Professional body serum
Водорасловите компоненти на серума
изравняват текстурата на кожата, намаляват
появата на целулит, помагат да се запази
красотата и младежкото очарование в
продължение на много години. Активните
вещества в съставките на серума:

•
•
•
•

се борят активно с целулита и премахват телесните мазнини;
засилват дренажа, подобряват микроциркулацията, активират елиминирането на
токсините и стимулират липолизата;
спомагат за премахване на стрии по гърдите, корема и бедрата;
подобряват хидратацията, твърдостта и еластичността на кожата.
Изключително богат и ценен състав на продукта, който включва:

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

ламинария - склад на ценни елементи и полезни съединения за организма в
биодостъпна форма;
екстрактът от алое - подпомага регенерацията на кожата, повишава синтеза на
колаген и еластин, възстановява pH баланса;
екстрактът от кипрей (билка, известна още като иван-чай, огнена трева или
теснолистна върбовка) - успокоява кожата, проявява антиоксидантни,
противовъзпалителни ефекти, предпазва кожата от стареене;
екстракт от бреза- спомага за обновяване на епидермиса, намалява фините
бръчки, възстановява еластичността на кожата;
масло от грейпфрут - подобрява кръвообращението, ускорява метаболитните
процеси, тонизира и подхранва клетките. Активира метаболизма, спомага за
засилване на процесите на изгаряне на подкожните мазнини;
масло от жожоба - помага да се избавите от стриите, предотвратява появата на
ранни бръчки, забавя стареенето на кожата;
Витамин РР (никотинамид)- ускорява изтичането на излишната течност от
тъканите, проявява антиоксидантни свойства;
L-карнитин - подобрява кръвообращението, стимулира метаболизма и синтеза на
колаген;
морска сол - намалява възпалителните прояви, ускорява клетъчния метаболизъм,
стимулира кръвообращението и микроциркулацията на кръвта;
дихидрокверцетин- притежава мощни антиоксидантни и антиалергенни
свойства;
медни производни на хлорофила- стимулират регенерацията на кожата, имат
противовъзпалителни и бактерицидни ефекти.

Състав:
Дестилирана вода, воден екстракт от водорасли Ламинария (лат. Laminaria), воден
екстракт от алое, екстракт от кипрей , сух екстракт от бреза (лат. Bétula péndula), масло
от грейпфрут, масло от жожоба, витамин РР (никотинамид), L-карнитин, морска
готварска сол утаечна, дихидрокверцетин, медни производни на хлорофила.

Начин на употреба:
Нанесете малко количество серум (обикновено са достатъчни 5-6 капки) върху
предварително почистена кожа, в областта на проблемните зони. Масажирайте продукта
равномерно до пълното му абсорбиране. Не отмивайте! Серумът може да се използва
както самостоятелно, така и заедно с крем.

Противопоказания:
Препоръчва се за употреба след предварителен тест за чувствителност на кожата.
Избягвайте контакт с очите, в случай на контакт изплакнете очите обилно с вода.

