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Model : SEN
Sensilogy – luksusowy krem łagodzący do skóry naczyniowej (50ml)
Producent : Sensilogy krem do cery naczyniowej skłonnej do rumienia
Zaspokaja potrzeby skóry z problemami naczyniowymi - wzmacnia naczynia
krwionośne i łagodzi ich grę, przywraca funkcje skóry, przeciwdziała procesom
starzenia się, zapewniając przy tym optymalne nawilżenie i odżywienie. Dzięki
bogatej konsystencji preparat łatwo i dokładnie rozprowadza się na skórze. W
trosce o ochronę najwyższej jakości botanicznych składników czynnych w kremie
Sensilogy � preparat został umieszczony w szklanym opakowaniu.
�
Dla kogo stworzyliśmy Sensilogy
Skóra naczyniowa przejawia nadmierną wrażliwość na bodźce zewnętrzne.
Rozszerzone, kruche i nadpobudliwe naczynia krwionośne gwałtownie reagują na
najmniejsze zmiany temperatury, dotyk, sytuacje stresowe i warunki atmosferyczne słońce, wiatr, mróz, deszcz, nadmierną wilgotność bądź suchość powietrza.
Skórze takiej, jeśli jest niewłaściwie traktowana i pielęgnowana, grozi wystąpienie
trudnego w leczeniu trądzika różowatego. Krem Sensilogy stworzyliśmy z myślą o
wyjątkowych potrzebach takiej skóry. Ekskluzywny kompleks maceratu z kasztanów,
wody z oczaru wirginijskiego, oleju z nasion dzikiej róży piżmowej i witaminy C
wzmacnia podskórne naczynia krwionośne i przywraca skórze równowagę,
łagodząc zarazem podrażnienia i nadmierną grę naczyń. Krem pobudza przy tym
odnowę skóry, spowalnia procesy starzenia się, dostarcza składników
odżywczych i chroni skórę przed niekorzystnym wpływem czynników
zewnętrznych.
�
Dlaczego Sensilogy jest tak skuteczny
Bogaty zestaw składników roślinnych luksusowego kremu łagodzącego do skóry
naczyniowej Sensilogy dobrano w taki sposób, aby synergicznie tworzyły kompleks
substancji czynnych optymalnie zaspokajających potrzeby skóry naczyniowej.
Każdy z wykorzystanych cennych składników botanicznych sam w sobie stanowi
skuteczny zestaw najbardziej wartościowych substancji aktywnych, a zastosowane
łącznie wzmagają one i uzupełniają wzajemnie swoje działanie. W Sensilogy
wykorzystaliśmy aromaterapeutyczne walory olejku z rumianku rzymskiego i wody z
oczaru wirginijskiego - ich naturalna woń wpływa kojąco na nastrój. Dzięki
naturalnym proporcjom składników czynnych krem poprawia kondycję podskórnych
naczyń krwionośnych i optymalnie regulując wszystkie funkcje skóry. Jednocześnie
jest &bdquo;przyjazny&rdquo; dla skóry i nie drażni jej.
�
Dlaczego Sensilogy jest przyjazny dla skóry
W recepturze Sensilogy postanowiliśmy zastosować przede wszystkim substancje
naturalne o właściwościach kojących. Kompleks roślinnych związków aktywnych,
choć bardzo skuteczny, jest łagodny dla skóry. Bazę kremu tworzą regenerujące i
kojące oleje botaniczne: olej z nasion dzikiej róży piżmowej, masło z Sierra
Leone i olej słonecznikowy, przypominające budową naturalne lipidy skóry. Zamiast
zwykłej wody wykorzystaliśmy wodę z oczaru wirginijskiego, cenioną w kosmetologii
za właściwości wzmacniające naczynia krwionośne. Główną nutę zapachową
Sensilogy tworzy aromat olejku eterycznego z rumianku rzymskiego, cenionego za
korzystny wpływ na rozszerzone naczynia krwionośne i skórę podrażnioną.
Wyjątkową cechą Sensilogy jest zastosowanie innowacyjnych naturalnych
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emulgatorów i stabilizatorów, przyjaznych dla skóry.
