
SNAIL PERFECTION
Extrakt zo slimákov - efektivný prostriedok v boji proti starnutiu

V každodennom živote si nevšimneme ako sa objavia prvé vrásky, ovisnutá pokožka a strata homogénnou tanu. Ak chcete vrátiť čas a 
spomalenie starnutia pokožky, používame rôzne prostriedky. Jedným z najúčinnejších sú tie, ktoré si požičame z prírody. Taký je extrakt 
zo slimákov. Jedným z jeho hlavných vlastností je pre aktiváciu pokožky. Jeho hlavnými zložkami sú:

Alantoín - hydratuje pleť, zvýšením obsahu vody v ňom, podporuje sekréciu mŕtvych buniek a znižuje zápal
Kolagén a elastín - zlepšuje pružnosť pokožky a redukuej jemné linky
Kyselina glykolová - exfoluje pleť
Kyselina hyalurónová - aktivuje delenie buniek a regeneruje pokožku, znižuje vrásky, dodáva objem starnúcu pleť, hydrátuje tkaniva do 
hĺbky
Proteíny - zjemňujú pokožku
Vitamín E - silný antioxidant, chráni pokožku pred voľnými radikálmi

Bohatstvo aktívnych komponentov v extrakte zo slimákov stimuluje bunkové funkcie, podporuje syntézu proteínov a regeneráciu pokožky, 
spomaľuje starnutie.

Products

06417

Denný krém na tvár

Jemný denný krém, ktorý chráni pokožku pred škodlivými 
účinkami UV-A a UV-B žiarenia. Extrakt zo slimákov stimuluje 
bunkové funkcie, podporuje regeneráciu pokožky a spomaľuje 
proces starnutia.

Spôsob použitia - Naneste na čistú a suchú pleť ráno, na 
ochranu v priebehu dňa.

50 ml

06418

Nočný krém na tvár

Aktívna starostlivosť o pleť v noci. Extrakt zo slimákov 
stimuluje bunkové funkcie, podporuje regeneráciu pokožky a 
spomaľuje proces starnutia. Vitamíny A a E sa starajú pre 
žiarivú vzhľad a pomáhajú v boji proti vráskam.

Spôsob použitia - Naneste na čistú, suchú pokožku tváre vo 
večerných hodinách, na obnovenie v noci.

50 ml

06413

PLEŤOVÝ SÉRUM

Jemný gél koncentrát, vhodné pre aktívneho šetreniu stárnucej 
a zvädnutej pokožky. Extrakt zo slimákov stimuluje bunkové 
funkcie, podporuje regeneráciu pokožky a spomaľuje proces 
starnutia.

Spôsob použitia: Pre silnejší efekt, použiť ako základ na čistú a 
suchú pokožku tváre pred denným alebo nočným krémom. 
Môže byť použitý samostatne.

50 ml

06353

Sérum Koncentrát

Sérum - koncentrát, vhodný pre aktívnu starostlivosť na 
starnuciu, uschnuté a poškodenú pokožku. Slimačí extrakt 
stimuluje funkcie buniek, napomáha regeneráciu kože a 
odďaľuje procesy starnutia.

BEZ PARABÉNOV

Spôsob použitia: Naneste na problémových oblastí pre 
intenzívnejší efekt. Môžete použiť samostatne alebo v 
kombinácii s inými výrobkami.

06406

KRÉM NA RUKY

Efektívny spôsob pre regeneráciu pokožky rúk. Extrakt zo 
slimákov pomáha pre hydratáciu, zmäkčuje a spomaľuje 
proces starnutia.

75 ml
 

06329

TELOVÝ KRÉM

Výrobky vhodné na použitie po opaľovaní!
Efektívny spôsob pre regeneráciu pokožky tela. Extrakt zo 
slimákov stimuluje bunkové funkcie, podporuje hydratáciu 
pokožky a spomaľuje proces starnutia.

200 ml
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