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gel-korektor na otoky pod očima
Není tajemstvím, že oči jsou nejvýraznější a zároveň nejcitlivější a nejzranitelnější oblastí
obličeje. Oční okolí vyžaduje zvláště jemnou péči a speciální kosmetické přípravky. Pokožka
očních víček reaguje okamžitě na odchylky od zdravého způsobu života, a výsledkem jsou
otoky, tmavé kruhy, zarudnutí a vrásky okolo očí. Tato vysoká citlivost je způsobena tím,
že kůže okolo očí se liší od ostatní kůže na těle a vykazuje určitá specifika:
-

-

Menší množství vrstev buněk v epidermis, a tomu odpovídající slabší tloušťka rohové
vrstvy – okolo 9 m
m (na jiných místech těla 13-15 m
m a více), je charakteristické
zejména pro rohovou vrstvu spodního víčka.
Větší množství krevních cév. Což vede nezřídka ke vzniku otoku cév v dermis, který
se projevuje lehkým zmodráním kůže. Tento stav se zesiluje únavou, chronickou
nespavostí, anemií.
Řídké podkožní pojivo, prakticky bez tukových buněk, které jsou běžnou součástí
kůže na těle. Tuková tkáň totiž disponuje schopností vstřebávat vodu. Absence tuku
způsobuje, že nadměrné množství vody není absorbováno. To je důvod, proč na vypití většího množství tekutiny reagují nejrychleji oční víčka a dochází tak ke vzniku
otoků. Zejména při únavě, onemocnění ledvin, srdečně-cévního a lymfatického
systému.
Odlišná stavba epidermis a její rohové vrstvy způsobuje nedostatečnou schopnost
ochrany očního okolí, což samozřejmě výrazně zvyšuje zranitelnost této oblasti.
Mimická zátěž, způsobená projevem emocí, vyvolává až 10 tisíc mrknutí oka každý
den. Tím se kůže natahuje a v konečném důsledku se projevy únavy a stárnutí v této
oblasti objevují nejrychleji z celého obličeje. Vrásky, povislé horní víčko, již zmíněné
tmavé stíny pod spodním víčkem, otoky pravdivě vypovídají o způsobu našeho
života.

Pro všechny, kteří se nechtějí smířit s nastalou situací, MIRRA připravila nový produkt. Gelkorektor na otoky pod očima KOREKT v praktickém balení ve formě roll-onu si rychle
poradí s celým komplexem vzniklých nežádoucích efektů. Odstraňuje otoky a zesvětluje
temné kruhy pod očima, aktivně vyživuje, chrání a dlouhodobě hydratuje oční okolí.
Základní mechanismy působení gel-korektoru KOREKT:
normalizace mikrocirkulace (minimalizace otoků)
zlepšení lymfatického oběhu
snížení projevů stárnutí (mimické vrásky, ztráta elasticity a pevnosti kůže)
Ingredience, které zajišťují účinek produktu:
Extrakt listnatce ostnitého v liposomální formě zužuje rozšířené cévky, zpevňuje cévní stěny,
snižuje propustnost a křehkost kapilár, snižuje tvorbu trombů a otoků. Jeho léčivé účinky
synergicky posiluje a doplňuje komplex dalších látek, jako je isokvercetin, askorbyl glykosid,
vitamin K1, flavonoidy a katechiny zeleného čaje, ibišku, jetele a tolice seté. Blahodárné
působení tohoto komplexu se projevuje zesvětlením barvy kůže, snížením otoků a zabráněním vysoušení kůže očního okolí. Paralelně se zlepšením krevního zásobování se zlepšuje
i lymfodrenáž.
Speciální komplex peptidů zvyšuje činnost lymfatických kanálů a urychluje tok lymfy.
Nadbytečná voda se tak „odpouští“ a otoky se snižují, kůže se vypíná a vyhlazuje.
Olej ostropeřce mariánského, olivy, CO2-koncentrát semen granátového jablka a speciální
lipopeptid výborně vyživují, zjemňují a hydratují kůži očního okolí. Dobře si poradí s nežádoucími příznaky stárnutí. Zvyšují pevnost a elasticitu, snižují otoky. Polysacharidy lnu,
alginát sodný získaný z laminarie, vitamin E, hydrolyzát obilných proteinů zajišťují lifting
a poskytují dostatečnou ochranu před agresivními vlivy okolního prostředí.
Doporučená intenzivní kúra: 2 měsíce.
Obsah: 10 ml
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