
Vitamin C
Vitamín C dávno priťahuje pozornosť kozmetikov, a objavy v posledných rokoch potvrdzujú, že zohráva dôležitú úlohu pri zachovaní krásy 
a zdravia pokožky. 
Vitamín C sa zúčastňuje všetkých procesov prebiehajúcich v koži - rásť, obnova spojivového tkaniva, ochrana pred škodlivými vplyvmi na 
životné prostredie, hojenie rán, syntézu kolagénu, zabraňujúc predčasnému starnutiu kože. Aktívne potláča tvorbu melanínu, čím sa 
znižuje tvorbu pigmentových škvŕn a pehy. Krásne bieli pokožku. 
Vitamín C je silný antioxidant, spájajúci voľné radikály, ktoré sú vytvorené pod vplyvom životného prostredia a v dôsledku fyziologických 
procesov v tele. 
Má jedinečné ochranné vlastnosti. V poškodenej pokožke od slnka jeho obsah je výrazne nižší, než v normálnej pokožke, ako sa 
vynakladajú na prevenciu a neutralizaciu negatívnych dopadov na slnku. 
Keď stratí vitamín C, pokožka stráca hladkosť, pružnosť a mladistvý vzhľad. 
V jeho čistej forme, však, vitamín C je veľmi nestabilný. Neznesie denné svetlo, vzduch a vysoké teploty. Ľahko sa rozpusti vo vode, ale 
rýchlo oxiduje vo vodnom roztoku pôsobením vzduchu a svetla. Preto jeho zahrnutie do zloženia prostriedkov pre starostlivosť o pleť je už 
dlho problém. Formy ku ktorým sú začlenené, boli buď nestabilné, alebo menej účinná. V súčasnej dobe, ako výsledok výskumu a nových 
technológií, a už získaná novú formu kyseliny askorbovej, ktorá bola rozpustená v tuku. Tento objav umožnil úspešné začlenenie vitamínu 
C v modernej kozmetike, udržiava činnosť po celú dobu životnosti kozmetických prípravkov. Seriá produkty pre tvár s vitamínom C s 
ochrannou známkou REFAN obsahujú stabilné, rozpustné v oleji forma vitamínu C, ktorá:
. Má veľmi dobrú absorpciu cez pokožku
· Inhibuje aktivitu intracelulárnej tyrosinasy a melanogenézy (bielenie)
· Znižuje UV-indukovaného poškodenia DNA bunky (UV ochrana / antistres)
· Prevencia peroxidáciu lipidov a starnúcu pokožky (antioxidant)
· Zvyšuje syntézu kolagénu a chráni kolagén (proti starnutiu)

Denný krém chráni pokožky pred UV žiarením a chráni ju pred tvorbou voľných radikálov, a bojuje proti predčasnému starnutiu.

Nočný krém regeneruje pokožky v noci a bojuje proti vráskam.

Serum na tvár má preukazateľne bieli účinok. Nanáša sa medzi denným a nočným krémom, ak i oddelene, zníženie pigmentáciu pokožky . 
Založený výhradne na prírodných ingrediencií, nielen bieli, ale regeneruje pokožky.

 

Products

06456

VITAMÍN С PROTI STARNUTIU 

DENNÝ KRÉM NA TVÁR

Antioxidačný denný krém na tvár, ktorý bojuje so starnutím 
pleti a dáva jej jasný a žiarivý vzhľad. Obohatený vitamínom C, 
ktorý stimuluje syntézu kolagénu, posilňuje tkanivá a znižuje 
oxidačný stres kože spôsobené faktormi prostredia.
Návod na použitie: naneste na čistú, suchú kožu na tvári ráno 
pre ochranu počas dňa.

50 ml

06457

VITAMÍN С PROTI STARNUTIU 

NOČNÝ KRÉM NA TVÁR

Antioxidačný nočný krém na tvár, ktorý bojuje so starnutím pleti 
a dáva jej jasný a žiarivý vzhľad. Obohatený vitamínom C, 
ktorý stimuluje syntézu kolagénu, posilňuje tkanivá a znižuje 
oxidačný stres kože spôsobené faktormi prostredia. Olivový 
skvalén vyživuje pleť v noci a zlepšuje jej pružnosť.
Návod na použitie: naneste na čistú, suchú kožu na tvári večer 
pre regeneráciu v noci.

50 ml

06349

VITAMÍN С PROTI STARNUTIU 

DENNÝ KRÉM NA TVÁR

Antioxídáló nappali arckrém, amely küzd a bőr öregedésével 
és ad neki fényes és ragyogó megjelenést. C-vitaminnal 
dúsított, ösztönzi a kollagén szintézisét, erősíti a szöveteket, 
és csökkenti a bőr, a környezeti tényezők által okozott oxidatív 
stresszét.
Használati utasítás: vegye fel a tiszta, száraz arcbőrre minden 
reggel napközi védelemre.
PARABENMENTES
10 ml
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