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AVA PURE SERUM kuracja liftingująca efekt liftingu i napięcia
2 x 10 ml
 

Cena: 30,99 PLN

Opis słownikowy

Producent AVA LABORATORIUM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

AVA PURE SERUM kuracja liftingująca efekt liftingu i napięcia 2 x 10 ml

Innowacyjna receptura dwóch rodzajów serum, łącząca unikalne technologie i wyjątkowe składniki. Cząsteczki złota i ekstrakt z perły
wzbogacone zostały w wyjątkowo aktywne surowce: Liftonin®- Xpress i peptyd biomimetyczny – Argireline®. Pobudzają one procesy
regeneracyjne i biostymulujące w skórze. Ekspresowo i skutecznie odmładzają, podnoszą poziom nawilżenia, elastyczności,
pozostawiają skórę delikatną i jędrną. 

AVA PURE SERUM - to połączenie znanych od wieków niezwykłych właściwości złota i pereł oraz najnowszych osiągnięć technologii w
trzech ekskluzywnych 14 dniowych kuracjach.

Odpowiednio skomponowane składniki zamknięto w sześciu rodzajach serum, które tworzą zestawy o działaniu liftingującym,
przeciwzmarszczkowym i odmładzającym.

Składniki aktywne poszczególnych kuracji zostały tak dobrane, aby efektywnie redukować objawy oraz zapobiegać procesom starzenia
się skóry.

Podstawę wszystkich kuracji stanowią złoto i perły.

Ekstrakt z perły zapewnia długotrwały efekt jedwabiście gładkiej skóry oraz uzupełnia niedobory składników mineralnych, w tym wapnia,
który poprzez udział w procesach regeneracji skóry wzmacnia jej strukturę.

Złoto aktywnie pobudza komórki skóry właściwej do produkcji włókien kolagenu i elastyny odbudowując jej trójwymiarową strukturę,
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działa rozświetlająco.

 

Działanie  

Serum na dzień - unikalne połączenie ekstraktu z białej perły i Liftonin®- Xpress, dającego natychmiastowy, potwierdzony w testach In
vivo efekt redukcji zmarszczek do 74% już po 1 godzinie od zastosowania! Liftonin®- Xpress to składnik natychmiastowo i długotrwale
napinający skórę, będący połączeniem nowoczesnych polimerów liftingujących oraz mikro-alg z Morza Czerwonego. Skutecznie
redukuje różne typy zmarszczek, poprawia jędrność, elastyczność oraz strukturę skóry. Zawarte w ekstrakcie z perły aminokwasy i
mikroelementy pobudzają procesy regeneracyjne w skórze jednocześnie wygładzając jej nierówności.

Serum na noc - aktywny preparat zawierający w składzie cząsteczki złota i heksapeptyd-8 Argireline® wyjątkowo skutecznie redukujące
zmarszczki. Argireline® znacząco zmniejsza głębokość zmarszczek mimicznych jednocześnie zapobiegając powstawaniu nowych.
Złoto posiada unikalne zdolności regeneracyjne, hamuje procesy starzenia, stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, działa rozjaśniająco.
Skóra odzyskuje jędrność, elastyczność, zdrowy i młody wygląd.

Badane osoby potwierdziły skuteczność działania Pure Serum na skórę w testach 1n vivo:

80 % - natychmiastowy, wyraźny efekt napięcia  

85% - natychmiastowy efekt wygładzenia  

95% - wzrost poziomu nawilżenia

90% - wzrost elastyczności i ujędrnienia

100% - przywrócenie delikatności i miękkości

 

Skład  

Skład serum na dzień  

Ingredients/ INCI: Aqua, Glycerin, Hydroxypropyl Methylcellulose, Pullulan, Hydrolyzed Pearl, Porphyridium Cruentum Extract, Sea Salt,
Sodium Carbomer, Amodimethicone, Dimethicone, Dimethicone/ Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Pentylene Glycol, , Carbomer,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, , PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Limonene, Hexyl Cinnamal, Disodium EDTA, Linalool,
Hydroxycitronellal, Citronellol, Sodium Hydroxide

 

Skład serum na noc

 Ingredients/ INCI: Aqua, Glycerin, Acetyl Hexapeptide-8, Gold(nano), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Carbomer,
Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl-3 cyclohexene Carboxaldehyde, Citric Acid
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