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Colway Anti Age Eliksir pod
oczy z kolagenem 15 ml
Cena

152,10 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 3 dni

Numer katalogowy

COLELIKSOAA15

Kod EAN

5907441036511

Producent

Colway International

Opis produktu
Pojemność: 15ml
Odmładzająca formuła Eliksiru pod oczy synergicznie łączy roślinne ekstrakty i odkrycia biotechnologii. Czynnik Wzrostu
Fibroblastów – FGF-1 (wyłączność Colway) to unikalny kompleks 155 aminokwasów, który przenika przez warstwę rogową
naskórka stymulując fibroblasty do podziałów i procesów neokolagenogenezy. Wyciąg z mikroalg napina skórę, a bioaktywny
trójpeptyd redukuje cienie i obrzęki pod oczami. Aloes to dla skóry porcja odżywienia i regeneracji. Witamina E zapewnia
ochronę przeciwutleniającą. Nasz eliksir to must have Twojej pielęgnacji, aby skóra oczu stała się nawilżona, rozświetlona i
gładka.
Sposób użycia:
Stosować codziennie rano i wieczorem na skórę wokół oczu. Delikatnie wklepać do całkowitego wchłonięcia.
SUBSTANCJE AKTYWNE:
Kolagen - ekstrahowany ze skór rybich metodą opatentowaną w Polsce, jest jedynym naturalnym źródłem peptydów, które
swobodnie penetrują naskórek i stymulują fibroblasty do wzmożonej aktywności. To naturalny, hipoalergiczny kosmetyk
przeciwstarzeniowy. Uderza w przyczynę powstawania zmarszczek – deficyt kolagenu. Spowalnia procesy starzenia
nawilżając, uelastyczniając i regenerując skórę.
FGF-1 - aktywuje biosyntezę białek macierzy międzykomórkowej – kolagenu, elastyny, lamininy oraz kwasu hialuronowego,
stymuluje proliferacje i migracje fibroblastów oraz wzrost komórek macierzystych skóry. Jest silnym antyoksydantem.
Utrzymuje skórę elastyczną, regeneruje ją, działa przeciwstarzeniowo i przeciwzmarszczkowo.
Mikroalgi nannochloropsis oculata - wzmacniają spoistość komórkową, napinają delikatną skórę wokół oczu i chronią ją
przed wiotczeniem. Redukują objawy stresu oksydacyjnego, wygładzają zmarszczki i poprawiają elastyczność.
Eyeseryl - bioaktywny trójpeptyd, skuteczny w redukcji cieni i obrzęków pod oczami; poprawia mikrokrążenie skórne,
wspomaga spłycenie zmarszczek, rozświetlenia i rozjaśnienia skórę wokół oczu
Witamina E - silny antyoksydant; hamuje procesy starzenia się skóry, odbudowuje warstwy lipidowe naskórka i zwiększa jego
ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Olej z ogórecznika - naturalnie złuszcza i nawilża skórę, działa zmiękczająco, kojąco. Wpływa korzystnie na krążenie krwi w
skórze, eliminuje z niej toksyny, przez co skóra jest lepiej dotleniona i odżywiona.

INCI
Aqua, Acetyl Tetrapeptide-5, Butylene Glycol, Fish Collagen, Elastin, Collagen Amino Acids, Elastin Amino Acids, Algae Extract,
Pullulan, Centaurea Cyanus Flower Extract, Glycerin, Caprylic / Capric Triglyceride, Dimethicone, Polyacrylate-13,
Polyisobutene, Polysorbate 20, Isopropyl Isostearate, Isohexadecane, sh-Polypeptide-11, Pentylene Glycol, Aloe Barbadensis
Leaf Extract, Propylene Glycol, Borago Officinalis Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Allantoin, Phenoxyethanol, Benzoic
Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin, Behenyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate,
Palmitic Acid, Stearic Acid, Squalane, Cetyl Alcohol, Lecithin, Myristyl Alcohol, Lauryl Alcohol, Sodium Hydroxide, Cholesterol,
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Sodium Chloride, Disodium Phosphate, Potassium Chloride, Potassium Phosphate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.
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