DNA Protection Expert
Poškození kódu DNA zapříčiněné oxidací je jedním z nejzávažnějších
faktorů přispívajících ke stárnutí kůže. Pro efektivní boj proti viditelným
následkům oxidativního stresu, laboratoře Purlés vyvinuly novou
produktovou linii, DNA Protection Expert.
Komplexní formule aktivních látek, včetně Anti-Pollution Oil Complex –
anti-polučního olejového komplexu. Triple VitC Systém – trojitého
systému s vitamínem C – a Antioxidant Complex – antioxidačního
komplexu, neutralizuje oxidanty poškozující kód DNA a je účinným antiageing prostředkem. Přírodní složky přípravky usnadňují udržení přirozené
rovnováhy funkcí kůže a v kombinaci s nově vytvořenými molekulami
(Lipochroman, DNA_Protective-Active, Anti-Pollution Active) minimalizují
dopady negativních vnějších faktorů, jako je znečistění nebo ultrafialové
záření.
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73 Perfector Activator

74 Black Mask Perfector

Speciální přípravek pro udržení mladistvého a svěžího vzhledu navzdory
toku času. Aktivátor chrání hydrolipidní bariéru kůže, přičemž udržuje kůži
čistou, a to díky pečlivému výběru přírodních látek kombinovaných
s biotechnologicky pokrokovými složkami. Komplex Anti-Pollution Oil,
anti-poluční olej, je kombinací velmi účinných antioxidantů (oleje
z moringy bohatého na omega-3 kyseliny). Komplex pokožku detoxikuje,
hydratuje a zpevňuje, a zároveň posiluje její obrannou funkci. Strážcem
DNA v přípravku je Lipochroman, částice, která neutralizuje oxidativní
stres a inhibuje proces foto stárnutí. Anti oxidační extrakt z aceroly
dodává do kůže minerály, zatímco vitamín E snižuje dopady negativních
vnějších faktorů.

Čistící maska s krémovou texturou obohacená aktivním uhlím. Doporučuje
se používat v kombinaci s přípravkem Perfector Activator, neboť tak se
zvýší její anti-ageingový účinek. Maska čistí póry a osvěžuje pleť, a zároveň
sjednocuje její barevný tón. Kaolín, známý svými absorpčními vlastnostmi,
který je součástí formule masky, odstraňuje přebytečný maz a reguluje
jeho tvorbu, zatímco zinek předchází vzniku nedokonalostí pleti. Aktivní
přírodní dřevěné uhlí pleť desinfikuje, obnovuje její rovnováhu, přičemž
složka CrodaromR Eucalyptus umocňuje antiseptické působení masky.
Prevencí vysušení pleti je aktivátor 73, který se aplikuje před nanesením
masky, jehož výživové a rejuvenační složky spolu s propanediolem brání
vysychání a poskytují pleti optimální hydrataci. Formule masky obsahuje
také protizánětlivý vitamín E, jenž neutralizuje volné radikály poškozující
kód DNA.

Návod na použití:
Přípravek naneste pod krém na očištěnou a suchou pleť obličeje, krku a
dekoltu. Jemně vmasírujte krouživými pohyby až do úplného vstřebání.
Vhodmé použít jako aktivátor přípravku 74 Black Mask Perfector.

Obsah: 50 ml

Návod na použití:
Naneste silnou vrstvu masky na obličej, krk a dekolt (přibližně 10ml),
přičemž se vyhněte okolí úst a očí. Nechte působit po dobu 10-15 minut a
poté smyjte vodou.
Obsah: 300 ml
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75 VitC Serum Perfector

