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COLWAY KOLAGEN NATYWNY NATIVE DNA 50 ML
 

cena: 295,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent COL-WAY Sp. jawna

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

COLWAY KOLAGEN NATYWNY NATIVE DNA został wzbogacony o substancje aktywne wspomagające i aktywizujące naturalne procesy
tworzenia tkanki łącznej.
Intensywnie pobudza komórki do prawidłowego działania.
Organizm posiada zdolność do reperowania swoich kwasów nukleinowych.

Przeznaczony jest do każdego rodzaju skóry.
Polecany do pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu.

Działanie:

chroni komórki i ich DNA przed reaktywnymi formami tlenu, fotostarzeniem, działaniem promieni UVA

zwiększa syntezę kolagenu i innych budulców skóry

aktywuje komórki do odbudowy

rozszerza naczynia obwodowe, poprawia krążenie

poprawia metabolizm lipidów i reguluje cholesterol

Stosowanie:
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Należy nakładać na oczyszczoną i jeszcze wilgotną skórę.

Zalecamy stosowanie kolagenu 2 razy dziennie, codziennie.
Efekt napięcia skóry jest odczuwalny już po kilku minutach.

Nie stosować w przypadku uczulenia na białko rybie (0,02% populacji). Przeznaczony do użytku zewnętrznego.

Preparat można stosować pod makijaż.

Skład:

Substancje aktywne

Kwasy nukleinowe DNA+RNA (natywne) Uruchamiają replikację struktury skóry, aktywują komórki, działają silnie antyoksydacyjnie
chroniąc je przed reaktywnymi formami tlenu.

Kinetyna hormon wzrostu, stymuluje procesy naprawcze DNA, chroni przed promieniami UV i wolnymi rodnikami oraz zmniejsza
nadmierną pigmentację. Aktywuje fibroblasty i stymuluje produkcję kolagenu.

SOD - Dysmutaza ponadtlenkowa - elitarny komponent kosmetyczny.

Peptyd miedziowy GHK-Cu naturalnie występujący peptyd zbudowany z cząsteczki miedzi oraz aminokwasów glycyny - L-histidyny - L-
lizyny. Stymuluje funkcjonowanie komórek macierzystych, zwiększa produkcję kolagenu w skórze, zapobiega fotostarzeniu, poprawia
elastyczność i ujednolica koloryt skóry.

Ekstrakt z placenty jeden z najaktywniejszych czynników regenerujących.

Produkt zawiera natywne białka pochodzenia rybiego.
Nie zawiera parabenów, silikonów ani emulgatorów.

Przechowywanie:

Przechowywać w miejscu suchym, temperaturze pokojowej z dala od promieni słonecznych.

Chcesz kupić ten produkt taniej? Zamów teraz i otrzymaj dodatkowy rabat w wysokości aż
6%

Wpisz kod rabatowy podczas składania zamówienia: Rabatcolway6 

Wartość rabatu zostanie automatycznie naliczona do zamówienia.
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