KOMFORT - MIRRA BIOTECHNOLOGY
Hydratačný krém pre ženy, aj mužov
Obsah 50 ml
Kód 3361
Krém efektívne hydratuje a zjemňuje
pokožku, predchádza predčasnému
starnutiu, navracia pokožke pevnosť a
elasticitu, chráni pred negatívnym
pôsobením okolitého prostredia a
voľnými radikálmi, zabezpečuje "zdravý"
režim činnosti kožných buniek počas celého dňa. Poskytuje špeciálnu
ochranu pred škodlivým pôsobením voľných radikálov, ktoré spúšťajú
peroxidáciu lipidov v pokožke, čo následne vedie k starnutiu a ochabovaniu
pleti. Túto úlohu plní unikátna kompozícia (antioxidanty z výťažkov
čučoriedok, olej kamélie sasankovej, vitamín E, antioxidant Rona Care AP s
kaskádovým účinkom) doplnená flavonoidom Troxerutín, ktorý znižuje
priepustnosť a lámavosť kapilár, zvyšuje ich tonus a znižuje výskyt zápalov
v cievnej stene. Okrem ochrany potrebuje naša pokožka počas dňa tiež
dostatok vlahy. Túto požiadavku rieši zjemňujúci a hydratačný komplex z
fermentovaných a nefermentovaných olejov, prírodných zmäkčovadiel,
derivátov močoviny, vysoko hydratačná kombinácia prírodných sacharidov
a glycerínu. Ochranu pred predčasným starnutím pokožky posilňuje
dihydroxymetyl chromon (alternatíva retinolu), ktorý napomáha syntéze
kolagénu a inhibuje činnosť fermentov, ktoré sa zúčastňujú procesov
starnutia. Pravidelné používanie krému garantuje viditeľné zníženie hĺbky
vrások a vypnutie kožného reliéfu.
Použitie: Naneste malé množstvo krému na tvár, krk a dekolt a rozotrite
ľahkými masážnymi pohybmi. Krém vytvára vhodný podklad pod make-up.
Môže sa používať samostatne, aj v kombinácii so sérom MIRRA
BIOTECHNOLOGY, vybranom podľa typu pleti. Najprv aplikujeme sérum a
za 10-15 minút krém.
Aktívne látky: Voda, izoamylkokoát (prírodné zmäkčovadlo z cukrovej repy
a kokosového oleja), olej kamélie sasankovej, vysoko hydratačná
kombinácia sacharidov rastlinného pôvodu (L-fukóza, L-galaktóza a
kyselina galakturónová), emulzný vosk, deriváty močoviny, ester kyseliny
jablčnej, zmäkčovadlo z rastlinných olejov, monoglyceridy palmového oleja,
glycerín, kakaové maslo, antioxidant Rona Care AP s kaskádovým
účinkom, vitamín E, troxerutín, prebiotikum inulín, nitridy bóru, ryžový
púder, antioxidant Rona Care Luremin TM, fermentovaný olej zeleného

čaju, L-arginín , CO2- koncentrát paliny pravej, výťažky čučoriedky,
parfumová kompozícia, Phenonip XB.
Ingredients: Aqua, Hydroxyethylurea, Cetearyl Alcohol and Potassium Cetyl
Phosphate, Isoamyl Cocoate, Camelia Sasanqua Oil, Water and
Polysaccharide
(L-fucose, L-galactose, Galacturonic acid) and
Phenoxyethanol, Glycerin, Di-C12-13 Alkyl Malate, Diisopropyl Dimer
Dilinoleate, Glyceryl Stearate, Cyclomethicone, Theobroma Cacao Seed
Butter, Phenonip XB, Dimethyl Taurate Copolymer, Inulin, Oryza Sativa
Powder, Troxerutin, Boron Nitride, Polydimethylsiloxane, Bis-Ethylhexyl
Hydroxydimethoxy
Benzylmalonate,
Tocopherol,
Sorbitol
Dihydroxymethylchromone, Aroma, Arginine, Disodium EDTA, Pseudozyma
Epicola/Camellia Sinensis Oil/Glucose/Glycine Soja Meal/Malt Extract Yeast
Extract Ferment Filtrate, SC-CO2 Artemisia Absinthium Extract, Vaccinium
Mirtillus Fruit Extract.
MIRRA BIOTECHNOLOGY - revolúcia v ANTI-AGE
individuálna starostlivosť o každú bunku!

kozmetike

-

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 KOMFORT - MIRRA BIOTECHNOLOGY

