ZŁUSZCZAJĄCE
KWAsY
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Występują w naturze m.in. w owocach i warzywach. Na opakowaniach kosmetyków znajdziesz je

często pod nazwą AHA lub BHA.

O Jak to dziala?

Kwasy rozluzniają wiązania między komórkami skóry i ulatwiają
zluszczanie, Dzięki temu dodają
twarzy błasku iwy-

gladzĄądrobne

O Jak to dziala2
Witamina C chroni skórę przed
wolnymi rodnikami. Wspomaga
też odnowę wtókien kolagenu,
dzięki czemu ujędrnia
cerę iwzmacnia ścia-
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zmarszczki. Do suchej cery dermatolodzy polecają zwykle
kosmetyki z kwasem
glikolowym, do
wrażliwej - z mleko-

ny naczyń. Po serum

substancją sięgaj
zwlaszcza wtedy, gdy
z tą
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Wym, a do tlustej

- z salicylowym.
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Krem z kwasem glikolowym,
GlySkinCare, 48 zll30 ml

O Jak to dzia|a?

Kwas hialuronowy potrafi przy-

:iągnąć kilkadziesiąt razy więcej
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blasku.
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KWAS H|ALURONOWY
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Pracujesz

malo śpisz.Doda
skórze energii i zdro-
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Jest subsiancją naturalnie występującą w skórze, ale z wiekiem
mamy go coraz mniej. Wtedy
skóra prze§usza się i marszczy.

wego
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Koncentrat z witaminą C,

Pharmaceris, 63 zll30 ml

PEPTYDY
aminokwasów. zależnie od ich
dlugości ibudowy mogą niwelowac rózne defekty skóry,

dukcję kolagenu i ujędrniają. lnne naśladują
dzialanie botoksu:
zmniejszają mikronapięcia w skórze, co zapobiega poglębianiu się

rawilzający kompres. Po jego
rałożeniuzmarszczki się splycaa, a cera staje się jędrniejsza.

zwlaszczagdy pracu-

Krem ReVitalift,

przenikać róznym substancjom aktywnym
w gląb skóry.

48 zl/50 ml

Krem pod oczy Exclusive
Snake, 23 zil20 mI
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JAK ZW|ĘKSZYC SKUTECZNOSC KREMU
{l Rób porządny demakijaż ich działanie się uzupelnia.

delikatny pre_ a,at typu ,,mydlo bez mydla".
Ą Sięgnij po serum Warto
rlpic kosmetyk z tej sa- serii co krem, bo Wtedy
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zmarszczek mimicznych,
Jeszcze inne pomagają

jesz w klimatyzowanym pomieszczeniu.

: i ndetem. To
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O Jak to dziala?
Są peptydy, które pobudzają pro,

łody, niz sam waży, dlatego

Przezwarstwę podkladu
anie czy szczeń, które osa=
:zily się na twarzy w ciągu
:lia, nie przebije się żadna
., cStancja aktywna. Jeśli
,:cisz mocny makijaz, po
_rvciu plynu micelarnego
- -yj jeszcze twarz wodą
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To tak naprawdę krótkie lańcuchy

<rem, który go zawiera, dziala jak

Stosuj go,
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Używano jej w kosmetyce juz
dawno temu, ale wtedy szybko
się utleniała, Jej nowoczesne
formy są stabrlne, a dzięki specjalnym nośnikom docierają
glęboko do skóry.

Najpierw nakladasz serum,
potem czekasz chwilę, aż się

wchlonie, i dopiero wtedy
wklepujesz krem.
Używaj pilingu Najlepiej
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robic to raz w tygodniu, bo
usuwa on martwe komórki

naskórka, a dzięki temu nalożone pózniej kosmetyki znacznie lepiej się wchłaniają. Mozesz pominąó ten zabieg, jeśli
używ asz codzien nie krem u
z kwasamiAHA Iub retino|em.
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REWOLUCYJ NA TECH NOLOG lA

2 zGŁoszEN lA PATENToWE!
Luksusowa, skoncentrowana pielęgnacja przeciwzmarszczkowa,
inspirowana najskuteczniejszymi technologiami dermoestetycznymi. Unikalne formuły kremów wzbogacone 24k KOLOlDALNYM
ZŁOTEM zapewniają wielokierunkowe działanie odmładzające
- redukulą utrwa|one zmarszczki i przywracają skórze właściwą

objętośc, działając niczym liftingulące nici.

Luksusowy przeciwzmarszczkowy płyn micelarny - skuteczny

demakijaż, oczyszczanie i intensywne wygładzenie w jednym kroku,
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