
VITA - MIRRA BIOTECHNOLOGY 
Anti-age sérum na očné okolie. 

Obsah 30 ml
Kód 3365

Sérum na očné okolie
- znižuje počet a hĺbku vrások,
- zvyšuje úroveň hydratácie,
- zlepšuje štrukturu kože,
- pomáha znížiť a zabrániť výskytu opuchov pod očami

Sérum  na  očné  okolie  zahŕňa  špeciálnu  kombináciu  synergicky  pôsobiacich  ingrediencií,  ktoré  zabezpečujú 
komplexné pôsobenie na epidermis, dermis, priepustnosť kapilár a cirkuláciu lymfy. Unikátny biotechnologický aktív  
obsahuje synergickú zmes piatich faktorov rastu, aminokyseliny a vitamín B9 (má v podstate identické zloženie s  
ľudskou  placentou),  stimulujúci  syntézu kolagénu a hyaluronanu vo  fybroblastoch,  podporuje  obnovu kožných 
buniek. Komplex peptidov znižuje opuchy pod očami a zabraňuje ich vzniku, obnovuje elasticitu kože očného okolia 
a pôsobí protizápalovo. Sérum znižuje množstvo vrások, zvyšuje hydratáciu a elasticitu pokožky očného okolia,  
zlepšuje jej štruktúru a spevňuje ju. 
Sérum VITA je doslova alternatívou kolagénových injekcií.

Použitie: Naneste malé množstvo séra na pokožku očného okolia  a ľahkým poklopkávaním končekmi prstov 
jemne vmasírujte.

Aktívne látky:  Voda, glycerín, deriváty močoviny, bio placenta, komplex peptidov, LUVITOL LITE, izoamylkokoát 
(prírodné  zmäkčovadlo  z  cukrovej  repy  a  kokosového  oleja),  niacinamid  (vitamín  PP),  vysoko  hydratačná 
kombinácia sacharidov rastlinného pôvodu (L-fukóza, L- galaktóza a kyselina galakturónová), fermentovaný olej  
zeleného čaju, silikónové mikrosféry dispergované vo vode, argánový a jojobový olej, ester kyseliny mliečnej, L-
arginín, vitamín E, xantánová guma, antioxidant Rona Care AP s kaskádovým účinkom, CO2-koncentrát jablčných 
šupiek, aristoflex, parfumová kompozícia, Phenonip XB.
Ingredients: Aqua, Glycerin, Aqua and Glycerin and Hesperedin Methyl Chalcone and Steareth-20 and Dipeptide-
2 and Palmitoyl Tetrapeptide-3, Bio-Placenta (EGF, aFGF, IGF-1, bFGF, VEGF, Lecithin, Butylene glycol, Glycerin, 
Polysorbate  20,  Sodium  ascorbyl  phosphate,  Bacillus/soybean/folic  acid  ferment  extract,  Acetyl  glutamine,  
Hydroxyethylurea,  Hydrogenated  Polyisobutene,  Glycerin,  Palmitoyl  Tripeptide-5,  Water  and 
Polymethylsilsesquioxane and Dimethicone and, Isohexadecane and Cetearyl Methicone and PEG-40 Stearate 
and  Steareth-2  and  Steareth-21,  Simmondsia  Chinensis  Seed  oil,  Niacinamide,  Phenonip  XB,  Water  and 
Polysaccharide (L-fucose, L-galactose,  Galacturonic acid) and Phenoxyethanol,  Isoamyl Cocoate, C12-13 Alkyl 
Lactate, Argania Spinosa Kernel Oil, Cyclomethicone, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Xanthan 
Gum, Tocopherol, Camellia Sinensis Seed Oil, Bis-Ethylhexyl Hydroxydimethoxy Benzylmalonate, Aroma, SC-CO2 
Pyrus Malus Peel Wax, Arginine.

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 VITA - MIRRA BIOTECHNOLOGY 