76 VitC Cream Perfector

Zkrášlující sérum pro všechny typy pleti, zvláště pro pleť zralou
s nesjednoceným barevným tónem. Jeho silné účinky pramení z 10%
trojitého VitC systému (formule Triple VitC System) s třemi aktivními
formami vitamínu C, které se postupně se uvolňují do vrstev kůže, přičemž
liposomální vitamín C proniká nejhlouběji. V kombinaci se stabilizovanými
formami snižuje riziko poškození DNA, přičemž koncentrovaný čerstvý a
hydrostabilní vitamín je nasycený aminokyselinami poskytujícími antiageing účinky. 5% antioxidační komplex neutralizuje volné radikály,
stimuluje mikrocirkulaci a vyživuje kůži. Anti-ageing formule DNA
Protective Active chrání kožní buňky před škodlivým IR a UVB zářením.
Tato inovativní aktivní látka bojuje proti volným radikálům a stimuluje
syntézu kolagenu. Jemné vrásky jsou vyhlazeny a optimální hydrataci
zajišťuje kyselina hyaluronová obsažená v přípravku.

Zkrášlující krém pro všechny typy pleti, zvláště pro pleť zralou
s nesjednoceným barevným tónem. Společně se sérem tvoří nejvýše
účinnou zbraň proti toku času a degeneraci buněčné DNA. Přípravek
obsahuje 7% trojitý VitC systém se třemi aktivními formami vitamínu C,
které se postupně uvolňují do vrstev kůže, přičemž liposomální vitamín C
proniká nejhlouběji. V kombinaci se stabilizovanými formami snižuje riziko
poškození DNA, přičemž koncentrovaný čerstvý a hydrostabilní vitamín je
nasycený aminokyselinami poskytujícími anti-ageing účinky. 3%
antioxidační komplex neutralizuje volné radikály, stimuluje mikrocirkulaci
a pleť vyživuje. Kombinace dvou velikostí molekul kyseliny hyaluronové
zaručuje optimální hydrataci jak povrchové, tak hluboké vrstvy pleti. Za
účelem omezení průniku polutantů do buněk, a zároveň za účelem zvýšení
ochrany DNA, je formule obohacena složkou Anti-Pollution Active, což je
proti poluční látka, která snižuje riziko ztráty přirozeného zbarvení pleti.
Anti-poluční aktivní a anti foto-ageingová složka poskytuje prevenci proti
průniku znečištění do pleti.

Návod na použití:
Přípravek naneste jemným vmasírováním na suchou a očištěnou pleť
obličeje, krku a dekoltu. Přípravek je možné aplikovat manuálně nebo za
pomoci přístrojů určených k hluboké transepidermální penetraci aktivních
látek (ultrazvuk atd.).

Obsah: 50 ml

Návod na použití:
Naneste na očištěnou pleť obličeje a krku. Vmasírujte krouživými pohyby
až do úplného vstřebání.
Obsah: 100 ml

Esthemedical, s.r.o., info@esthemedical.cz, www.esthemedical.cz

89 Eye Cream Perfector
Krém pro péči o oční okolí zasvěcený zralé pleti s koncentrovaným
omlazujícím působením. K anti-ageingovému účinku dochází díky synergii
vitamínu C (v liposomální a stabilizované formě) a peptidům. Vitamín C se
postupně vstřebává do pleti, přičemž liposomální vitamín C proniká do
nejhlubší vrstvy kůže a snižuje tak riziko poškození celulární DNA. Peptidy,
považované za alternativu retinolu, stimulují syntézu kolagenu typu I a IV,
fibronektinu a glykosaminoglykanů. Zlepšením prostupnosti kapilár chrání
Anti-Puff Complex proti vzniku váčků a tmavých kruhů pod očima, má
ochranný účinek, hloubkově hydratuje a zklidňuje jemnou pleť očního
okolí. Extrakt z olivových listů, bambucké máslo a vitamín C podporují
přirozenou obranyschopnost kůže proti předčasnému stárnutí. Bisabolol
zklidňuje podrážděnou pleť, zatímco kyselina hyaluronová snižuje
transepidermální ztrátu vody.
Návod na použití:
Krém naneste pomocí konečků prstů na oční okolí a oční víčka.
Obsah: 50 ml
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