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SEKRET MUMIO krem PIORUN 60 ml (562)
 

Cena: 149,99 PLN

Opis słownikowy

Producent ZENTRONIK

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaSEKRET MUMIO Eko krem z mumio PIORUN piorunująco-odmładzający 50 mlKrem Błyskawica Mumio & GLA, jest
przeznaczony do codziennej pielęgnacji, regeneracji, detoksykacji i ochrony każdego rodzaju cery.Szczególnie polecany dla cery
wrażliwej o skłonnościach alergicznych (np. atopowe zapalenie skóry), zniszczonej, luźnej (szyja, dekolt, biust, ramiona), o nadmiernych
zmarszczkach.Optimum działania nadaje kremowi wysoka zawartość Mumio do 10 % oraz kwasu gammalinolenowego (GLA v 6Ω),
źródłem którego jest olej z ogórecznika lekarskiego w proporcji do 10% ,nieznanej producentom innych podobnych kosmetyków, co
czyni go wyjątkowym i unikalnym na rynku światowym oraz nadaje mu miano kosmeceutyku.Kosmeceutyk – to kosmetyk zawierający
istotną ilość substancji biologicznie czynnych mających za zadanie wpływać pozytywnie na zaburzenia dermatologiczne .Mumio jest
substancją w pełni naturalną pozyskiwaną w niedostępnych górach środkowej Azji na wysokości 2000 – 5000 m. Pomimo trudności w
pozyskaniu, ludzie zdobywają tę substancję dla jej niezwykłych własności prozdrowotnych. Stosowanie Mumio zaleca Tradycyjna
Medycyna Chińska i tybetańska. Stosował ją także Awicenna – słynny starożytny arabski lekarz. Pochodzenie tej substancji nie jest
znane. Uważa się, że są to przetworzone w skałach szczątki organiczne (roślinne i zwierzęce), które podlegały przemianom przez
tysiące, a może miliony lat i w pewnych warunkach wypływają na zewnątrz przez naturalne szczeliny oraz pory skalne. W postaci maści
stosowano ją do leczenia złamań kości, zwichnięć stawów, nerwobóli, a także w chorobie reumatycznej. Przyspieszała leczenie
alergicznych i ropnych chorób skóry (w tym infekcje gronkowcem złocistym).DziałanieDziałanie Mumio na organizm ludzki nie jest do
końca znane, ze względu na bogaty skład chemiczny. Mumio zawiera: składniki archaicznych roślin, aminokwasy (glutamina, glicyna,
fenylolalanina, lizyna, seryna, tyramina, walina, tyrozyna, kwas aspargainowy, histydyna, prolina, metionina), polifenole, alkaloidy,
biopierwiastki (żelazo, miedź, nikiel, kobalt, chrom, potas, magnez, mangan, cynk, stront, fluor, jod, glin, selen, siarka, tytan, wanad),
witaminy (B, C, P, K), fosfolipidy, sterydy naturalne, olejki eteryczne, terpeny.Większość autorów uważa, że ta substancja stymuluje układ
odpornościowy, przyspiesza proces gojenia się i regeneracji tkanek. Wykazuje także działanie adaptogenne czyli ułatwia przystosowanie
organizmu do trudnych warunków środowiskowych.Mumio ma ponadto działanie przeciwzapalne, antyseptycznie i przeciwalergiczne
stosowane nauszkodzenia skóry, poparzenia, odleżyny, egzema, łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry.Ma mocne działanie
odmładzające.Drugi istotny składnik, GLA jest prekursorem prostaglandyn ( tzw. witamin warunkowych lub hormonów tkankowych )
grupy PGE1, niezwykle cennych i niezastąpionych substancji, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania skóry jak i całego
organizmu.Normalnie GLA jest syntetyzowany przez organizm, jednak z wiekiem oraz z wielu powodów min. infekcji wirusowych i
bakteryjnych, pracy w środowisku niekorzystnym dla skóry promieniowania UVA i UVB, stresu i złego odżywiania- zdolność do syntezy
GLA zanika.Zastosowanie biologicznie aktywnego GLA, in vivo(do wewnątrz , np. Goldglandyna –100® oraz in vitro( na zewnątrz ) w
