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KOLAGENOWE SERUM WYSZCZUPLAJĄCE
ANTYCELLULITOWE 200ML
 

cena: 169,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent COL-WAY Sp. jawna

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Serum Wyszczuplające do ciała jest rodzajem ekstra-balsamu o zapachu i barwie cappuccino. Dermokosmetyk ten stworzono do walki z
cellulitem, defektem estetycznym, jaki spędza sen z powiek wielu kobietom.

Przy zachowaniu delikatnej, aksamitnej konsystencji serum, pozyskano specyfik, który okazał się potężnym wrogiem cellulitu.

Substancje Aktywne:

Kolagen jest proteiną młodości, która stanowi ponad 30% całkowitej masy białka ludzkiego i aż 70% białek skóry. Kolagen wraz z
elastyną tworzą w skórze właściwej elastyczną siateczkę, która nadaje skórze sprężystość i jędrność, a także wiąże wodę, substancje
lipofilowe i stanowi o kondycji tkanki łącznej, czyli w istocie całego organizmu. Produkty dysymilacji trzeciorzędowego kolagenu rybiego,
użyte jako składnik tego preparatu pobudzają procesy odnowy, głęboko regenerują, nawilżają i ujędrniają naskórek, aż do warstwy
podstawnej. Pobudzają podziały keratynocytów i reakcję cytokin. Stymulują fibroblasty stocznie wytwórcze białka młodości do
nadkompensacyjnej budowy molekuł kolagenowych. Powstające na drodze dodatkowo wymuszanych procesów kolagenogenezy
potrójne helisy ewoluują w fibryle, łączące się następnie we włókna. W rezultacie zwiększa się napięcie i ogólna kondycja skóry i staje się
ona bardziej elastyczna i gładsza, a cellulit mniej widoczny.

Liporeductyl jest bogatą kompozycją szczególnie aktywnych substancji, zamkniętych w liposomach co ułatwia penetrację naskórka i
umożliwia dotarcie aż do najgłębszych warstw skóry. Substancje aktywne uwalniane w głębokich warstwach epidermy skutecznie
walczą z cellulitem. Liporeductyl poszukiwany jest w składach balsamów i kremów do ciała przez świadome i wymagające konsumentki.
Obecnie nie ma na rynku innego produktu, dedykowanego do walki z tłuszczem podskórnym, w którym liporeductyl stanowiłby aż 7%
jego składu.

Wspomnianą kompozycję tworzą:

KOFEINA którą charakteryzuje udowodniona klinicznie zdolność wymuszania lipolizy (rozpadu tłuszczów podskórnych). Kofeina blokuje
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enzym (fosfodiesterazę) odpowiedzialny za destrukcję cząsteczek biorących udział w rozkładzie TAG.

ESCYNA to substancja naturalnie występująca w nasionach kasztanowca. Escyna niezwykle efektywnie uszczelnia drobne naczynia,
zwiększając ich odporność na pękanie i wysięki osocza, które nie hamowane - prowadzą do obrzęków. Tak dobra ochrona naczyń
spowodowana jest wielokierunkowym działaniem escyny. Związek ten hamuje działanie enzymu hialuronidazy, który rozkłada główne
spoiwo śródbłonka naczyń - kwas hialuronowy, będący, jak wiadomo jedną z najcenniejszych dla skóry substancji, jaką wytwarza nasz
organizm. Ponadto escyna hamuje inne enzymy odpowiedzialne z kolei za rozkład substancji budulcowych naczyń krwionośnych.
Escyna wreszcie obniża istotnie stany zapalne naczyń i lepkość krwi - ułatwiając jej przepływ i zapobiegając zakrzepom żylnym. Ponadto
substancja ta zwiększa napięcie żylne, a zmniejsza pojemność żylną zapobiegając powstawaniu zastojów krwi. Wpływ escyny nie
ogranicza się wyłącznie do układu krwionośnego. Posiada ona równie zbawienny wpływ na układ limfatyczny, poprawiając ogólnie
krążenie limfatyczno-żylne.

