HYALURONIC ACID
Koža postane ohlapna in se pojavijo gube, če se zmanjšata kolagen in hialuronska kislina, ki zapolnjujeta prostor med celicami kože. Toda
lahko je narava prelisičena, svež in mladosten videz kože pa − obnovljen!
Vsi vemo, da je voda glavni vir življenja. Brez njene življenjske sile naša koža izgublja svojo vitalnost. Tu prihaja na pomoč hialuronska
kislina, ki je naravna sestavina kože in ima izredno sposobnost zadrževanja vode, ki je tudi tisočkrat večja od njene teže. Z leti in glede na
življenjski slog se ta neprecenljiva sestavina zmanjšuje, kar vodi do zmanjšanja sposobnosti kože zadrževati vodo. Kot rezultat koža
izgublja prožnost in se pojavljajo gube.
Kolagen je tudi pomemben sestavni del kože, ki je odgovoren za čvrstost kože. Njegov prvi sovražnik so kolagenaze − to so encimi, ki se
aktivirajo zaradi neugodnih okoljskih dejavnikov in razgrajajo kolagen, on se zmanjšuje in rezultat je povešanje kože in pojav neželenih
znakov staranja.
Kombinacija med hialuronsko kislino in kolagenom v seriji Hialuronska kislina REFAN izboljša elastičnost kože in napne konture obraza.
Dnevna in nočna krema za obraz so z rahlo in fino teksturo, ki vpija hitro in enostavno, globoko vlaži kožo, zaradi česar je koža mehkejša,
bolj gladka in prožna ter ji vrača svež, mladosten in sijoč videz. Za optimalni učinek se priporoča vsakodnevna uporaba kombinacije
dnevne in nočne kreme za obraz s hialuronsko kislino.

Products

06434

DNEVNA KREMA ZA OBRAZ
Vlažilna krema za obraz, primerna za vsakodnevno nego
obraza med dnevom. Kombinacija hialuronske kisline in
kolagena blaži in zmanjšuje fine linije in gubice. Rezultat: koža
obraza je spet gladka in elastična.
Način uporabe: zjutraj nanesite kremo na čisto in suho kožo
obraza za zaščito kože med dnevom.
50 ml

06435

NOČNA KREMA ZA OBRAZ
Vlažilna krema za obraz, primerna za aktivno nego obraza med
nočjo. Kombinacija hialuronske kisline in kolagena blaži in
zmanjšuje fine linije in gubice. Organsko arganovo olje
globinsko hrani kožo in pomaga v boju proti staranju kože.
Rezultat: koža je spet gladka in elastična.
Način uporabe: zvečer nanesite kremo na čisto in suho kožo
obraza za obnavljanje kože med nočjo.
50 ml
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