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Alkemie Trend Alert Use the Force booster intensywnie
rewitalizujący 30 ml
Cena: 89,99 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

wysyłamy od ręki

Opakowanie

30 ml

Postać

Kremy

Producent

ALKEMIE GROUP SP.Z O.O.

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Opis produktu
Wstęp
Linia USE THE FORCE!, której zadaniem jest postawienie Twojej skóry na nogi poprzez uderzeniowe, wielokierunkowe
doenergetyzowanie i biorewitalizację. Działa na skórę jak fitness na świeżym powietrzu wsparty zdrową dietą. Usprawnia
naturalny system ochrony i detoksykacji. Zmniejsza oznaki zmęczenia. Dodaje energii. Cera staje się wypoczęta, zrelaksowana,
nabiera zdrowego kolorytu i witalności.
Składniki
Aqua, Citrus Nobilis Fruit Extract, Isoamyl Cocoate, Isononyl Isononanoate, Glycerin, Polyglyceryl-6 Stearate, Argania Spinosa Kernel Oil,
Betaine, Sodium Hyaluronate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Sprout Extract, Polyglyceryl-6
Behenate, Xanthan Gum, Tocopherol, Sodium Phytate, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric
Acid, Parfum, Limonene, Geraniol, Linalool, Hexyl cinnamal.
Charakterystyka
Source of energy to wysoce skoncentrowany booster energii witalnej dla skóry szarej, zmęczonej, niedotlenionej oraz z
pierwszymi oznakami starzenia. Jego zadaniem jest uderzeniowa biorewitalizacja i wielokierunkowe wsparcie cery potrzebującej
pozytywnego pobudzenia i doładowania.
Zawiera zestawienie najwyższej jakości naturalnych składników o intensywnym działaniu energetyzującym,
przeciwstarzeniowym, detoksykującym i nawilżającym.
Przyjazna dla skóry formuła łatwo wchłaniającej się hydro-emulsji, zapewnia wysoką biodostępność substancji
aktywnych i działa jak swoisty „magnes wilgoci”.
Użyty w wysokim stężeniu Sunflower Shoot Active to ekologiczny, energetyzujący „eliksir młodości”, wyekstrahowany ze
specjalnie uprawianych kiełków słonecznika. Stanowi skondensowane źródło składników zwiększających siły witalne i
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żywotność komórek skóry. Podnosi ich aktywność biologiczną i spowalnia proces starzenia. Działa u podstaw reaktywuje obniżającą się z wiekiem produkcję ATP (paliwa komórkowego), przywracając ją do poziomu spotykanego
wyłącznie u młodych komórek. Dodaje cerze energii, witalności i młodzieńczego blasku. Skutecznie chroni przed
stresem oksydacyjnym i atakami wolnych rodników. Działa silnie ujędrniająco. Reguluje ekspresję genów związanych z
utrzymaniem dobrej kondycji macierzy zewnątrzkomórkowej, kolagenu i elastyny.
Innowacyjny kompleks osmolitów i aminokwasów Genencare OSMS PRO, wspomaga naturalne mechanizmy ochrony
skóry w walce z negatywnym oddziaływaniem zanieczyszczonego środowiska. Usprawnia wewnętrzny proces
detoksykacji, zmniejsza utlenianie lipidów naskórka oraz uszkodzenia DNA komórek, wywołane promieniami UV i
wolnymi rodnikami.
Booster zawiera dwa rodzaje kwasu hialuronowego – wysoko i niskocząsteczkowy. Stosowane razem wykazują
działanie wielokrotnie mocniejsze od standardowego kwasu hialuronowego. Forma niskocząsteczkowa wnika głęboko
do skóry i nawadnia ją od środka. Wspomaga utrzymanie właściwej kondycji macierzy zewnątrzkomórkowej, kolagenu i
elastyny. Sprzyja poprawie jędrności skóry i redukcji zmarszczek. Usprawnia także transport substancji aktywnych w
głąb skóry. Kwas wysokocząsteczkowy tworzy na skórze nawilżający film ochronny, dzięki czemu zapobiega TEWL
(transepidermalnej ucieczce wody ze skóry) oraz wspomaga jej obronę przed wolnymi rodnikami i podrażnieniami.
CytoFruit® Water Green Mandarin - aktywny biologicznie, organiczny sok z zielonej mandarynki działa łagodząco,
relaksująco i antystresowo. Uzupełnia skład boostera o sporą dawkę flawonoidów, mikroelementów i witamin. Specjalna,
wieloetapowa i zrównoważona technologia pozyskiwania, gwarantuje zachowanie 100 % walorów biologicznych soku i
maksymalną jego przyswajalność.
Najwyższej jakości olej arganowy ujędrnia, nawilża i wygładza skórę. Działa silnie odmładzająco i antyoksydacyjnie.
Wraz z naturalną witaminą E łagodzi podrażnienia, przyspiesza odnowę i regenerację naskórka.
PRODUKT OPRACOWANY BEZ:
Parabenów (methyl, propyl itd.) (SLS), (SLES)
Parafiny/oleju mineralnego/wazeliny
Donorów formaldehydu
Silikonów
Chemicznych filtrów UV
Ftalanów, (PEG)
Metyloizotiazolinu
Stosowanie
Niewielką ilość kosmetyku nanieś na oczyszczoną twarz, szyję i dekolt. Nie musisz omijać okolicy oczu. Wmasuj i wklep delikatnie do
wchłonięcia. Stosuj samodzielnie lub z wybranym kremem/eliksirem Alkemie (najlepiej na noc).
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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