Eksluzivna  kolekcija  kozmetike  
za  obraz  in  telo

Colostrum
Od  podjetja  ESSENS
Ljudje skrbijo za svoje zdravje, pa tudi za
svoje telo in videz. Zgodovina uporabe
kolostruma v kozmetični industriji ne seže
daleč, vendar je v relativno kratkem času
pridobil veliko privržencev in zagovornikov
Zaradi antibakterijskih in protivnetnih
lastnosti kolostruma raste
povpraševanje po njem, kot
komponenta se uporabllja v
kremah, gelih in serumih.
Rastni faktorji, ki jih vsebuje
kolostrum, so idealni
za regeneracijo in
obnovo kože.

Kolostum, kot komponenta kozmetičnih
produktov, ima pozitivni efekt in izboljšuje
hidracijo kože, pospešuje čvrstost kože in
odpravljanje gubic, ščiti zgornjo povrhnjico
kože pred zunanjimi vremenskimi dejavniki
in onesnaženostjo, in pomaga pri zdravljenju
in odpravljanju nepravilnosti na koži. Učinek
kolostruma pri zdravljenju aken je zelo
učinkovit.

Učinek kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo kolostrum, lahko povečate s vzporedno uporabo prehranskega dopolnila s vsebnostjo kolostruma. Možnost kombinirane uporabe le poudarja učinkovitost
in pozitivne učinke, ki jih ima kolostrum na človeški organizem.

Lifting  serum

Odpravlja znake staranja
Obrazni li%ing serum vsebuje naravni
kolostrum, hialuronsko kislino in
patentiran Dermotenseur z učvrstilnim
učinkom, ki vzpodbuja tvorjenje
kolagena in elastičnih vlaken ter tonira
kožo.
Serum naredi kožo mehkejšo in izboljša
naravno lep videz. Priporočljivo
uporabiti pred nanosom nočne kreme.
Nanesite na temeljito očiščeno kožo na
obrazu in vratu.
30 ml | 29,90 €
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Odpravlja znake staranja
Gel za nanos okoli oči vsebuje naravni
kolostrum, izvleček lubja in hialuronsko
kislino. Gel pripomore k zmanjšanju
temnih kolobarjev pod očmi in pomlajuje
kožo okoli oči.
Nežno vmasirajte okoli oči, od
notranjega dela očesa proti zunanjem
delu
30 ml | 29,90 €
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Odpravlja znake staranja

Brezalkoholni tonik za obraz vsebuje
naravni kolostrum in Phisyogenyl.
Uporaba tonika pomlajuje in vlaži
kožo.
Uporabite za čiščenje kože zjutraj in
zvečer.
150 ml | 13,20 €

Blago  milo  za
obraz  
Odpravlja znake staranja

Blago milo vsebuje naravni kolostrum,
Aloe vero in izvleček morske alge.
Kombinacija aktivnih sestavin intenzivno
očisti kožo, brez da bi jo izsušila ali
razdražila. Prijazno do kože. Ne vsebuje
barvil.

Colostrum

Nanesite majhno količino na mokro kožo,
vmasirajte in s tem ustvarite peno in nato
nežno očistite z bombažno blazinico.
150 ml | 13,20 €