L-KARNITYNA określana ostatnio coraz częściej mianem witaminy BT, jest związkiem niezbędnym w energetycznych przemianach
kwasów tłuszczowych. Jest cząsteczką, która transportuje długołańcuchowe kwasy tłuszczowe do mitochondriów, gdzie ulegają
spaleniu, a usuwa z nich średnio- i krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe oraz inne acylowe związki, które w nadmiarze mogą być
toksyczne. L-karnityna jest również skutecznym antyoksydantem. Ma więc zdolność stabilizowania błon biologicznych. Wykazano
również jej ochronny wpływ na naczynia krwionośne. Ponadto jest związkiem, który bierze czynny udział w usuwaniu toksyn z
organizmu. Jej działanie detoksykujące wynika ze zdolności chelatowania metali ciężkich, które po związaniu z L-karnityną są wydalane
z organizmu, tak samo jak szkodliwy nadmiar biopierwiastków.

TRÓJPEPTYD GLICYNA HISTYDYNA LIZYNA występuje w różnych proteinach i zdolny jest do wybiórczego wychwytywania produktów
utleniania lipidów. Wiązanie tych szkodliwych związków znacznie zwiększa efektywność działania pozostałych składników kompozycji. I
czyni procesy wymuszonych lipoliz, czyli rozbijania tłuszczów, które obwiniamy o cellulit - bezpiecznymi dla organizmu.<br />

RUSZCZYK KOLCZASTY (wyciąg) roślina ta bogata jest w saponiny sterydowe, fitosterole, flawonoidy, kwasy tłuszczowe, triterpeny,
kumaryny i alkaloidy. Związki aktywne (ruscogenins i neuroruscogenins) w niej zawarte zwężają światło naczyń krwionośnych, przez co
poprawia się znacznie przepływ krwi. Ponadto związki te zwiększają elastyczność naczyń i hamują stany zapalne. Wyciąg z tej cennej
rośliny poprawia również przepływ limfy. Wzmocnienie i uszczelnienie naczyń krwionośnych oraz pobudzenie przepływu limfy ogranicza
wysięki do otaczających tkanek zmniejszając obrzęki i zwiększając wydalanie toksyn.

JOD jest pierwiastkiem niezwykle cennym przy zwalczaniu tkanki tłuszczowej. Wpływa on na usprawnienie i przyspieszenie
metabolizmu. Powoduje to z jednej strony szybszą eliminację tkanki tłuszczowej, z drugiej zaś strony wzmaga wydalanie toksyn.

BLUSZCZ POSPOLITY (wyciąg) zawiera bogactwo związków substancji aktywnych. Przede wszystkim kwaśne saponiny trójterpenowe
(a-hederyna), alkaloidy (emetyna), flawonoidy (rutyna), fenolokwasy (chlorogenowy i kofeinowy). Bluszcz ma właściwości udrażniające,
napinające i ściągające. Saponiny mają silne zdolności drenowania tkanek, także stymulują krążenie krwi i uaktywniają odpływ limfy.
Ułatwia to składnikom aktywnym dotarcie do miejsc w których odkłada się tłuszcz i wpływa na ich lepsze wchłanianie, a w konsekwencji
- na usuwanie toksyn i wody z przestrzeni międzykomórkowej oraz na intensyfikację przemiany materii i rozkład TAG zamkniętych w
adipocytach. Wyciąg z bluszczu wreszcie - wzmacnia drobne naczynia krwionośne (tzw. pajączki) w ochronie przed pękaniem.<br />
<br />
Wyciąg z CENTELLA ASIATICA substancje zawarte w wyciągu z tej rośliny stymulują fibroblasty do syntezy kolagenu i elastyny oraz
innych białek związanych ze wzmocnieniem struktury tkanki łącznej. Pobudzają przebudowę włókien kolagenowych, modyfikując
struktury skóry i warstwy podskórnej. Wpływają tym samym na widoczną poprawę jej jędrności i elastyczności. W związku z czym i
skórka pomarańczowa staje się mniej widoczna. Wyciąg z centelli pozytywnie wpływa również na krążenie podskórne. Związki aktywne
w nim zawarte także zapobiegają powstawaniu nieestetycznych pajączków poprzez usprawnienie przepływu krwi i wzmocnienie tkanek
otaczających naczynia krwionośne. Dodatkowo ścianki naczyń krwionośnych pod wpływem składników aktywnych centelli ulegają
wzmocnieniu i poprawia się ich giętkość. Wyciąg z centelli podnosi poziom nawilżenia i napięcia skóry, gdyż wzmaga syntezę kwasu
hialuronowego.

