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Szalon

Az öregedés legfőbb jelei – amit valamennyi

Egy egész üzletág épült ki a fenti problé-

hozzánk forduló vendég szeretne megszün-

mák kialakulásának elodázására, kezelésé-

tetni – a következők:

re és kiküszöbölésére kozmetikai és orvosi

• Ráncok, amelyek kialakulásában számos

kezelések segítségével, mivel ezek a jelek

különböző tényező közrejátszik

• α-glükán és feketebors (Piper nigrum) poli-

egyértelműen felfedik az életkort .
A bőrﬁatalító terápiák végső célja, hogy fo-

szacharidjai. Ezek a molekulák a bőr mé-

kozzák a lelassult anyagcseréjű sejtek műkö-

lyebb rétegeiben, a retikuláris rostok (reticu-

dését, mert ez a funkciózavar az oka annak,

lar dermis) szintjén fejtik ki támasztó hatásu-

hogy a kötőszövet elveszíti tömörségét, ru-

kat, azáltal, hogy erősítik a rostok térhálós

galmasságát és feszességét, mint pl. az érett

szerkezetét, így javítják a bőr mechanikai tu-

vagy túl sokat napoztatott bőr esetében.

lajdonságait elsősorban az érett, UV sugarak
által károsított bőr esetében.

A [ProGEN-in] egy exkluzív, a SKEYNDOR®
által kifejlesztett innovatív technológia, ami
felveszi a harcot a bőr öregedési mutatói el• Májfoltok és egyéb pigmentációs rendel-

len.

Lift Contour
Face & Neck Cream 50 ml

lenességek, amelyek bármely életkorban

Az átfogó bőrﬁatalító stratégiát úgy dolgoz-

Lifting hatású kontúrjavító krém arca és

kialakulhatnak

tuk ki, hogy teljes arcmegújító hatást fejt-

nyakra

sen ki, azaz visszaállítsa az állkapocs környé-

Átfogó feszesítő hatás, [ProGEN-in]

ki arckontúrt is, és érett bőr esetén csök-

technológiával.

kentse az áll alatti zsírszövetek vastagságát.

Aktív hatóanyagok: a [ProGEN-in] tech-

Célunk volt, hogy csökkentsük a bőr proge-

nológia összetevői, algakivonat, farkas-

rin szintjét, azt az indexet, ami a sejtek idő

bab kivonat.

előtti elöregedését mutatja.

Kétféle textúrában kapható, a bőr típusától függően: száraz bőrre: sűrű, krémes

A [PROGEN-IN] TECHNOLÓGIA HÁROM,

állagú; normál és kombinált bőrre: köny-

SPECIÁLIS HATÁSÚ AKTÍV ÖSSZETEVŐT

nyű, olajmentes textúrájú.

FOGLAL MAGÁBAN:
• Végül a petyhüdtté váló bőr, amelyről

• Elaﬁnból származó, biomimetikus peptidek,

Lift Deﬁnition Eye Contour
Cream 30 ml

a későbbiekben részletesen szót ejtünk,

mellyel cégünk 2012-ben elnyerte a legin-

mivel ez az öregedési folyamat legfőbb

novatívabb hatóanyag kifejlesztésének dí-

Feszesítő hatású szemránckrém

tényezője

ját Barcelonában (Innovation Zone Best

Hármas ránctalanító hatás [ProGEN-in]

®

Ingredient Award 2012 In-cosmetics ,

technológiával.

Barcelona 2012). Ez egy olyan enzim, ami

Aktív hatóanyagok: a [ProGEN-in] tech-

csökkenti a bőr progerin szintjét és a kolla-

nológia összetevői, algakivonat., hajdi-

gén szerkezetet roncsoló elasztáz enzim

nakivonat, feszesítő, ránctalanító lipo-

mennyiségét, így veszi fel a harcot az érett

peptidek.

bőr megereszkedése ellen.
• Vidrafű (Menyanthes trifoliata) kivonata,
egy hatékony, újgenerációs antioxidáns,
mely segít megőrizni a sejtek C-vitamin
A bőr felszínén megjelenő egyértelmű jelek

tartalmát, egy olyan esszenciális együtt-

a bőr mélyebb rétegeiben is komoly változá-

ható, ami javítja a bőr kollagén szerkeze-

sokat indítanak el.

tének mennyiségét és minőségét.

