ČISTILNA FAZA
Negovalna čistila
Active Make-up Remover
Morski kompleks & Kolumbijska kava
Za vse tipe kože.
Nežni odstranjevalec ličil, dobro odstranjuje vodoodporno maskaro in nečistoče iz okolja.
Primeren tudi za čiščenje podaljšanih trepalnic. Aktivni odstranjevalec ličil vsebuje čisto
kolumbijsko kavo (kofein), ki poživi, osveži kožo, ima drenažni učinek. Ohranja pH
ravnovesje površine kože. Vsebuje minerale iz mrtvega morja, pospešujejo deskvamacijo
stratum corneuma. Alge iz mrtvega morja pospešujejo proliferacijo in diferenciacijo
keratinocitov. Odstranjevalec vsebuje veliko antiosidantov ter vlažilcev, zato kože ne izsuši in
je ne iritira.
Indikacije:
 občutljiva koža, nagnjena k dermatozam,
 hiperaktivna koža,
 suha koža z izražemin mikroreliefom,
 slabo prekrvavljena, bleda koža z izraženimi temnimi kolobarji v periorbitalnem
področju,
 hiperkeratotična, nečista ali aknasta koža,
 koža z vidnimi kolobarji okrog oči (zastoj limfe),
 vodooporne maskare ali podaljšanje trepalnice.
Rezultat uporabe - mehanizmi delovanja izdelka:
 dobro odstranjevanje dekorativne kozmetike, vodoodpornih maskar,
 ne povzroča draženja ali različnih oblik dermatoz,
 dobro očisti tudi kožo v področju podaljšanih trepalcnic, pri čemer jih ne uničuje,
 dobro očisti nečistoče iz okolja,
 kože ne masti ali izsuši; skrbi za zadostno količino vlage,
 iz kože se ga odstrani brez težav,
 ima pH prilagojen fiziološkemu pH površine kože,
 blago spodbuja proliferacijo, diferenciacijo in deskvamacijo epidermisa.
Mehanizem delovanja učinkovin:
Antioxidant activity: lovilci prostih radikalov
INCI

MEHANIZEM

Ascorbic acid
(Vitamin C)

Njegovo antioksidativno delovanje zmanjšuje DNA poškodbe in oksidacijo
proteinov. Je koencim za sintezo kolagena v dermisu; krepi stene kapilar.
Mehča epidermis, izboljšuje strukturo kože, zavira sintezo melanina.

Coffea Arabica
(Coffee) leaf/seed
extract

Glavne sestavine so vitamin C in E, polifenoli in kofein. Zaradi vitamina E in C
ima močno antioksidativno in fotopreventivno delovanje. Poleg tega, vitamin C
spodbuja proliferacijo in diferenciacijo, kar stabilizira kožno bariero. Zaradi
kofeina pospešuje cirkulacijo in ima diuretični učinek.
Moisturizing: vlaži stratum corneum

INCI

MEHANIZEM
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Sodium
Hyaluronate
(Hyaluronic acid)

Filmotvorec na površini kože. Zaradi ponavljajočih disaharidnih enot nase veže
ogromne količine vode in skrbi za primerno hidriranost stratum corneuma.
Izboljša prožnost epidermisa.
Regeneration: obnova in izboljšanje funkcij kože

INCI

MEHANIZEM

Maris Sal

Glavne sestavine so minerali, ki delujejo rahlo keratolitično, vlažilno, delujejo
proti-vnetno in proti-bakterijsko. Spodbujajo deskvamacijo stratum corneuma in
vzdržujejo vlago.

Dunaliella Bardawil
extract (Dead Sea
algae)

Ekstrakt je bogat z β-kartenom (prekurzor vitamina A - retinolom). Ekstrat ima
dobre antioksidativne lastnosti, pospešuje epidermalno proliferacijo in
diferenciacijo; zmanjšuje iritacijske odzive kože.

Navodila za uporabo: S pomočjo vatirane blazinice nanesite tanko plast izdelka na kožo.
Počakajte eno minuto in nato obrišite s krožnimi gibi. Ko je koža očiščena jo sperite z mlačno
vodo. Med čiščenjem predela okoli oči naj bodo oči zaprte. Če izdelek pride v stik z očmi jih
sperite z veliko količino vode.
INCI: Aqua, Glycerin, Decyl Glucoside, Sodium Hyaluronate (Hyaluronic acid), Xanthan Gum, Camellia Sinensis
(Green Tea) leaf extract, Carica Papaya (Papaya) fruit extract, Myrciaria dubia (Camu-Camu) extract, Coffea
Arabica (Coffee) leaf/seed extract, Dunaliella Bardawil extract (Dead Sea algae) Maris Sal, Planifolia (Vanilla)
extract, Solanum Lycopersicum (Totamo) fruit extract, Punica Granatum bark/fruit extract, Sorbic acid, Benzyl
Alcohol (Delicate preservatives; authorized for use by BDIH & Ecocert).
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