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Model : SAC
Sacrum – Nieskończone Źródło Młodości (50 ml)
Producent : AP Ltd.
Sacrum - Nieskończone Źródło Młodości
Skóra jest tworem cudownym, tajemniczym, zachwycającym ergonomią swego
działania i inteligencją. Jaki kosmetyk może być godny tak doskonałego narządu?
Konwencjonalne preparaty pielęgnujące opierają się na założeniu, że będą
mądrzejsze od skóry. Rezultatem takiego podejścia jest... brak rezultatów. A nawet
zaburzenia sprawnego funkcjonowania tego organu.
Sacrum�reprezentuje zupełnie nowe ujęcie kosmetologii. Chyli czoła przed skórą,
opiewa jej piękno, wszechstronność i siłę. W kontakcie ze skór�Sacrum�doznaje
natchnienia i uskrzydlenia. Jak ona naturalne, jak ona silne,�Sacrum�tak jak sama skóra
potrafi przewidzieć problemy i zaradzić im.
�
Sacrum�- niczym idea�Sacrum�w ujęciu Mircei Eliadego - podejmuje próbę dotknięcia
tego, co niewyrażalne. Wychodzi poza to, co policzalne i schematyczne, ku temu, co
intuicyjne, zaskakujące i niepojęte, by stać się manifestacją Idealnej Harmonii, której
przejaw stanowi misterium ludzkiej skóry.
Wskazania:
Skóra z widocznymi oznakami starzenia się, z problemami, dojrzała.
Działanie:
� wyraźnie odmładza,
� skutecznie pobudza odnowę,
� przywraca skórze gładkość, sprężystość i jędrność,
� powstrzymuje procesy starzenia się,
� odnawia naturalne funkcje skóry,
� przeciwdziała problemom i podrażnieniom,
� regeneruje naturalną barierę ochronną,
� optymalnie odżywia i nawilża skórę,
� zwalcza wolne rodniki,
� działa delikatnie złuszczająco i ściągająco.

Dla kogo stworzyliśmy Sacrum
Skóra jest tworem idealnym. Jednak z biegiem lat nadmiar negatywnych bodźców i
bagaż wieku nadweręża jej funkcje, organizm żyjący w skażonym środowisku
przestaje nadążać z dostarczaniem jej potrzebnych substratów. Wskutek tego
osłabieniu ulega ochronna bariera hydrolipidowa, coraz mniej sprawnie przebiegają
procesy odnowy, maleje energia do walki z agresorami. Pojawiają się i coraz bardziej
pogłębiają problemy i oznaki starzenia się skóry.
Tworząc�Sacrum, wykreowaliśmy rezerwuar tego, czego potrzebuje skóra dojrzała do
niezakłóconego działania i spełniania wszystkich swoich funkcji. Nowatorskie
połączenie biomimetycznego tetrapeptydu i kompleksu odmładzających substancji
botanicznych bogatych w naturalne składniki aktywne stanowi przyrodnicze alter ego
skóry, jednoczące się z nią w procesie odnowy.
Następuje wygładzenie zmarszczek, skóra odzyskuje jędrność i sprężystość,
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naskórek zostaje wygładzony, a karnacja ujednolicona, znikają problemy i
podrażnienia, system obronny przechodzi regenerację, mechanizmy
przeciwstarzeniowe funkcjonują w sposób niezakłócony.
Dlaczego Sacrum�daje rezultaty
W�Sacrum�scaliliśmy w sposób idealny bogactwo świata przyrody z odkrywczą
biotechnologią XXI wieku. Każdy ze składników roślinnych tworzących
receptur�Sacrum�- olej z nasion dzikiej róży piżmowej, sok z bażyny czarnej,
naturalny olejek sandałowy, masło karité, ekstrakt z opuncji figowej i macerat z
kasztanów - stanowi sam w sobie naturalną skarbnicę substancji aktywnych. Z tych
czerpanych wprost z przyrody składników zbudowaliśmy innowacyjny, synergiczny
mechanizm biotechnologiczny, którego siłę oddziaływania wzmacnia biomimetyczny
tetrapeptyd o silnych właściwościach odmładzających.
Idealne naturalne proporcje składników czynnych i synergiczna interakcja
składników botanicznych i peptydowych wyposażają Sacrum�
�w inteligencję, uzdalniając je do odmładzającego dialogu ze skórą.
Dlaczego skóra kocha Sacrum
Sacrum to dla skóry wspólna wędrówka ku jej Powołaniu. Sacrum zawiera tylko to,
co tę wędrówkę usprawnia, ułatwia, umożliwia i uprzyjemnia. Co usuwa kłody
spod jej nóg i wysypuje drogę płatkami dzikich róż. Co inspiruje i koi wonią
drzewa sandałowego. Co pobudza ją do naturalnego wysiłku i łagodnie przypomina
o jej Zaszczytnej Roli.
Sacrum tworzą cenne naturalne składniki roślinne współdziałające z
naśladującym skórę tetrapeptydem. Kreują środowisko dla skóry idealne,
przypominające jej własną budowę. Nie drażnią, lecz działają łagodząco,
pomimo silnych walorów aktywnych.
Pragnąc uniknąć syntetycznej &bdquo;chemii&rdquo;, w Sacrum zastosowaliśmy
innowacyjne naturalne emulgatory i stabilizatory. Delikatny kolor i woń są zasługą
naturalnych składników botanicznych.
