BB krém-mousse ve dvou barevných odstínech
No1 pro světlou pleť s růžovým podtónem (studený barevný typ)
No2 pro tmavší pleť s béžovým podtónem (teplý barevný typ)
Textura něžná a lehká jako závoj. Dokonalá pro každodenní péči a make-up.
Nový krémový make-up MIRRA je dokonalým příkladem toho, jak lze dosáhnout synergického efektu
i v kosmetickém přípravku. Spojují se zde totiž dva účinky, které navzájem zvyšují efektivitu toho
druhého. Péče o pokožku zevnitř a dekorativní efekt navenek.
-

Zlepšuje vnější vzhled kůže - vyrovnává barvu i reliéf kůže, matuje a udržuje make-up po celý
den.
Ovlivňuje biochemické procesy v kůži, zejména reguluje činnost mazových žláz, zužuje póry,
chrání před nepříznivými vlivy okolního prostředí (včetně UV záření), zvyšuje antioxidační
ochranu kůže.
Hydratuje a zklidňuje pokožku.

Krém-mousse je lehounká emulze, která sice působí nenápadně, ale dokáže výrazně zlepšit estetický
vzhled kůže a zároveň zajišťuje pokožce „mocný štít“ před nepříznivými účinky okolního prostředí
po celý den.
BB krém-mousse je originální i obsahem ingrediencí nečekaných u make-upu:
Kompozice cenných olejů laskavce, karité, jojoby a alexandrijského vavřínu. V kolekci MIRRA
se úplně poprvé objevil olej karité (bambucké máslo), který se získává z pecek plodů stromu
karité v rozlehlých afrických savanách. Plod připomíná maličké avokádo s aromatickou
dužinou. Vědecká pozorování již dávno potvrdila, že lidé, kteří si potírají těla olejem karité,
mají zdravou, hladkou a pevnou kůži. Komponenty obsažené v oleji vykazují mocné
regenerační účinky, stimulují syntézu kolagenu. Navíc fungují jako přírodní UV faktory.
To všechno dává oleji moc perfektně zjemňovat, hydratovat, regenerovat a ochraňovat kůži.
Což samozřejmě oddaluje projevy stárnutí.
Neobvykle silný antioxidační komplex byl zvolen pro celodenní ochranu kůže v městském
prostředí. Obrana je víceúrovňová: jednak přímá fyzická ochrana (pigmenty, dioxid titanu
a matrice vytvořená silikonovým cross-polymerem) a dále nepřímá přírodní ochrana (což je
náš mocný komplex rostlinných antioxidantů - epofen, hydrolyzát mušlí, likopen, vitamin C
a nezmýdelnitelné olejové frakce). Právě díky tomuto víceúrovňovému přístupu získává
pokožka potřebnou UV ochranu během celého dne. V případě dlouhodobého pobytu
na slunci je třeba doplnit péči o krém s vyšším UV faktorem.
Matující komplex (oligosacharidy čočky, éterické oleje rozmarýnu a máty, CO2-extrakty
levandule a pelyňku, laktát zinku, rýžový pudr a nitridy bóru) reguluje činnost mazových žláz
a zužuje póry. Oligosacharidy snižují sekreci mazu a zvyšují tvorbu kolagenu, což dokazují i
klinické zkoušky. Rýžový pudr používají ženy odedávna pro jeho univerzální kosmetické
účinky, proto je vhodný pro všechny typy pleti. Suchou kůži nevysušuje a T-zónu matuje,
přírodní maličké částečky normalizují vylučování kožního mazu.
Hydratační komplex tvoří hydrolyzát mušlí, glycerin rostlinného původu, olej alexandrijského
vavřínu a vysoce hydratační kombinace rostlinných sacharidů, což je biotechnologický
produkt - očištěný anionový polysacharid získaný bakteriální fermentací. Komplex tvoří
molekuly galakturonové kyseliny, L-fukózy a D-galaktózy. Mnoho provedených testů prověřilo
jeho vysoce efektivní hydrataci a zároveň šetrný a bezpečný účinek.
Zklidnění pokožky a posílení jejího ochranného potenciálu zajišťuje další rostlinný komplex
sestavený z extraktů levandule, echinacey, břízy, šťávy jitrocele a mátové silice.
Další ingredience odlišují BB krém-mousse od jiných „obyčejných“ krémových make-upů.
Pečlivě vybraná kompozice organických a minerálních pigmentů, nitridů bóru, trošky perleti
a silikonových mikrosfér dispergovaných ve vodě viditelně vyrovnává barvu i reliéf kůže.
Doporučení pro používání BB krém-mousse:
Make-up je vhodný pro všechny typy pleti - pro suchou, kombinovanou i mastnou pokožku.
U suché pokožky je vhodné pod make-up aplikovat v zimě výživný krém (nejlépe krém
METELICE), od jara do podzimu hydratační krém.
Při pobytu na slunci je vhodné pod make-up aplikovat přípravek s UV faktorem (řada HELIOS).
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