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bělící krém
Zajišťuje komplexní a víceúrovňovou péči o pokožku. Dokáže řešit problémy s pigmentovými skvrnami, zesvětluje pokožku a rozjasňuje ji pomocí speciálních světlo odrážejících
částic, celkově zlepšuje barvu kůže, zabraňuje fotostárnutí pokožky, poskytuje účinnou
hydrataci po celý den a chrání buňky před UV zářením.
Bioflavonoidy lékořice a taniny embliky vykazují komplexní tlumící účinek na všechna
stadia rozvoje pigmentace, předcházejí hyperpigmentaci, zajišťují lehký bělící účinek
a napomáhají vyrovnání barevného tónu pokožky. Vitaminy, antioxidanty a polysacharidový komplex chitin-glukanu zajišťují obnovu elasticity, pevnosti a ochrany pokožky. Krém je třeba nanášet ráno na předem očištěnou pokožku obličeje.
Všechny aktivní ingredience krému ALBINA je možné rozdělit do dvou kategorií. První
skupina ingrediencí zlepšuje barvu obličeje a vyrovnává její barevný tón. Extrakty
embliky, lékořice, kadidlovníku a brusinky zodpovídají za lehké bělení a zabraňují
hyperpigmentaci. Kyselina mléčná a jablečná odstraňují odumřelé buňky. Světlo
odrážející částice rozjasňují pleť.
Podrobně si představíme jeden z komponentů - unikátní pigment nové generace s fokus
efektem: Matlake OPA. Pigment mění barvu podobně jako opál, adaptuje se pod barvu
kůže a zároveň koriguje kožní defekty a maskuje lehké vrásky. O opálu se tvrdí, že
přizpůsobuje svou barvu náladě člověka, který jej nosí.
Druhá skupina ingrediencí zajišťuje lifting, ochranu a hydrataci kůže. Sojový a olivový
olej, olej kamélie japonské; výtažky embliky lékařské, kadidlovníku, brusinky;
polysacharidový komplex chitin-glukanu; karbamid, glycin, polysacharidy lnu; vitamin E,
antioxidant Ronacare; estery kyseliny skořicové - filtry, které chrání kůži před UV
zářením.
„Inteligentní antioxidant“ Ronacare je předním komponentem, zajišťujícím ochranu
kůže před volnými radikály, čímž předchází předčasnému stárnutí pokožky. Tento
efektivní a stabilní antioxidant začíná pracovat tehdy, když ostatní končí a pracuje
nepřetržitě po dobu 24 hodin. Ochranný systém se iniciuje vlivem UV záření.
Po nanesení na pokožku, Ronacare individuálně adaptuje svou ochrannou aktivitu,
podle kůže daného člověka. Ronacare chrání komponenty kožního tuku a nevídaně tak
zajišťuje hebkost pokožky.
Vitipure - přírodní komplex biopolymerů vysoké čistoty, který synergicky posiluje
účinnost chitinu a beta-glukanu. Patentovaný komplex chitin-glukan Vitipure vykazuje
několik prokázaných účinků. Obnovuje elasticitu, pevnost a ochrannou bariéru kůže.
Stimuluje činnost klíčových kožních buněk - keratinocytů a Langerhansových buněk.
Vyhlazuje mikroreliéf kůže. Hydratuje a zjemňuje kůži, zlepšuje celkový stav kůže, chrání
pokožku před negativním vlivem těžkých kovů.
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