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COLYFINE REDOX VITAMINUM REWITALIZUJĄCY KREM
WITAMINOWY 50 ML
 

cena: 79,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent colyfine

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

COLYFINE REDOX VITAMINUM to inteligentny, rewitalizujący krem do pielęgnacji i odnowy skóry z promotorami przenikania substancji
aktywnych. Innowacyjne naukowe osiągnięcia i receptury oparte na naturalnych składnikach gwarantują niezwykłą skuteczność
produktu oraz bezpieczeństwo stosowania.

LIPOSOMY – To bardzo małe sferyczne struktury zbudowane z otoczki lipidowej (z fosfatydylocholiny) zawierające w jądrze roztwór
wodny z substancjami aktywnymi. Otoczka lipidowa zdecydowanie zwiększa transdermalność (przenikalność) np. witamin. Witaminy
zamknięte w liposomach to najnowsze osiągnięcie inżynierii biochemicznej.

PROMOTORY PRZENIKANIA – to specjalne substancje powierzchniowo-czynne, które poprzez zmniejszenie napięcia
powierzchniowego na chwilę szerzej otwierają płaszcz hydrolipidowy, aby jeszcze bardziej zwiększyć przenikalność witamin. Po
odparowaniu wody z naskórka płaszcz ochronny wraca do pierwotnej postaci.

TECHNOLOGIA LIPO-DIFFUSION – to zastosowanie promotorów przenikania i liposomalnych witamin dla osiągnięcie maksymalnego
efektu przenikania witamin w głąb skóry.

TECHNOLOGIA AMINO-COLLAGEN – to specjalnie przygotowane peptydy kolagenowe pochodzenia rybiego, które są identyczne z
ludzkimi (prolina, lizyna itd.). Dzięki wykorzystaniu promotorów przenikania peptydy są transportowane w okolice fibroblastowe i
pobudzają je do wytwórczości kolagenu ustrojowego. Kolagen stanowi około 30% wagi ciała i do 70% tkanki łącznej. Bez struktury
kolagenowej nie może się budować macierz międzykomórkowa. Proces degradacji kolagenu zaczyna się po 25 roku życia i spadek jego
syntezy powoduje zwiotczenie skóry.

Witaminowy Krem COLYFINE REDOX VITAMINUM to ekskluzywny krem do rewitalizacji skóry, który łączy najnowszą technologie
liposomalnych witamin i specjalnych peptydów. Witaminy regulują i wzmacniają wszystkie naturalne procesy, a peptydy kolagenowe
zapewniają zwiększenie syntezy białka.

Kluczowe składniki zawarte w COLYFINE REDOX VITAMINUM:

Liposomalne witaminy o znacznie lepszym współczynniku przenikania:
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Wit. C – eliminuje wole rodniki tlenowe, bierze czynny udział w syntezie kolagenu i elastyny, poprawia mikrocyrkulację, ujednolica koloryt,

Wit. E – bardzo silny antyoksydant, poprawia ukrwienie, zwiększa elastyczność. Wit. E ma właściwości przeciwzapalne i
przeciwobrzękowe, chroni warstwę tłuszczową naskórka, zwiększa stabilizację i właściwą przepuszczalność błon komórkowych

Wit. B3 – przywraca homeostazę skóry (normalizuje procesy), pomaga w oddychaniu tkankowym, gospodarce wodnej, funkcjonowaniu
błon śluzowych, przepływie krwi w naczyniach krwionośnych.

Wit. B5 – zastosowana w trwalszej formie d-Pantenolu utrzymuje skórę jędrną i elastyczną, aktywuje podziały komórek naskórka,
wspomaga gojenie ran, przeciwdziała stanom zapalnym, działa przeciwrumieniowo, uczestniczy we wszystkich procesach
metabolicznych

Wit. B6 – hamuje ucieczkę wody z naskórka, poprawia strukturę powierzchni skóry, pomaga utrzymać ładny owal twarzy (kontury),
działa łagodząco na skórę;

Wit. B7 – zwana witaminą skóry - wpływa na skład keratyny, ma działanie antyłojotokowe, wpływa na jakość suchej i łuszczącej się
skóry, zmniejsza zmarszczki i worki pod oczami, nawilża, zamyka pory oraz rozjaśnia przebarwienia

Krem zawiera prekursory przenikania, które „na chwilę” rozszerzają płaszcz skóry i pozwalają łatwiej przeniknąć składnikom aktywnym w
głąb skóry.

Zastosowany wyciąg z Kłosowca Meksykańskiego (Agastache Mexicana) to najnowsze osiągnięcie kosmetologii do wyciszania skóry i
zmniejszania stresu. Ten kompleks kojąco-wyciszający również redukuje wpływ czynników stresogennych na skórę oraz zmniejsza
nadmierną temperaturę powierzchni skóry.

Zawarta alantoina i skwalan to naturalne substancje, które łagodzą i ujednolicają skórę.

Redox VITAMINUM to bardzo zaawansowany krem do codziennej pielęgnacji dla każdego typu skóry.
Można go stosować zarówno na dzień, jak i na noc.

Ingredients:

Aqua, Squalane,Triethylhexanoin, Arachidyl Alcohol, Behenyl Alcohol, Arachidyl Glucoside, Isododecane, Hydrogenated Tetradecenyl/
Methylpentadecene, Hydroxyethyl Acerylate/ Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, Polysorbate 60, Isopropyl
Isostearate, Propanediol, Glycerin, Niacinamide, Calcium Pantothenate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Tocopheryl Acetate, Pyridoxine HCl,
Maltodextrin, Sodium Starch Octenylsuccinate, Silica, Propylene Glycol, Aloe Barbadenisis Extract, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet
Almond) Oil, Cetearyl Alcohol, Agastache Mexicana Flower/Leaf/ Stem Extract, Urea, Biotin, Allatoin, Collagen, Elastin, Collagen Amino
Acids, Elastin Amino Acids, Arginine/Lysine Polypeptide, Palmitoyl Oligopeptide, Bismuth Oxychloride, Parfum, Disodium Phosphate,
Citric Acid, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylexylglycerin.
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