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Ampułki kolagenowe
zagęszczające skórę z
proteoglikanami, kwasem
hialuronowym i elastyną GLYCAN
CONCENTRATE 14x4ml
Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Tegoder Cosmetics

Opis produktu
Skoncentrowane serum zawierające glikoproteiny, kolagen, elastynę, kwas hialuronowy, wyciąg z róży rdzawej Rosa mosqueta
oraz witaminy C, E i F o działaniu spowalniającym procesy starzenia skóry, zagęszczającym struktury skóry, wypłycającym
zmarszczki, pojędrniającym, głęboko nawilżającym i przeciwdziałającym jej odwodnieniu, zmiękczającym naskórek i
nadającym skórze blasku. Głównym celem działania preparatu jest nawodnienie skóry w zabiegach mezoterapii mikroigłowej,
zabiegach głęboko nawilżających, po zabiegach pilingami kwasowymi, po opalaniu oraz dla skór narażonych na działanie
centralnego ogrzewania zimą .
Działanie preparatu:

Zagęszcza struktury skóry
Długotrwale podnosi poziom nawilżenia
Wygładza zmarszczki
Przeciwdziała stresowi oksydacyjnemu
Odpręża i relaksuje skórę
Powoduje efekt wypełnienia, wygładza i nadaje skórze blasku
Zmiękcza naskórek
Skład preparatu:

Proteoglikany - to specjalny rodzaj glikoprotein o większej wadze molekularnej (siarczanowane glikozamikany +
proteina jako nośnik wraz z kwasem hialuronowym), które naturalnie biorą udział w procesach metabolicznych
stymulujących aktywność komórek w tkance łącznej. Ponadto odgrywają ważną rolę w mechanizmach obronnych skóry
oraz zachodzących interakcjach pomiędzy ściśle przylegającymi do siebie membranami komórek w skórze. Po aplikacji
preparat wyraźnie podnosi poziom nawilżenia tkanek, wypełnia optycznie zmarszczki oraz wygładza naskórek.
Wyciąg z róży dzikiej Rosa mosqueta - stosowany w leczeniu blizn, rozstępów, poparzeń słonecznych oraz
wygładzający drobne zmarszczki w bardzo krótkim czasie. Wpływa regenerująco na skórę zniekształconą przez zabiegi
chirurgiczne, pomaga zredukować wzmożoną pigmentację oraz uniesienie tkanki bliznowej, przyspieszając odnowę
zdrowej skóry. Doskonale nawilża, odżywia i uelastycznia. Szczególnie polecany dla skóry bardzo suchej i starzejącej
się.
Kwas hialuronowy - naturalny składnik mukopolisacharydów, wchodzących w skład skóry właściwej. Znacząco
przyczynia się do rozrostu komórek, ich migracji. Utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia, przenikając przez skórę i
doskonale wiążąc wodę. Działa jak gąbka, przewyższając własny ciężar właściwy o 20 razy. Wykazuje również
skuteczne działanie regenerujące szczególnie, gdy skóra narażona jest na nadmierne działanie promieni UVB np. w
przypadku poparzeń, gdzie degradacja hialuronianu w komórkach jest większa niż poziom jego produkcji.
Rozpuszczalny kolagen - makromolekuła złożona z trzech łańcuchów aminokwasów o budowie tzw. potrójnej helisy.
Wykazuje właściwości silnie odmładzające, nawilżające i odbudowujące naturalny kolagen ludzki.
Zwiększa gęstość skóry i działa filmogennie zatrzymując wilgoć w tkankach.
Hydrolizowana elastyna - strukturalne białko, bogate w aminokwasy o wąskiej, długiej i rozgałęzionej budowie
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włókien, pogrupowanych w wiązki formujące macierz zewnątrzkomórkową, odpowiadającą za właściwą elastyczność i
giętkość skóry. Elastyna sprzyja jej właściwej regeneracji, a dzięki własnościom filmogennym utrzymuje prawidłowy
poziom jej nawilżenia.
Witamina C - dodana do preparatu w formie stabilizowanej (sodium ascorbyl phosphate) o właściwościach
antyoksydacyjnych, antyrodnikowych, hamujących proces melanogenezy, ujednolicających koloryt skóry,
redukujących przebarwienia, rozjaśniających, biorących udział w procesach syntezy i tworzenia nowych włókien
kolagenu, przeciwstarzeniowych (fotostarzenie) i poprawiających strukturę i gęstość skóry.
Witamina E - jeden z najsilniejszych antyoksydantów przeciwdziałających stresowi oksydacyjnemu tkanek o
właściwościach naprawczych. Podobnie jak w przypadku witaminy C, w preparacie znajduje się stabilizowana formuła
witaminy E (tocopheryl acetate), która umożliwia jak najbardziej efektywne wchłonięcie jej przez pory skóry.
Witamina F - składająca się z trzech niezbędnych kwasów tłuszczowych stymulujących aktywność komórek skóry,
obecnych w procesach ochronnych, wygładzających, przeciwdziałających odwodnieniu, naprawczych, regenerujących i
zapewniających właściwy poziom nawilżenia skóry.
Wskazania do stosowania preparatu: produkt konieczny do pielęgnacji skóry w domu, w celu jej nawilżenia po i w trakcie
serii pilingów medycznych o średnim i wysokim stężeniu, wykonywanych w gabinetach kosmetycznych. Nie obciąża skóry i nie
zapycha porów. Polecany do zabiegów głęboko nawilżających, do mezoterapii mikroigłowej oraz do pielęgnacji w domu.
Sposób użycia: aplikować na oczyszczoną skórę dwa razy dziennie, rano i wieczorem delikatnymi ruchami, aż do całkowitego
wchłonięcia preparatu. Jeśli po użyciu preparatu skóra jest nadal ściągnięta, należy nałożyć kosmetyk nawilżający w postaci
kremowej, nie żelowej.

Przeznaczenie produktu: do użytku profesjonalnego i domowego
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