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anti-age balzám pro biolifting obličeje, krku a dekoltu
Faktory ovlivňující stárnutí
Vědecké výzkumy posledního desetiletí prokázaly, že v každé buňce lidského organismu
je na genové úrovni uložena informace o tom, kdy musí započít proces stárnutí organismu.
První příznaky stárnutí se objevují na našem obličeji a na tento proces mají vliv různé faktory,
jako je dlouhodobý stres, pocity strachu, hněvu, podráždění. Dále pak ke stárnutí přispívá
kouření, nadměrná konzumace alkoholu, nepravidelná strava, přejídání, hladovění.
Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na vliv okolního prostředí - vítr, sníh, mráz, slunce,
žár, déšť. Nepříznivě působí zejména rychlý úbytek nebo naopak přírůstek váhy.
Mimochodem, na vzniku vrásek na obličeji se výrazně podílí i mimika. Naše obličejové svaly
pracují zhruba 15000krát za den. Všechny prožívané emoce (zejména záporné) se okamžitě
projeví na našem obličeji a postupně zde zanechávají své nesmazatelné stopy.
Druhy stárnutí
Lékaři rozdělují stárnutí kůže na 2 typy - přirozené a předčasné.
Přirozené příznaky stárnutí se objevují díky naprogramovaným biologickým změnám
na buněčné úrovni. Rychlost stárnutí každého z nás závisí jednak na genové výbavě, a dále
pak na různých vnějších a vnitřních faktorech. Proces přirozeného stárnutí každého z nás
je zákonitý a nezvratný. S tím je třeba se smířit. Důkladná a pravidelná kosmetická péče však
dokáže tento nežádoucí moment oddálit a mládí a krásu nadlouho podržet. Hlavní
podmínkou je používání prověřené kosmetiky s doporučením kvalitního specialisty tak, aby
péče odpovídala našemu věku a typu pokožky.
Předčasné stárnutí lze zpomalit, závisí totiž pouze na vnějších a vnitřních faktorech, ale ne
na genech. Ke zpomalení předčasného stárnutí je třeba snížit negativní vliv škodlivin
z vnějšího prostředí a samozřejmě je nezbytné se zodpovědně a zdravě chovat ke svému
organismu. Vrásky vznikají postupně a mělké mimické vrásky se pak časem stávají hlubšími.
Je dokázáno, že se u každé druhé ženy ve věku 35 let již objevuje klasický soubor
vrásek - na čele, okolo očí, nosortová rýha. Okolo 40. roku ženská pokožka začíná uvadat,
lícní svaly ochabují, což se projevuje druhým podbradkem, zdůrazňují se vrásky v oblasti krku
a dekoltu, začíná se objevovat zvýšená pigmentace (stařecké skvrny). Můžeme říci, že kůže
postupně stárne a ztrácí schopnost regenerace. Z toho důvodu vznikají hluboké vrásky,
obličej ztrácí pevné kontury, v oblasti čelisti je pokožka povislá.
Jak dosáhnout toho, aby se vás projevy předčasného stárnutí netýkaly? A jestliže už vznikly,
jak je snížit a oslabit jejich další rozvoj? Odpověď je nasnadě: Krása, to je usilovná práce!
Ovšem s pomocí našich odborníků a účinných produktů z řady MIRRA INTENSIVE lze
dosáhnout uspokojivých výsledků.
Nový přípravek pro boj se stárnutím dlouhodobě chrání přírodní krásu, zpomaluje stárnutí
kůže a navrací dřívější přitažlivost. Exkluzivní formule a unikátní zpracování jsou základem
anti-age balzámu pro biolifting obličeje, krku a dekoltu GRANÁT.
V čem spočívá jeho jedinečnost? Speciální formule balzámu obsahuje rostlinný faktor růstu
kinetin, flavonoid isokvercetin a nový peptidový komplex pro aktivaci epidermálního faktoru
růstu TGF-beta, který výrazně urychluje syntézu kolagenu a elastinu v kůži. Obilné proteiny
a keratin, vitaminy, aminokyseliny a rostlinné extrakty stimulují buněčnou aktivitu
a podstatně zvyšují ochranný potenciál. Pravidelné používání balzámu umožňuje využívat
princip buněčné kosmetiky cestou stimulace vlastních procesů obnovy tkání.
Prokázaná účinnost
Klinické zkoušky, provedené v Lékařském centru kosmetologické korekce EKLAN
na dobrovolnicích ve věku 38 až 63 let, potvrdily:
- po 1 měsíci používání balzámu došlo ke zlepšení elasticity kůže v oblasti „druhého
podbradku“ o 30 %,
- zpevnění kontur obličeje
- snížení hloubky vrásek
Pravidelné používání balzámu dodává kůži pevnost a svěžest!
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