Karta sprzedażowa
DuoLife Beauty Care Collagen
Face Cleansing Foam 150 ml

Cecha/Składnik

Zaleta/Działanie

Korzyść/Efekt

Ekstrakt z kolagenu
naturalnego
o wybitnych
właściwościach
nawilżających

Kolagen to najważniejsze
białko tkanki łącznej,
zbudowane wyłącznie
z aminokwasów, które
tak jak klej spaja komórki.
Już około 25. roku życia
zaczyna w niej ubywać
kolagenu – uważa się, że
rocznie ubytek ten wynosi
ok. 1%, dlatego niezbędne
jest dostarczanie skórze
naturalnego kolagenu
w celu spowolnienia tego
procesu.

Wyraźna poprawa
stanu skóry już od
pierwszego zastosowania.
Oczyszczając skórę
z zanieczyszczeń
i nadmiaru sebum
zyskujemy młodą,
nawilżoną i elastyczną
skórę.

Wyciąg z meduz –
bogate źródło
naturalnych
glikozaminoglikanów –
mucyny i kniumucyny

Glikozaminoglikany
to nieodzowny
element macierzy
zewnątrzkomórkowej
utrzymujący
w odpowiednim położeniu
włókna kolagenowe
i elastynowe. Dodatkowo
kniumucyna posiada
niesamowitą zdolność do
wiązania wody – 3 razy
większą niż kwas
hialuronowy.

Odczuwalna poprawa
stanu skóry już od
pierwszego zastosowania.
Oczyszczając skórę
z zanieczyszczeń
i nadmiaru sebum
zyskujemy gładką, jędrną,
wyraźnie nawilżoną i pełną
blasku skórę.

Polisacharady z algi
brunatnej oraz
aminokwasy z algi
zielonej posiadają
skład aminokwasowy
bardzo zbliżony
do składu włókien
kolagenowych

To substraty do biosyntezy
w skórze naturalnych
polisacharadów
glikozaminoglikanów
oraz naturalnych włókien
kolagenowych.

Wyraźna poprawa stanu
skóry – zagęszczenie
struktury skóry,
ujędrnienie i elastyczność
przy każdorazowym
oczyszczaniu skóry twarzy,
szyi i dekoltu.
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Gwarancja, że w produkcie
w 95,9% zastosowano
składniki pochodzenia
naturalnego wg normy
ISO 16128.

Produkt naturalny –
składniki naturalne lub
pochodzenia naturalnego
z certyfikatem.

Jedwabista, lekka
pianka

Aplikacja nie wymaga
mocnego wcierania
produktu w skórę.

Zapewnia delikatność
i kojące działanie w trakcie
aplikacji, doskonała dla
skóry wrażliwej.

Nie posiada
potencjalnie
drażniących
składników myjących
takich jak: SLES, SLS

Brak potencjalnie
wysuszających
i podrażniających
składników myjących
zapewnia odpowiednie
oczyszczanie
i pielęgnację dla skóry
wrażliwej i z tendencją
do podrażnień
i zaczerwienień.

Stosowanie pianki nie
powoduje nadmiernego
wysuszenia oraz
podrażnienia skóry twarzy.

Specjalny sposób
dozowania
uniemożliwiający
kontakt produktu
ze skórą

Brak kontaktu produktu ze
skórą gwarantuje czystość
mikrobiologiczną produktu
przez cały okres ważności
produktu (24 miesiące)
oraz 6 miesięcy od
otwarcia opakowania.

Bezpieczeństwo i higiena
użycia przez cały okres
użytkowania.

Indeks naturalności
95,9%

NATURALNOŚĆ

KOMFORT
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BEZPIECZEŃSTWO

