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Hyaluronist - Kwas hialuronowy
Model : Hyaluronist - Kwas hialuronowy
Producent : �Twarz + szyja + dekolt

W młodości skóra leży na nas jak ulał, później różnie z tym bywa - robi jej
się &bdquo;za dużo&rdquo;, marszczy się i opada, traci sprężystość i gładkość.
Dlaczego? Z upływem lat warstwa podporowa skóry - &bdquo;materac&rdquo;
skonstruowany z kolagenu i elastyny - cierpi na pogłębiający się niedobór budulca i
na deficyty wypełniającego ten &bdquo;materac&rdquo; kwasu hialuronowego.
Hyaluronist - czysty kwas hialuronowy pozyskany metodami ekologicznymi - niczym
zabieg medycyny estetycznej z powrotem dopasowuje skórę do naszej twarzy i
przywraca jej naturalny, młodszy wygląd.
Kwas hialuronowy w naszej skórze

Naturalny mukopolisacharyd obecny w tkankach naszego ciała, występuje we
wszystkich organizmach żywych i wszędzie ma tę samą budowę. W skórze nie
tylko wypełnia utkany z kolagenu i elastyny &bdquo;materac&rdquo; podporowy, ale i
w dużej mierze odpowiada za jej nawilżenie - jest silnie higroskopijny, jedna jego
cząsteczka może wiązać aż 250 cząsteczek wody. Jego deficyty w skórze widać
gołym okiem: zmarszczki, bruzdy, zwiotczenia, brak sprężystości i spadek gęstości
skóry, a także przygaszona, zmęczona karnacja oraz suchość. Braki kwasu
hialuronowego dodają nam lat!
Cenny arsenał kosmetologii

Kwas hialuronowy jest jedną z najwartościowszych - bo w pełni biozgodną ze skórą
- substancją nawilżającą w kosmetykach, zastosowanie go w stężeniu 3%
(najwyższym dopuszczalnym w kosmetologii) gwarantuje intensywną rewitalizację
skóry. Dzięki temu, że występuje we wszystkich organizmach żywych, możliwe
stało się jego biotechnologiczne pozyskiwanie dzięki wyselekcjonowanym szczepom
bakterii pracującym na bazie substancji roślinnej. Skóra rozpoznaje go jako swój
składnik fizjologiczny, dlatego jest on bezpieczny w stosowaniu, nie wywołuje alergii
ani podrażnień.
Specjalista Hyaluronist

Czysty kwas hialuronowy w postaci wyjątkowego zestawienia trzech różnych jego
rodzajów oddziałuje na wszystkie poziomy skóry - od warstwy rogowej naskórka
aż po warstwy podporowe. Tworzy naturalną barierę zapobiegającą utracie wilgoci
przez skórę, a jednocześnie uzupełnia sprężystą strukturę w głębokich jej
warstwach. Przy okazji przywraca skórze optymalne nawilżenie, bez którego nie
może ona prawidłowo funkcjonować.
Dociera aż do warstwy podporowej skóry i wypełnia jej strukturę, przywracając
skórze gęstość i jędrność. Polepsza metabolizm skórny i mikrokrążenie.
Długotrwale nawilża głębokie warstwy skóry, poprawia wchłanianie substancji
aktywnych.
Poprzez barierę warstwy rogowej naskórka dociera do jego głębszych warstw.
Zatrzymuje wodę w głębi skóry, wypełniając zmarszczki od środka i polepszając
elastyczność. Przyśpiesza odnowę komórkową skóry.
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Zapobiega utracie wody przez naskórek, tworząc na jego powierzchni delikatny film,
zarazem zabezpieczający skórę przed szkodliwymi czynnikami środowiska, jak
bakterie patogenne, kurz, promieniowanie UV. Błyskawicznie nawilża, napina i
wygładza naskórek.
Wskazania:
Skóra dojrzała, starzejąca się, zmarszczki, bruzdy, zwiotczenia, opadające rysy
twarzy, przesuszenie bądź suchość skóry.
Działanie
� uelastycznia, odżywia i rewitalizuje skórę
� poprawia jędrność i gęstość skóry
� nawilża i wygładza skórę okolic oczu
� wygładza zmarszczki i bruzdy
� zapewnia maksymalne nawilżenie
� przywraca prawidłowe funkcje skóry
� stymuluje odnowę komórkową
� zwalcza wolne rodniki
Rezultaty:

Skóra wygładzona, jędrna i dobrze nawilżona, spłycone bruzdy i zmarszczki,
stymulacja naturalnych procesów regeneracji.
Sposób stosowania:
Nakładać na dokładnie oczyszczoną skórę po obfitym zwilżeniu jej różaną
mgiełką AP Mist Rosarium, która nie tylko ułatwi penetrację Hyaluronist w głąb
skóry, ale i wydatnie podniesie poziom nawilżenia i odżywienia. Po aplikacji
nałożyć odpowiednio dobrany krem ANNA PIKURA bądź naturalny olejek
botaniczny. Stosować dwa razy dziennie (bądź częściej w miarę potrzeby). Dla
wzmocnienia pozytywnych rezultatów pielęgnację za pomocą Hyaluronist można
łączyć ze stosowaniem kolagenu aktywnego biologicznie AP BIOAKTIV, który
odbudowuje włókna kolagenowe warstwy podporowej skóry. Aplikacja kolagenu
(również na mocno zwilżoną skórę) powinna poprzedzać nałożenie
preparatu Hyaluronist.
Ingredients (INCI):
Aqua, Sodium Hyaluronate, Gluconolactone, Sodium Benzoate
Przechowywać w temperaturze od 5�C do 15�C, najlepiej w lodówce lub w chłodnym
zacienionym miejscu.

Cena : 169,00 zł Brutto ( 137,40 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 01 czerwiec 2017
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