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Ampułki witaminowo-mineralne
PERFECT SKIN II
VITAMIN&MINERAL
CONCENTRATE 22x2ml
Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Tegoder Cosmetics

Opis produktu
Koktajl, w którego skład wchodzi szczególna mieszanina polifenoli z owoców palmy Ameryki Północnej i ziaren sezamu
rozpuszczonych w wyciągu z arganii marokańskiej o właściwościach odżywczych i antyoksydacyjnych, regulujących
wydzielanie sebum, regenerujących, chroniących przed promieniowaniem UV oraz regulujących proces rogowacenia naskórka.
Skład kosmetyku:

mieszanina polifenoli z owoców palmy Ameryki Północnej i ziaren sezamu rozpuszczonych w wyciągu z
arganii marokańskiej - doskonały kompleks regulujący wydzielanie sebum. Kompozycja fitosteroli z arganii jest
unikatowa. Działa antyoksydacyjnie i przeciwrodniko, a w składzie pojawiają się sterole w tym spinasterol i schotenol o
działaniu naprawczym i regenerującym.
witamina B1 (tiamina) - bierze udział w metaboliźmie węglowodanów oraz syntezie protein i lipidów.
witamina B 2 (ryboflawina) - bierze udział w procesach utleniania oraz uczestniczy w przemianach aminokwasów i
lipidów.
witamina B3 (niacynamid) - świetnie przenika przez wierzchnią warstwę naskórka, działa seboregulująco, ogranicza
wydzielanie łoju, zwęża rozszerzone pory, zmniejsza stany zapalne i działa antybakteryjnie jednocześnie nie
przesuszając i podrażniając skóry.
witamina B 5 (pantenol) - o właściwościach chroniących i regenerujących skórę. Bierze udział w procesie syntezy
protein.
witamina B6 (pirydoksyna) - wykazuje właściwości chroniące skórę przed promieniami UV. Bierze udział w
procesach utleniania, w rozkładzie aminokwasów oraz przemianie tłuszczów i węglowodanów.
witamina B8 (inozytol) - o właściwościach chroniących skórę. Odpowiada za kondycję i równowagę komórkową
skóry.
witamina B 12 (cyjanokobalamina) - związek chemiczny zawierający kobalt, element niezbędny w utrzymaniu
właściwej kondycji skóry.
witamina H (biotyna) - bierze udział w procesie przemiany tłuszczów i równoważy ich obecność w komórkach.
stabilizowana witamina A - o działaniu regenerującym oraz regulującym proces keratynizacji skóry.
stabilizowana witamina E - związek o działaniu przeciwrodnikowym i antyoksydacyjnym, aktywizuje procesy
metabolizmu i regeneracji.
witamina F - kompleks kwasów tłuszczowych (linolowego, linolenowego i arachidonowego). Reguluje przemianami
lipidów, wykazuje właściwości ochronne i regenerujące komórki skóry.
oligomineralny krzem - zwany “cementem” komórkowym, ulepsza produkcję kolagenu i elastyny, podnosi poziom
regeneracji komórek oraz spójności włókien elastyny. Jest koniecznym składnikiem odżywczym w problemach
skórnych. Jego brak powoduje powstawanie ropni i innych infekcji na i w skórze.
oligomineralna miedź - to najlepszy sprzymierzeniec w przypadku występowania zakażeń wywołanych wirusami i
bakteriami. Działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.
oligomineralny cynk - to składnik naskórka, bierze udział w procesie metabolizmu polimerów i kwasów nukleinowych
koniecznych do regeneracji i detoksykacji komórek skóry. Aktywuje proces dysmutazy ponadtlenkowej (SOD),
wykazującej działanie antyrodnikowe oraz reguluje gospodarkę hormonalną, szczególnie wydzielanie łoju. Brak
oligomineralnego cynku wywołuje swędzące wykwity.
oligomineralna siarka - stymuluje naturalne procesy regeneracyjne, efektywnie działa w kuracji trądziku
młodzieńczego, w leczeniu łojotokowego zapalenia skóry. Zastosowana na skórę ulega przemianom do siarczków,
które działają bakteriobójczo i grzybobójczo. Odgrywa ważną rolę w syntezie białek.
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Coleus Forskohlii (pokrzywa indyjska)
- ekstrakt bogaty w forskolinę pozyskaną z korzenia rośliny o
właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych. W badaniach laboratoryjnych wykryto, że jest efektywnym
inhibitorem wzrostu patogenów skóry, łącznie z bakterią Propiionibacterium acness - mikroorganizmem powodującym
trądzik oraz inne infekcje skórne oraz Staphylococcus epidermidis - bakterią Gram-dodatnią atakującą przy obniżonej
odporności.
kwas oleanolowy - otrzymywany z liści oliwek rosnących w krajach śródziemnomorskich o właściwościach
przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych.
Serum przeznaczone jest do zabiegów kosmetycznych, również z użyciem maszyn (do ultradźwięków, mezoterapii bezigłowej,
infuzji tlenowej). Produkt nie jest przeznaczony do mikronakłuwania.

Przeznaczenie produktu: do użytku profesjonalnego i domowego
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