
Карта продажу
DuoLife Beauty Care Collagen
Face Cleansing Foam 150 ml

Характеристика/
Компонент Перевага/Дія Вигода/Ефект Категорія

Екстракт 
натурального 
колагену з чудовими 
зволожуючими 
властивостями

Колаген – це 
найважливіший білок 
сполучної тканини, що 
складається виключно 
з амінокислот, які, як 
і клей, сполучають 
клітини. На жаль, 
приблизно у віці 25 років 
вона починає втрачати 
колаген - вважається, 
що щороку ця втрата 
становить приблизно 
1 %. Тому необхідно 
постачати шкірі 
натуральний колаген, 
щоб уповільнити цей 
процес.

Значне покращення стану 
шкіри вже з першого 
застосування. Очищаючи 
шкіру від забруднень та 
надлишку шкірного сала 
ми отримуємо молоду, 
зволожену та еластичну 
шкіру.

СПРЯМОВАНА 
ДІЯ

Екстракт медуз – 
багате джерело 
натуральних 
глікозаміногліканів – 
муцину та кнюмуцину

Глікозаміноглікани – це 
незамінний елемент 
позаклітинного 
матриксу, який утримує 
колагенові та еластинові 
волокна в правильному 
положенні. Крім 
того, кнюмуцин має 
дивовижну здатність 
зв’язувати воду – 
в 3 рази більшу, ніж 
гіалуронова кислота.

Значне покращення стану 
шкіри вже з першого 
застосування. Очищаючи 
шкіру від забруднень 
та надлишку шкірного 
сала ми отримуємо 
гладку, пружну, помітно 
зволожену та сяючу 
шкіру.

СПРЯМОВАНА 
ДІЯ

Полісахариди бурих 
водоростей та 
амінокислоти зелених 
водоростей мають 
амінокислотний 
склад, дуже 
подібний до складу 
колагенових волокон

Це субстрати для 
біосинтезу в шкірі 
природних полісахаридів 
глікозаміногліканів та 
природних колагенових 
волокон.

Помітне покращення 
стану шкіри – 
ущільнення структури 
шкіри, зміцнення 
та еластичність при 
кожному очищенні шкіри 
обличчя, шиї та декольте.

СПРЯМОВАНА 
ДІЯ



Індекс 
натуральності – 
95,9 %

Гарантія, що в продукті 
на 95,9 % застосовані 
компоненти природного 
походження відповідно 
до стандарту ISO 16128.

Натуральний продукт – 
натуральні компоненти 
або компоненти 
природного походження 
з сертифікатом. ПРИРОДНІСТЬ

Шовковиста, легка 
піна

При нанесенні не 
потрібно сильно 
втирати засіб в шкіру.

Забезпечує м’якість 
та заспокійливу дію під 
час нанесення. Ідеальна 
для чутливої шкіри. КОМФОРТ 

ВИКОРИСТАННЯ

Не містить 
потенційно 
подразнюючих 
миючих компонентів, 
таких як: SLES, SLS

Відсутність потенційно 
висушуючих та 
подразнюючих миючих 
компонентів забезпечує 
належне очищення та 
догляд для чутливої 
шкіри зі схильністю 
до подразнень та 
почервонінь.

Використання піни не 
викликає надмірного 
висушування та 
подразнення шкіри 
обличчя.

КОМФОРТ 
ВИКОРИСТАННЯ

Спеціальний спосіб 
дозування, який 
запобігає контакту 
продукту зі шкірою

Відсутність контакту 
продукту зі шкірою 
гарантує мікробіологічну 
чистоту продукту 
протягом усього терміну 
його придатності 
(24 місяці) та 6 місяців 
з моменту відкриття 
упаковки.

Безпека та гігієна 
використання протягом 
усього його періоду.

БЕЗПЕКА


