
Niesamowita siła  
przeciw głębokim zmarszczkom
Niezwykle mocna formuła przeciwstarzeniowa działa dogłębnie na głębo-
kie zmarszczki w skórze dojrzałej, powodując ich redukcję o 45% w dwa 
miesiące. Formuła ta oparta jest na bazie Tri-Complex oraz wzbogacona 
o cenny składnik aktywny Matrixyl 3000. Jest to jeden z najsilniejszych 
peptydów ostatniej generacji odkrytych wśród produktów anty-aging. 
Zwiększa on produkcję kolagenu i kwasu hialuronowego wyraźnie wpły-
wając na zwartość i elastyczność skóry.
Matrixyl 3000 jest składnikiem aktywnym złożonym z kompleksu komórek 
macierzystych. Pozwala on zredukować oznaki starzenia, stymuluje rege-
neracje tkanki łącznej, wyraźnie wzmacniając struktury białkowo-lipido-
we skóry. Badania wykazały, że Matrixyl 3000 może zwiększyć produkcję 
kolagenu o 35% i produkcję zawartego w skórze kwasu hialuronowego 
w sposób zdumiewający (o 169%). Po raz pierwszy powstał system, któ-
ry przekazuje Tri-Complex (o niskiej masie cząsteczkowej (0,8-1,5 MDa) 
przekraczając barierę skóry w ten innowacyjny sposób.

www.skin-up.pl 
www.philpharma.it

PREMIERY, NOWOŚCI
ZIMA

Tajemnica piękna
Nieoceniony w pielęgnacji ciała, 
wygładza, regeneruje, nawilża i od-
żywia dzięki kompozycji 4 warto-
ściowych, naturalnych olejków: ar-
ganowego, z maruli, rącznika i oliwy 
z oliwek. Aksamitna, gładka skóra 

Czarne złoto
Terapeutyczny zabieg z torfem. Torf, 
ze względu na właściwości leczni-
cze, jest używany jako naturalny śro-
dek likwidujący bóle, poprawiający 
krążenie i usuwający stres. Działa 
odmładzająco na skórę kobiet i męż-
czyzn. To bardzo dobra propozycja 
dla osób uprawiających sport. Z za-
biegu w promocyjnej cenie moż-
na skorzystać w SPA z Natury w 
Aparthotelu Czarna Góra.

www.Aparthotel.CzarnaGora.pl

Dawka młodości!
Advanced Nutrition Programme, 
producent suplementów dla skó-
ry premium, opracował Skincare 
Box – miesięczne zestawy na różne 
potrzeby skóry. Wśród składników 
można znaleźć: witaminy A i D, 
kwasy omega, antyoksydanty, astak-
santynę i biotynę, koenzym Q10 
oraz ekstrakt z kory sosny.

www.proteaantiaging.pl

Bądź Glamour!
Nowy American Glamour to gwa-
rancja głębokiej i długotrwałej opa-
lenizny, oraz luksusowa pielęgnacja 

opalonej skóry. Dzięki unikalnemu 
kompleksowi Beauty Bronzing mo-
żesz cieszyć się naturalnym, złotym 
kolorem skóry, bez plam i prze-
barwień. Kosmetyk wzbogacono 
o kompleks Tattoo Saver, który dba 
o kolor tatuaży. Koktajl egzotycz-
nych ekstraktów (m.in.  z Monoi de 

Tahiti, jagód Acai) oraz naturalnych 
olejów (w tym arganowego) spra-
wia, że skóra jest głęboko odżywio-
na, a dzięki antyutleniaczom również 
wygładzona i rozświetlona. Ameri-
can Glamour jest polecany dla skóry 
zniszczonej i bardzo suchej.

www.7sunscosmetics.com

otulona subtelnym, egzotycznym za-
pachem; taki efekt zapewnia syste-
matycznie stosowany olejek do ciała 
Tajemnica piękna.

www.kneipp.pl
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