
GRANÁT          
anti-age balzam na biolifting tváre, krku a dekoltu 
kód 3239 
Obsah 50 ml 
 

- aktivizuje syntézu kolagénu a elastínu v epidermis 
- spevňuje kožu a vypína „dvojitú“ bradu 
- odstraňuje príznaky predčasného starnutia 
- Anti-age balzam s vypínacím efektom.  

 
Špeciálna formula balzamu obsahuje rastlinný faktor rastu kinetin, flavonoid isokvercetín a nový peptidový komplex na aktiváciu 
epidermálneho faktoru rastu TGF-beta, ktorý výrazne urýchľuje syntézu kolagénu a elastínu v koži. Výsledkom je aktívna syntéza 
kolagénu a elastínu v dermis. Obilné proteíny a keratín, vitamíny, aminokyseliny a rastlinné extrakty a výťažky granátového jablka 
stimulujú bunkovú aktivitu a podstatne zvyšujú ochrannú bariéru kože. Balzam využíva obrovský potenciál kmeňových buniek. 
Pravidelné používanie balzamu stimuluje procesy obnovy kožného tkaniva a odstraňuje príznaky starnutia. 
 
Použitie: Malé množstvo balzamu aplikovať na vyčistenú a tonizovanú pokožku tváre, krku a dekoltu ráno alebo večer. 
  
Aktívne látky: Destilovaná voda, emulzný komplex, olej sójový, kokosový a zo syliba mariánskeho, hydrolyzát keratínu a obilných 
proteínov, kinetin, lecitín, alginát sodný, askorbylglykosid, isokvercetín, L-arginín, horečnatá soľ kyseliny jantárovej a glutamovej, 
CO2-koncentrát granátového jablka, vitamín E a PP. 
 
Faktory ovplyvňujúce starnutie 
Vedecké výskumy posledného desaťročia dokázali, že v každej bunke ľudského organizmu je na génovej úrovni uložená informácia o 
tom, kedy musí začať proces starnutia organizmu. Prvé príznaky starnutia sa objavujú na našej tvári a na tento proces majú vplyv 
rozličné faktory, ako je dlhodobý stres, pocity strachu, hnevu, podráždenia. K starnutiu prispieva aj fajčenie, nadmerná konzumácia 
alkoholu, nepravidelná strava, prejedanie, hladovanie. 
Samozrejme nesmieme zabudnúť ani na vplyv okolitého prostredia - vietor, sneh, mráz, slnko, horúčavy, dážď. Nepriaznivo pôsobí 
najmä rýchly úbytok alebo naopak prírastok váhy. Mimochodom, na vzniku vrások na tvári sa výrazne podieľa aj mimika. Svaly na 
tvári pracujú približne 15000krát za deň. Všetky prežívané emócie (najmä záporné) sa ihneď prejavia na tvári a postupne tu 
zanechávajú svoje nezmazateľné stopy. 
 
Druhy starnutia 
Lekári rozdeľujú starnutie kože na 2 typy - prirodzené a predčasné. 
Prirodzené príznaky starnutia sa objavujú vďaka naprogramovaným biologickým zmenám na bunkovej úrovni. Rýchlosť starnutia 
každého z nás závisí jednak na génovej výbave, a tiež aj na rozličných vonkajších a vnútorných faktoroch. Proces prirodzeného 
starnutia každého z nás je zákonitý a nezvratný. S tým sa treba sa zmieriť. Dôkladná a pravidelná kozmetická starostlivosť však 
dokáže tento nežiaduci moment oddialiť a mladosť a krásu na dlhý čas podržať. Hlavnou podmienkou je používanie správnej 
kozmetiky s odporúčaním kvalitného špecialistu tak, aby starostlivosť zodpovedala nášmu veku a typu pokožky. 
Predčasné starnutie sa dá spomaliť, závisí totiž iba na vonkajších a vnútorných faktoroch, ale nie na génoch. K spomaleniu 
predčasného starnutia je potrebné znížiť negatívny vplyv škodlivín z vonkajšieho prostredia a zodpovedne a zdravo sa chovať 
k svojmu organizmu. Vrásky vznikajú postupne a jemné mimické vrásky sa postupne stávajú hlbšími. 
Je dokázané, že sa u každej druhej ženy vo veku 35 let už objavuje klasický súbor vrások - na čele, okolo očí, nosovo ústna ryha. 
Okolo 40. roku ženská pokožka začína vädnúť, lícne svaly ochabujú, čo sa prejavuje druhou bradou, zdôrazňujú sa vrásky v oblasti 
krku a dekoltu, začína sa objavovať zvýšená pigmentácia (starecké škvrny). Môžeme povedať, že koža postupne starne a stráca 
schopnosť regenerácie. Z tohto dôvodu vznikajú hlboké vrásky, tvár stráca pevné kontúry, v oblasti čeľuste je pokožka uvoľnená. 
Ako dosiahnuť, aby sa vás prejavy predčasného starnutia netýkali? A ak už vznikli, ako ich znížiť a oslabiť ich ďalší rozvoj? Odpoveď 
je naporúdzi: Krása, to je usilovná práca! 
Avšak pomocou odborníkov spoločnosti MIRRA a účinných produktov zo série MIRRA INTENSIVE sa dajú 
dosiahnuť výborné výsledky. 
Nový prípravok na boj so starnutím dlhodobo chráni prírodnú krásu, spomaľuje starnutie kože a navracia príťažlivosť. Exkluzívna 
formula a unikátne spracovanie sú základom anti-age balzamu na biolifting tváre, krku a dekoltu GRANÁT.  
V čom spočíva jeho jedinečnosť? Špeciálna formula balzamu obsahuje rastlinný faktor rastu kinetin, flavonoid isokvercetín a nový 
peptidový komplex na aktiváciu epidermálneho faktoru rastu TGF-beta, ktorý výrazne urýchľuje syntézu kolagénu a elastínu v koži. 
Obilné proteíny a keratín, vitamíny, aminokyseliny a rastlinné extrakty stimulujú bunkovú aktivitu a podstatne zvyšujú ochranný 
potenciál. Pravidelné používanie balzamu umožňuje využívať princíp bunkovej kozmetiky cestou stimulácie vlastných procesov 
obnovy tkanív. 
Obsah stimulačne pôsobiacich látok z extraktu z granátového jablka uvoľňuje a vyhladzuje pleť. Granátovník púnsky sa už po 
stáročia odporúča ako omladzujúci a regeneračný  prostriedok. Olej zo semien vykazuje stimulačný účinok na novotvorbu 
keratinocytov, teda buniek, ktoré sú nevyhnutné na prekrytie kožných defektov (popáleniny, bercove vredy, preležaniny), spevňuje 
kožu, zníži zápal a priaznivo pôsobí na látkovú výmenu tukov v koži a na kožný imunitný systém. Extrakt zo šťavy granátového jablka 
obsahuje kyselinu ellagónovú, ktorá chráni pleť pred viditeľným poškodením.  
Preukázaná účinnosť 
Klinické skúšky, urobené v Lekárskom centre kozmetologickej korekcie EKLAN na dobrovoľníkoch vo veku 38 až 63 rokov, potvrdili: 
- po 1 mesiaci používania balzamu sa zlepšila elasticita kože v oblasti „druhej brady“ o 30 %, 
- spevnili sa kontúry tváre 
- znížila sa hĺbka vrások 
Pravidelné používanie balzamu dodáva koži pevnosť a sviežosť! 


