Exkluzívna kolekcia
pleťovej a telovej kozmetiky

Colostrum
od ESSENS

Je prirodzenou vlastnosťou človeka starať
sa nielen o svoje zdravie, ale i o svoj vzhľad.
Využitie colostra v kozmetickom priemysle
nemá dlhú históriu, ale i za pomerne krátku
dobu si získava stále širší okruh priaznivcov
a propagátorov. Sú to predovšetkým
antibakteriálne a protizápalové účinky
colostra, ktoré z neho urobili stále
žiadanejšiu súčasť krémov, gélov
a sér. Rastové faktory obsiahnuté
v colostre sú ideálnymi
pomocníkmi pri obnove
a regenerácii
pokožky.

Prídavok colostra zvyšuje u kozmetických
prípravkov ich pozitívny vplyv na hydratáciu
pokožky, urýchľuje odstraňovanie
mimických vrások, chráni zvrchnú časť
pokožky pred celodenným pôsobením
nepriaznivých vonkajších vplyvov
a v neposlednom rade napomáha pri
odstraňovaní a liečbe kožných defektov.
V tomto smere je najmä kladne hodnotený
vplyv kozmetiky s obsahom colostra
na liečbu akné.

Účinok kozmetických prípravkov obsahujúcich colostrum možno účinne podporiť súčasným užívaním colostra vo forme potravinového doplnku. Táto možnosť kombinácie iba podčiarkuje celistvosť
účinkov colostra na ľudský organizmus a jeho pozitívny vplyv.

Sérum

obmedzujúce prejavy starnutia
Pleťové sérum s prírodnou látkou
colostrum, kyselinou hyalurónovou
a patentovaným prípravkom
Dermotenseur, ktorý má spevňujúci
účinok na pokožku, podporuje tvorbu
nových kolagénových a elastických
vlákien a tonizuje pleť. Pokožka je
po nanesení séra mäkšia a získava
prirodzený vzhľad.
Odporúča sa používať pred nanesením
nočného krému, nanášajte na očistenú
a osušenú pleť tváre a krku.
30 ml | 29,90 €

Očný gél

obmedzujúci prejavy starnutia
Očný gél obsahuje prírodnú látku
colostrum, zmes extraktov z kôry jaseňa
a kyselinu hyalurónovú. Gél redukuje
vačky pod očami a osviežuje okolie očí.
Nanášajte na pleť ľahkým vklepaním
od vnútornej k vonkajšej strane očí.
30 ml | 29,90 €

Pleťové tonikum

obmedzujúce prejavy starnutia
Bezalkoholové tonikum na tvár
obsahuje prírodnú látku colostrum
a Physiogenyl. Jeho nanesením dodáte
pleti osvieženie a hydratáciu. Používajte
na čistenie pleti ráno i večer.
150 ml | 13,20 €

Jemné pleťové
mydlo

obmedzujúce prejavy starnutia
Jemné mydlo na tvár s prírodnou látkou
colostrum, Aloe vera a morskými riasami.
Kombinácia látok intenzívne čistí pleť,
pritom pokožku nevysušuje a nedráždi.
Šetrné k pokožke, neobsahuje farbivá.

Colostrum

Používajte na čistenie pleti ráno i večer.
Malé množstvo mydla naneste na
navlhčenú pleť a krúživými pohybmi mydlo
napeňte, následne opláchnite vodou.
150 ml | 13,20 €

