
połączenie zaopatruje skórę w nadzwyczajnie bogaty i wszechstronny zestaw
cennych składników. Na takim botanicznym tle witamina A, zwana witaminą
młodości, ukazuje pełnię swoich walorów.
Dzięki doskonale skomponowanym, naturalnym proporcjom składników czynnych
krem działa &bdquo;inteligentnie&rdquo;, pobudzając naturalne procesy odnowy i
optymalnie regulując wszystkie funkcje skóry. Pomimo swej wysokiej aktywności nie
drażni skóry, lecz koi ją.
Dlaczego Poetica jest przyjazna dla skóry
W pracach nad recepturą kremu Poetica przyświecał nam zamysł oparcia się na
składnikach pochodzących wprost z przyrody.
Właśnie łagodne dla skóry substancje roślinne składają się na kompleks
związków aktywnych. Bazę kremu tworzą odżywcze i kojące oleje botaniczne,
przypominające swą budową naturalne lipidy skóry. Zastosowana postać witaminy A
jest łagodna dla skóry i nie powoduje podrażnień. Krem jest perfumowany według
zasad aromaterapii. Zastosowany w nim naturalny olejek eteryczny z lawendy
wąskolistnej słynie z korzystnego wpływu zarówo na nastrój jak i na skórę. W
kremie Poetica zastosowaliśmy innowacyjne naturalne emulgatory i stabilizatory.
Najważniejsze składniki aktywne
Olej z owocu awokado Persea gratissima
Jeden z najcenniejszych składników w kosmetologii, zwany olejem 7 witamin
(zawiera witaminy A, B, D, E, H, K, PP). Wykazuje dużą zgodność z naturalnymi
lipidami skóry i uzupełnia barierę lipidową, przy tym dobrze się wchłania, wnikając
w głębsze warstwy skóry. Wyjątkowo bogaty w witaminy, nienasycone kwasy
tłuszczowe, aminokwasy i proteiny, silnie nawilża skórę, wzmacnia ją, wygładza i
regeneruje, łagodzi podrażnienia. Ceniony zwłaszcza w pielęgnacji skóry
wrażliwej, problematycznej, dojrzałej, na której uwidoczniły się oznaki
upływającego czasu.
Masło karité z orzechów shea Butyrospermum parkii
Otrzymywane z orzeszków afrykańskiego drzewa masłowego Butyrospermum parkii,
o delikatnie orzechowej woni, zawiera substancje niezbędne dla zdrowia skóry, takie
jak prowitamina A, witaminy młodości F i E, nasycone i nienasycone kwasy
tłuszczowe, a także naturalna allantoina. Masło karité jest od wieków
używane w Afryce do pielęgnowania skóry niemowląt i dzieci. Kosmetologia
doceniła jego właściwości nawilżające i odżywcze oraz spowalniające procesy
starzenia się, dzięki czemu wspaniale nadaje się ono do pielęgnacji każdego typu
skóry. Ceni się też jego zalety zwalczania rozmaitych problemów i podrażnień
skóry.
Witamina A
Jedna z najwyżej cenionych i najsilniej działających substancji w medycynie
estetycznej i kosmetologii, o walorach wybitnie odmładzających. Przyśpiesza podział
komórkowy, usprawniając regenerację skóry. Eliminuje wolne rodniki. Poprawia
wygląd, redukując zmarszczki. Znacznie zwiększa grubość naskórka, co jest istotne
zwłaszcza dla skóry dojrzałej, coraz cieńszej i bardziej wiotkiej wraz z wiekiem.
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Olej z wiesiołka dwuletniego Oenothera biennis
Dzięki wysokiej zawartości kwasu gamma-linolenowego normalizuje zaburzone funkcje
skóry: nawilża, odżywia, regeneruje barierę ochronną, ma właściwości
przeciwalergiczne i przeciwzapalne, przywraca równowagę kwasową i hydrolipidową.
Olejek eteryczny z kwiatów lawendy wąskolistnej Lavandula angustifolia (odmiana
barreme)
W aromaterapii uchodzi za najbardziej wszechstronny pod względem zakresu swego
oddziaływania, a jego dobroczynne skutki terapeutyczne obserwuje się poczynając od
problemów takich jak lęki, zmęczenie czy napięcia nerwowe przez rozmaitego typu
bóle, dolegliwości związane z menopauzą i stany zapalne aż po problemy
dermatologiczne. Jest to zarazem jeden z podstawowych surowców perfumiarskich,
nadający kompozycjom perfumeryjnym świeżą, kwiatowo-ziołową nutę.
Naturalny emulgator
Otrzymywany na bazie oliwy z oliwek, pod względem chemicznym i strukturalnym
przypomina skład zewnętrznej warstwy lipidowej naskórka. Nie drażni skóry,
wzmacnia naturalną barierę ochronną, ułatwia penetrację cennych substancji
aktywnych.
Rezultaty
Wszechstronne walory naturalnych składników aktywnych zawartych w luksusowym
kremie odmładzającym do skóry dojrzałej Poetica pozwalają powstrzymywać
procesy starzenia się skóry i pobudzać jej odnowę, stymulując szczególnie silnie
procesy regeneracji zachodzące w nocy. Poetica przywraca skórze jędrność,
elastyczność i młodszy wygląd.
Stosowanie
Nanieść na twarz, szyję i dekolt, dokładnie oczyszczone i stonizowane za pomocą
różanej mgiełki AP Mist Rosarium (zamów mgiełkę). Delikatnie wmasować.
Najlepsze rezultaty uzyskuje się przy kompleksowym stosowaniu całości programu
pielęgnacji ANNA PIKURA: kolagen aktywny biologicznie White bądź Plus +
różana mgiełka + biokrem Poetica.
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 : 610,01 zł Brutto ( 495,94 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 28 lipiec 2010
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