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Ava Pure Serum ekspresowa 14 - dniowa kuracja
przeciwzmarszczkowa 2 x 10 ml
 

Cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 2 x 10 ml

Postać Serum

Producent AVA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Pure Serum to połączenie znanych od wieków niezwykłych właściwości złota i pereł oraz najnowszych osiągnięć technologii w 
trzech ekskluzywnych 14 dniowych kuracjach. Odpowiednio skomponowane składniki zamknięto w sześciu rodzajach serum,
które tworzą zestawy o działaniu liftingującym, przeciwzmarszczkowym i odmładzającym.
Składniki aktywne poszczególnych kuracji zostały tak dobrane, aby efektywnie redukować objawy oraz zapobiegać procesom
starzenia się skóry. Podstawę wszystkich kuracji stanowią złoto i perły.
Ekstrakt z perły zapewnia długotrwały efekt jedwabiście gładkiej skóry oraz uzupełnia niedobory składników mineralnych, w tym
wapnia, który poprzez udział w procesach regeneracji skóry wzmacnia jej strukturę. Złoto aktywnie pobudza komórki skóry
właściwej do produkcji włókien kolagenu i elastyny odbudowując jej trójwymiarową strukturę, działa rozświetlająco.

Charakterystyka

Innowacyjna receptura dwóch rodzajów serum, łącząca unikalne technologie i wyjątkowe składniki.
Cząsteczki złota i ekstrakt z białej perły wzbogacone zostały w wyjątkowo aktywne składniki:

aktywator epidermalnego kwasu hialuronowego HYDRANOV ™ będący rewolucją w natychmiastowym i długotrwałym
nawilżaniu skóry oraz
koenzym Q10 przeciwdziałający starzeniu się skóry.

Pobudzają one procesy regeneracyjne, intensywnie nawilżają, wygładzają, zwiększają jędrność i elastyczność skóry. Zapewniają
utrzymanie równowagi hydro-lipidowej skóry pozostawiając ją delikatną i miękką w dotyku.
Serum na dzień

Preparat intensywnie nawilżający i wygładzający. Zawiera HYDRANOV™ działający 3 razy szybciej niż zwykły kwas
hialuronowy. Posiada zdolność do zatrzymywania wody w naskórku oraz aktywuje syntezę kwasu hialuronowego w
głębszych warstwach skóry. Dzięki temu skóra jest odpowiednio nawilżona, funkcjonuje prawidłowo i wolniej poddaje się
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procesom starzenia.
Ekstrakt z perły zapewnia długotrwały efekt jedwabiście gładkiej skóry oraz uzupełnia niedobory składników
mineralnych, w tym wapnia, który poprzez udział w procesach regeneracji skóry wzmacnia jej strukturę.

Serum na noc
Aktywny preparat łączący unikalne właściwości złota i koenzymu Q10. Cząsteczki złota aktywnie pobudzają komórki
skóry właściwej do produkcji włókien kolagenu i elastyny odbudowując trójwymiarową strukturę skóry oraz delikatnie
rozjaśniają przebarwienia. Koenzym Q10 wpływa na prawidłowy metabolizm komórek oraz chroni skórę przed
przedwczesnym starzeniem się neutralizując wolne rodniki.

Badane osoby potwierdziły skuteczność działania Pure Serum na skórę w testach in vivo:
90 % – działanie regeneracyjne
85% -natychmiastowy, intensywny wzrost poziomu nawilżenia
95% – długotrwałe nawilżenie na optymalnym poziomie
85% – elastyczność i ujędrnienie na optymalnym poziomie

Stosowanie
Stosować naprzemiennie rano i wieczorem samodzielnie lub pod ulubiony krem AVA. Serum nałożyć na oczyszczoną skórę, delikatnie
wmasuj i pozostaw do wchłonięcia.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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