
AQUA - MIRRA BIOTECHNOLOGY  
 Hydratačné sérum pre ženy i mužov 
 

Obsah 30 ml 
Kód 3364 
 

Sérum zabezpečuje efektívnu komplexnú hydratáciu pokožky, zvyšuje 
antioxidačnú ochranu, rýchlo sa vstrebáva, zjemňuje pokožku. Špeciálne vybrané 
komponenty umožňujú hydratovať pokožku hneď niekoľkými mechanizmami. 
Kyselina hyalurónová a vysoko hydratačný komplex sacharidov rastlinného 
pôvodu zvyšujú obsah vody v rohovej vrstve kože a znižujú jej odparovanie. 
Trehalóza (prírodný polysacharid) ovláda unikátnu schopnosť podporovať životné 
funkcie buniek v nepriaznivom okolitom prostredí, kompenzuje nedostatok 
hydratácie pokožky a chráni bunkovú štruktúru pred poškodením. Spojenie 
účinkov D-pantenolu (provitamín B5) a fermentovaného komplexu 
hydrolyzovaných obilných proteínov privádza dostatočnú vlahu bunkám a 
okamžite tak odstraňuje nepríjemný pocit stiahnutej pokožky. Zmes vysoko 
kvalitných rastlinných olejov posilňuje obrannú bariéru epidermis a odstraňuje 
vysušovanie pokožky. Sérum pokožku efektívne hydratuje a zároveň napomáha 
udržať dostatočnú hydratáciu počas celého dňa. 
 
Použitie: Naneste malé množstvo séra na pokožku tváre, krku a dekoltu. Sérum je vhodné pre mužov aj 
ženy. Je možné ho používať ako samostatne, tak v kombinácii s ľubovoľným krémom MIRRA 
BIOTECHNOLOGY, vybranom podľa typu pleti. Najprv aplikujeme sérum a za 10-15 minút krém. 
 
Aktívne látky: Voda, deriváty močoviny, trehalóza, vysoko hydratačná kombinácia sacharidov 
rastlinného pôvodu (L-fukóza, L-galaktóza a kyselina galakturónová), olej kamélie sasankovej, olej 
láskavca, niacinamid (vitamín PP), izoamylkokoát (prírodné zmäkčovadlo z cukrovej repy a kokosového 
oleja), glycerín, hyaluronát sodný, D-pantenol, fermentovaný hydrolyzát pšenice, ryže a ovsa, 
fermentovaný olej zeleného čaju, antioxidant Rona Care AP s kaskádovým účinkom, éterický olej myrhy, 
vitamín E, alantoín, L-arginín, parfumová kompozícia, Phenonip XB 
Ingredients: Aqua, Hydroxyethylurea, Camelia Sasanqua Oil, Sodium Polyacrylate and Dimethicone 
and Cyclopentasiloxane and Trideceth-6 and PEG/PPG-18/18 Dimethicone, Trehalose, Water and 
Polysaccharide (L-fucose, L-galactose, Galacturonic acid) and Phenoxyethanol, Amaranthus Caudatus 
Oil, Glycerin, Isoamyl Cocoate, Niacinamide, Cyclomethicone, Phenonip XB, Allantoin, Tocopherol, 
Panthenol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer and Squalene and 
Polysorbate 60, Camellia Sinensis Seed Oil, Sodium Hyaluronate, Bis-Ethylhexyl Hydroxydimethoxy 
Benzylmalonate, Aroma, Water and Hydrolyzed Wheat and Hydrolyzed Rye and Hydrolyzed Oat 
Proteins, Disodium EDTA, Arginine, Commiphora Myrrha Essential Oil. 
MIRRA BIOTECHNOLOGY - revolúcia v ANTI-AGE kozmetike - individuálna starostlivosť o každú bunku! 
 
Nový rad výrobkov obsahuje najmodernejšie zložky získané prostredníctvom biotechnológie: 

 Fermetované oleje - špeciálne získané vzácne oleje, ktoré  ideálne asimiluje koža. 

 Ceramidy - dokážu udržiavať hydratáciu a výživu v pokožke a chránia ju pred vonkajšími škodlivými 
vplyvmi. 

 Peptidy - vrásky nielen vyhladzujú, ale majú vplyv aj na zmenu ich typu a vzhľadu, takže sa postupom 
času vrásky sami zmenia a dajú sa ľahšie vyhladiť 

 BIO-placenta - komplex 5 rastových faktorov, obnova procesov omladenia aktiváciou vlastných zdrojov 
pleti. 

 Matrixyl - unikátna výplň vrások, stimuluje produkciu 6 základných zložiek kože. 
Aké sú výhody aktívnych zložiek Mirra biotechnológie: 
- naštartujú proces omladenia zvnútra 
- prenikajú do hlbokých vrstiev pokožky 
- sú identické s vlastnými komponentami kože 
- presne smerujú na všetky hlavné príčiny starnutia pleti: strata elasticity, suchosť, vrásky. 
 
MIRRA BIOTECHNOLOGY  obsahuje nielen tie najlepšie prírodné ingrediencie, ale aj najlepšie technológie 
prírody! 
 
Poznámka: Materiál neslúži na propagáciu, ale ako príbalový leták k výrobku AQUA - MIRRA BIOTECHNOLOGY 