Najważniejsze składniki aktywne
Tetrapeptyd młodości
Nowatorski składnik biomimetyczny (naśladujący naturalne mechanizmy skóry),
który pobudza syntezę substancji budujących warstwę podstawną naskórka - styk
naskórka ze skórą właściwą - odpowiadającą za spoistość skóry i jej potrzeby
metaboliczne. Przywraca skórze integralność strukturalną i funkcjonalną. Przy
regularnym stosowaniu daje efekt zabiegu medycyny estetycznej, już po miesiącu
następuje widoczne spłycenie zmarszczek. Wyraźnie odmładza skórę dojrzałą,
przywracając jej gładkość, jędrność, wypoczęty wygląd.
Przeciwstarzeniowy ekologiczny olej z nasion dzikiej róży piżmowej�Rosa
moschata
Zawarty w nim cenny kwas retinowy nie tylko współtworzy zewnętrzną barierę
chroniącą skórę przed utratą wilgoci, ale i znacząco wpływa na zwiększenie
zawartości prawidłowo zbudowanego kolagenu w skórze właściwej. Kwas trans
retinowy w oleju z nasion róży jest najbardziej aktywną postacią witaminy A. W
odróżnieniu od tretinoiny syntetycznej jest w pełni bezpieczny w stosowaniu, nie
wywołując żadnych niekorzystnych efektów ubocznych.
Olej z nasion róży piżmowej stanowi też bogate naturalne źródło witaminy
C, o silnym działaniu anti-ageing. Wpływa więc na poprawę jędrności skóry,
wspomaga proces odnowy naskórka, dostarcza składników odżywczych
niezbędnych do optymalnej pielęgnacji cery dojrzałej.
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Odmładzający sok z bażyny czarnej�Empetrum nigrum
Bogaty w silne antyoksydanty - flawonoidy i antocyjany oraz witaminy C i PP wyciskany na zimno w warunkach pozwalających zachować pełnię jego walorów,
stabilizowany glicerolem roślinnym. Posiada certyfikat produktu ekologicznego Ecocert
Greenlife. Prócz walorów przeciwutleniających ma też działanie złuszczające,
antybakteryjne, ściągające i pielęgnujące.
Dobroczynny olejek z sandałowca�Santalum album
Pozyskiwany z drogiego drewna indyjskiego sandałowca białego, jeden z
najkosztowniejszych olejków w aromaterapii. Od tysięcy lat ceni się go za walory
kojące i lecznicze w przypadku stanów zapalnych i problemów skóry, używa się
go też w stanach napięcia nerwowego, lęków, bezsenności, depresji, a także w
problemach związanych z menopauzą. Olejek sandałowy jest jednym z
najdroższych składników w perfumiarstwie, używanym przez najwybitniejszych
perfumiarzy, wchodzi w skład najdroższych perfum.
Regenerujące 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 pielęgnacji skóry niemowląt i dzieci. Kosmetologia doceniła
jego właściwości nawilżające i odżywcze oraz spowalniające procesy starzenia
się, dzięki którym wspaniale nadaje się ono do pielęgnacji każdego typu skóry.
Ceni się też jego zalety zwalczania rozmaitych problemów i podrażnień skóry.
Nawilżająca opuncja figowa�Opuntia ficus indica
Innowacyjny kompleks roślinny oparty na wyciągu z meksykańskiego kaktusa opuncji figowej. Dzięki jednoczesnemu oddziaływaniu na trzy aspekty gospodarki
wodnej skóry daje natychmiastowy i długotrwały efekt nawilżenia skóry.
Wzmacniający macerat z nasion kasztanowca�Aesculus hippocastanum
Wyciąg z kasztanów zanurzonych w tłoczonym na zimno oleju słonecznikowym jest
bogaty w naturalne substancje czynne. Escyna 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.
Naturalny emulgator roślinny
Opracowany na bazie oliwy z oliwek, naśladuje swym składem warstwę
hydrolipidową naskórka i w naturalny sposób wbudowuje się w nią. Nie tylko nadaje
kosmetykowi elegancki wygląd i przyjemną konsystencję, ale jednocześnie działa jak
wszechstronny składnik czynny: wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry,
skutecznie nawilża, przywraca skórze naturalną elastyczność i poprawia jej
ogólną kondycję.�
Rezultaty
Skóra młodnieje, odzyskuje siły i dobrą kondycję, zaczyna sprawnie funkcjonować.
Jest wspaniale nawilżona, zadbana, gładka i piękna.
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
pielęgnacjiANNA PIKURA: kolagen aktywny biologicznie�White�bąd�Plus�+ różana
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mgiełka + biokrem botaniczny dobrany do potrzeb skóry.
Przechowywać w temperaturze od 5�do 20�, 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.
INGREDIENTS (INCI):
Aqua, Rosa Moschata Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Helianthus Annuus
Seed Oil, Aesculus Hippocastanum Extract, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Cetyl
Alcohol, Niacinamide, Glycerin, Tocopheryl Acetate, Ethylhexyl Olivate, Potassium
PCA, Empetrum Nigrum Fruit Juice, Hyaluronic Acid, Phenoxyethanol, Santalum Album
Oil, Caprylyl Glycol, Xanthan Gum, Opuntia Ficus Indica Stem Extract, Sorbic Acid,
Dextran, Caprooyl Tetrapeptide-3
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Cena : 1.500,00 zł Brutto ( 1.219,51 zł
Netto)
Cena promocyjna : 499,00 zł Brutto ( 405,69 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 15 kwiecień 2011
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