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kremie pozwala uzupełnić jego niedobory i przywrócić właściwe funkcjonowanie skóry.Brak GLA powoduje że skóra traci swoje
właściwości, staje się sucha, cienka, mniej elastycznai mniej odporna na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych.Światowe badania
wykazały, że GLA aplikowany bezpośrednio na skórę , odmładza ją i jest bardzo skuteczny, wspomagając profilaktykę i leczenie wielu
nieprawidłowości, np. : sucha, starzejąca się, zaczerwieniona, podrażniona skóra, egzema, wyprysk alergiczny, trądzik, łojotokowe
zapalenie skóry oraz niektóre przypadki łuszczycy.To unikalne zestawienie powyższych składowych w tzw. złotej proporcji daje
optymalne zabezpieczeniew zakresie ich braków i przyczynia się do optymalnego i efektywnego oddziaływania na naszą
skórę.Uzupełnią je:Olej z kiełków pszenicy, olej z avocado i moreli jako natychmiastowa odżywka w procesie szybkiej regeneracji skóry
(witaminy, aminokwasy, NNKT, minerały, enzymy)wyciąg z czerwonych mikroalg należących do grupy Porphyridium Cruentum,
tworząone naturalną wielocząsteczkową matrycę polimerową uzupełniającą ubytki w skórze.W ciągu 1 godziny potrafią zmniejszyć ilość
bruzd zmarszczkowych ponad 70%.kwas hialuronowy, dwupostaciowy, wiążący wodę w komórkach skóryPołączenie wymienionych
składników o dużej aktywności biologicznej, w proporcji niespotykanej dotądw żadnym kremie, dało kremowi Mumio&GLA niezwykłe
właściwości. Regularne stosowanie kremu służy naprawie komórek skóry, przywracając jej właściwą homeostazę oraz zapobiega
przedwczesnemu starzeniu się i chorobom skóry.Jest to krem o działaniu naprawczym, detoksykacyjnym, odżywczym i odmładzającym,
świetnie wchłaniany i tolerowany przez skórę .Mumio&GLA :Polecany jest dla każdego rodzaju ceryJest bardzo dobrze tolerowany przez
cerę nadwrażliwą, podrażnioną, trądzikową i alergiczną.Jest bardzo dobrze wchłaniany przez skóręEfekty stosowania Mumio&GLA
:Głębokie oczyszczenie, nawilżenie i ujędrnienie skóry.Spowolnienie procesu starzenia się skóry.Wygładzenie zmarszczek i zapobieganie
powstawaniu nowych.Regulacja gospodarki wodno – tłuszczowej skóry.Poprawienie ukrwienia , wzmocnienie błony komórek
skóry.Tworzenie się nowych komórek i regeneracja naskórka.Wzmocnienie i uelastycznienie naczynek krwionośnych oraz likwidacja
uszkodzonychZabezpieczenie przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi np.: suche i zanieczyszczone powietrze, promienie UVA i
UVB.1 DETOKSYKACJA SKÓRY2 WSPOMAGAJĄCO W LIKWIDACJI CELLULITUSposób użyciaNA CZYSTĄ I LEKKO OSUSZONĄ CERĘ,
DWA RAZY DZIENNIE NANIEŚĆ I WKLEPAĆ MINIMALNIE CIENKĄ WARSTWĘ KREMUBARDZO DOKŁADNIE W TE PARTIE SKÓRY
KTÓRE WYMAGAJĄ INTENSYWNEJ PIELĘGNACJI. SZCZEGÓLNIE : TWARZ,SZYJA, DEKOLT, DŁONIE. STANOWI DOSKONAŁY PODKŁAD
POD MAKIJAŻSkładAQUA, BORAGE SEED OIL, MUMIO, GLYCERYL STEARATE SE, CETOSTEARYL ALCOHOL, GLYCERIN,avocado oil,
hydroxypropyl methylocellulose, pullulan, parphyridium cruentumextract,isopropyl mirystate, hyaluronic acid, acetylated lanolin, parfum,
ceteareth 25,oleyl alcoh,phenoxyethanol,methylisothiazolinone, citric acid.PRZECHOWYWAĆ SZCZELNIE ZAMKNIĘTY W SUCHYM I
CIEMNYM MIEJSCU, NAJLEPIEJ W TEMP. 4 – 8 O CDŁUŻSZE UŻYWANIE ZWIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA .Pojawienie się
czasami we wstępnej fazie zmian skórnych, zjawisko rewersu (pogorszenie stanu skóry) , jest efektem szybkiej , zdecydowanej
detoksykacji i działania naprawczego skóry. Zmiany te mijają po ok. 5 do 7 dniach stosowania Mumio&GLA .
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