�
Najważniejsze składniki aktywne
Macerat z nasion kasztanowca Aesculus hippocastanum
Wyciąg z kasztanów zanurzonych w tłoczonym na zimno oleju słonecznikowym jest
bogaty w naturalne substancje czynne. Escyna z kasztanów uszczelnia, wzmacnia i
uelastycznia naczynia krwionośne. Kwas linolowy (63%) regeneruje naturalną barierę
ochronną skóry, zapewnia jej nawilżenie i elastyczność. Wysoka zawartość
witaminy E potęguje jego właściwości przeciwutleniające.
�
Woda z oczaru wirginijskiego Hamamelis virginiana
Uzyskiwana w procesie destylacji z parą wodną kwiatów, liści i kory oczaru
wirginijskiego, pachnie świeżo lasem i ziołami. Ma silne właściwości
przeciwutleniające i przeciwzapalne. Działa na skórę ściągająco, antybakteryjnie i
łagodząco, sprzyja procesom gojenia i regeneracji, zmniejsza zaczerwienienia,
wzmacnia naczynia krwionośne, przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu się skóry.
Zalecana w pielęgnacji skóry naczyniowej, podrażnionej, trądzikowej oraz
dojrzałej.
�
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 stanowiący formę witaminy A - jeszcze tę nadzwyczajną cechę, że wyraźnie
wpływa na zwiększenie zawartości prawidłowo zbudowanego kolagenu w skórze
właściwej. W odróżnieniu od tretinoiny syntetycznej kwas trans retinowy z oleju z
nasion róży może być w pełni bezpiecznie stosowany, nie wywołując
żadnych efektów ubocznych.
Olej z nasion róży piżmowej jest bogaty w naturalną witaminę C. Dzięki temu
działa silnie przeciwrodnikowo i przeciwstarzeniowo, poprawia jędrność skóry i
przyśpiesza odnowę naskórka.
�
Masło z Sierra Leone (kpangnan)
Uzyskiwane z nasion zachodnioafrykańskiego drzewa pomaśla właściwa
(Pentadesma butyracea) jest wysoko cenione za swe właściwości nawilżające,
zmiękczające i wygładzające skórę. Wysoka zawartość stygmasterolu działa
przeciwzapalnie i antybakteryjnie.
�
Olejek eteryczny z kwiatów rumianku rzymskiego Anthemis nobilis
Ceniony w aromaterapii za właściwości uspokajające, przeciwbólowe i
przeciwzapalne. Stosowany nie tylko do poprawy nastroju w stanach przygnębienia,
napięć nerwowych i irytacji, ale i jako cenny składnik preparatów do skóry
problematycznej w przypadku pękających naczyń krwionośnych, oparzeń, stanów
zapalnych, podrażnień i uczuleń. Jest też wykorzystywany w perfumiarstwie,
nadając kompozycjom perfumeryjnym ciepłą ziołowo-kwiatową nutę.
�
Naturalny emulgator
Nie drażni skóry, ale pielęgnuje jej naturalny płaszcz ochronny. Pozyskiwany z
oliwy z oliwek, swą budową przypomina skórę. Przyśpiesza wchłanianie się
substancji czynnych.
�
Rezultaty
Naturalne składniki aktywne zawarte w luksusowym kremie łagodzącym do skóry
naczyniowej Sensilogy pobudzając odnowę skóry i zapewniając jej optymalną
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pielęgnację. Skóra naczyniowa odzyskuje komfort, ładną karnację i zdrowszy
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 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.
Wszystkie preparaty ANNA PIKURA zawierają w swoim składzie naturalne substancje
biologicznie aktywne, w większości pozyskiwane z roślin pochodzących z
certyfikowanych upraw ekologicznych.
INGREDIENTS (INCI):
Hamamelis Virginiana Water, Biosaccharide Gum-1, Sodium Levulinate, Sodium
Anisate, Glyceryl Caprylate, Rosa Moschata Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil,
Aesculus Hippocastanum Extract, Spirulina Maxima Extract, Cetearyl Olivate, Sorbitan
Olivate, Lanolin, Pentadesma Butyracea Seed Butter, Panthenol, Niacinamide,
Hydrogeneted Olive Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Olea Europaea Oil Unsaponifables,
Anthemis Nobilis Flower Oil, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Tocopheryl Acetate, Aloe
Barbadensis Leaf Extract, Allantoin, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Sorbic Acid,
Xanthan Gum

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

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 28 lipiec 2010
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