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Biologique Recherche Creme Collagene
kod produktu: BR214
kategoria: WSKAZANIA > Przeciwzmarszczkowe

Producent: Biologique Recherche
Kod QR:

Biologique Recherche Creme Collagene

Krem Anti-Aging do skóry mieszanej

Nawilżający krem stymulujący syntezę kolagenu, regeneruje oraz ujędrnia.

Pojemność: 50ml
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DZIAŁANIE:

Creme Collagene to regenerujący i nawilżający produkt, który stymuluje syntezę kolagenu w celu
zagęszczenia skóry właściwej. Wykazuje działanie ujędrniające, napinające i
restrukturyzującegłębokie warstwy skóry.

Aby sprostać wymaganiom odwodnionych i uszkodzonych stanów skóry, Creme Collagene
posiada nietłustą bazę, zawierającą składniki aktywne o działaniu odnawiającym, nawilżającym i
rewitalizującym. Crème Collagène restrukturyzuje i intensywnie nawilża skórę, w celu jej
kompleksowej regeneracji. Formuła kremu opiera się na połączeniu składników aktywnych
wykazujących działanie na 3 platformach, aby zaspokoić specyficzne potrzeby odwodnionych
Stanów Skór© o zaburzonej strukturze. Platforma zagęszczająca skórę właściwą przywraca jej
prawidłową strukturę poprzez stymulację syntezy kolagenu.

Głównym składnikiem aktywnym są fragmenty kolagenu, których celem jest wzmocnienie
włókien podporowych i restrukturyzacja. Z dnia na dzień skóra staje się jędrniejsza oraz bardziej
napięta. Druga platforma działania skupiona jest na nawilżaniu skóry. Wzmacnia jej funkcję
barierową, zapobiegając utracie wody
i zwiększając jej poziom nawilżenia. Trzecia platforma pomaga przywrócić równowagę oraz
przeciwdziałać starzeniu skóry. W wyniku wielokierunkowego działania produkt pomaga
poprawić napięcie tkanek, nadając skórze gładkość. Jego lekka konsystencja odpowiednia jest
również dla skóry ze skłonnością do łojotoku.

Korzyści:
- Natychmiast nawilża skórę
- Stymuluje syntezę kolagenu
- Regeneruje strukturę skóry
- Napina tkanki, nadając skórze gładki wygląd

SPOSÓB UŻYCIA:
Aplikuj rano i/lub wieczorem na oczyszczoną skórę. Delikatnie masuj twarz, szyję i dekolt, aż do
całkowitej absorpcji produktu.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

Fragmenty Kolagenu
Ten składnik aktywny to tripeptyd wytworzony poprzez sekwencjonowanie kolagenu. Wspomaga
syntezę kolagenu dzięki stymulacji fibroblastów. Indukuje również syntezę makrocząsteczek w
tkance łącznej skóry właściwej, glikozaminoglikanów (GAG), takich jak kwas hialuronowy.
Przyczynia się do przebudowy i pogrubienia skóry właściwej, a także poprawy jej elastyczności,
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jędrności oraz nawilżenia. Pomaga odbudować naskórek osłabiany wraz z wiekiem i uszkodzony
przez słońce lub czynniki środowiskowe. Skóra staje się bardziej miękka, a zmarszczki
wygładzone.

Glikopeptyd sojowy pobudzaja syntezę kolagenu typu I w celu wzmacniania głębokich warstw
skóry. Kolagen I jest najobficiej występującym rodzajem kolagenu w organizmie - stanowi
strukturalne wsparcie dla skóry właściwej. Poprzez wzmocnienie jego syntezy, glikopeptyd
sojowy zwiększa sprężystość i gęstość skóry. Powierzchnia naskórka staje się wygładzona, a
zmarszczki zredukowane.

Witamina B3 (lub PP) to rozpuszczalna w wodzie witamina należąca do witamin z grupy B.
Uczestniczy w wielu reakcjach chemicznych. Stymuluje odnowę komórkową i syntezę keratyny,
niwelując oznaki starzenia. Działa również stabilizująco na barierę naskórkową: ogranicza
transepidermalną utratę wody i zwiększa poziom nawilżenia w warstwie rogowej. Jej właściwości
przeciwutleniające zapewniają skórze ochronę przed fotostarzeniem.

Odtworzony Naturalny Czynnik Nawilżający (NMF) NMF to wewnątrzkomórkowe,
rozpuszczalne w wodzie i higroskopijne substancje, naturalnie obecne w korneocytach w
naskórku. Odtworzony NMF posiada ścisłe powinowactwo do wody, wiążąc ją i gwarantując
skuteczne nawilżenie górnych warstw naskórka. W skład NMF wchodzi kwas pirolidonowy (w
postaci soli sodowej), a także aminokwasy, mleczany, mocznik i różne cukry. Substancje te
odpowiadają na potrzeby skóry suchej, odwodnionej i/lub dojrzałej.

Wąkrota azjatycka to wieloletnia roślina pochodząca z Indii, którą można spotkać także w
regionach tropikalnych. Jest bogata w azjatykozyd i madekasozyd, czyli dwa saponozydy,które
posiadają zdolność stymulacji syntezy kolagenu poprzez pobudzanie fibroblastów. Ponadto
wykazuje działanie przeciwutleniające, a więc wspiera walkę ze starzeniem skóry wywołanym
stresem oksydacyjnym. Posiada właściwości lecznicze, łagodzące i regenerujące.

Wyciąg z drożdży. W skład drożdży wchodzą: sole mineralne, węglowodany, lipidy i witaminy,
dzięki czemu posiadają one wiele korzystnych właściwości. Są wyjątkowo bogate w witaminę B,
która pomaga zachować integralność skóry. Wykazuje działanie przywracające równowagę (dla
skóry tłustej, suchej, a także dla skóry głowy) i wspomaga leczenie problemów skórnych, takich
jak trądzik i nadmierny łojotok. Ponadto drożdże stymulują fagocytozę oraz tworzenie lizosomów
w keratynocytach, zapewniając w ten sposób działanie detoksykujące na poziomie komórkowym.
Cera staje się promienna, jednolita i odzyskuje naturalny blask. Silne działanie antyoksydacyjne
chroni ją przed wolnymi rodnikami.

Fitobiokompleks Biologique Recherche to kompleks roślinny złożony z: morszczynu
pęcherzykowatego, brzozy, bluszczu i skrzypu polnego. Połączenie tych składników aktywnych
nadaje formule właściwości tonizujące, detoksykujące oraz oczyszczające.
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