HYDROMANIL jest roślinnym komponentem nawilżającym, wykorzystującym związki cukrowe, pochodzące z owoców drzewa tara
(Caesalpinia spinosa), rosnącego w suchym klimacie Andów. Hydromanil to wytwarzana specjalną metodą trójwymiarowa, koloidalna
matryca polisacharydowa z drzewa tara, zawierająca w sobie, pozyskiwane drogą kontrolowanej hydrolizy enzymatycznej
oligosacharydy tej samej rośliny. Dzięki nowatorskiej technologii produkcji, nawilżająca substancja aktywna jest uwalniana stopniowo.
Właściwości nawilżające tej nowoczesnej substancji zostały potwierdzone przeprowadzonymi testami in vivo. Są we współczesnej
kosmetologii bezsporne. Hydromanil wykazuje się nie tylko natychmiastowym nawilżeniem bezpośrednio po jednorazowej aplikacji, ale
również kumulowanym i pozostającym na wiele godzin efektem nawilżenia. Regularne stosowanie preparatów zawierających ten
komponent zdecydowanie poprawia stan nawilżenia skóry. Uznawany jest obecnie w gronie profesjonalistów za najlepszą substancję
stosowaną do nawilżania skóry poza twarzą.
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OLEJ Z OGÓRECZNIKA jest niezwykle cennym (i drogim) komponentem, wykorzystywanym tylko w najlepszych kosmetykach. Olej ten
jest wskazany szczególnie dla skóry przesuszonej, popękanej i łuszczącej się. Zawiera duże ilości niezbędnych, nienasyconych kwasów
tłuszczowych (NNKT), w tym do 25% kwasu gamma-linolenowego (GLA) będącego esencjonalnym składnikiem ludzkiego naskórka.
Kwas ten jest w naturze niezbędny do utrzymania prawidłowych funkcji skóry. Olej z ogórecznika wyraźnie łagodzi wszelkie podrażnienia
oraz wspomaga regenerację skóry, przeciwdziałając jej przedwczesnemu starzeniu. Dzięki unikalnemu składowi biochemicznemu
reguluje wilgotność skóry, zmiękcza naskórek, zmniejsza napięcie tkanek i towarzyszące mu uczucie swędzenia.

WITAMINA E dla zwiększenia jej trwałości oraz zmaksymalizowania efektu działania została ona w tym preparacie zamknięta w sferach.
Tokoferol jest jak wiadomo powszechnie - jednym z najsilniejszych naturalnych przeciwutleniaczy. Witaminę tę, niezmiennie od wielu lat
kosmetolodzy zalecają do pielęgnacji każdego typu cery, ale przede wszystkim dedykowana jest skórze borykającej się z
niedostatecznym nawilżeniem, wiotkiej, tracącej barwę. Witamina młodości, jak często mawia się o tokeferolu, wychwytuje wolne rodniki
niszczące struktury skóry i zapobiega tym samym jej przedwczesnemu starzeniu się. Ponadto chroni ona przed przesuszeniem
naskórka, zapobiegając osłabieniu jego elastyczności i jędrności.

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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