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- zagotavlja takojšnji učinek liftinga, 
dolgoročno pa kožo pomladi od 
znotraj navzven - intenzivira proces 
obnove kožnih celic ter znatno poveča 
sintezo kolagena in hialuronske kisline. Že 
po 1. uri kožo opazno zgladi*, po 2 
mesecih pa redenira obrazne konture: 
zmanjša površino kože z globokimi 
gubami (- 44,9 %) ter bistveno izboljša 
njen tonus (+ 19,5 %)**. Serum 
nanesite kot podlago negovalni kremi ali 
samostojno.

*in vivo študija na 15 prostovoljcih 1 uro po nanosu
**in vivo študija na 23 prostovoljcih po 56 dneh 
uporabe 2-x dnevno

za obraz & vrat & dekolte
za vse vrste kože

Nov prestižni serum predstavlja 

 NOVO DIMENZIJO
ANTI-AGE NEGE, dosega 

najvišje standarde kakovosti 
in vaši koži ponuja vso razkošje, 
ki ga potrebuje. 

Znanost dermo-kozmetologije 
za impresivne pomlajevalne učinke! 

POPOLN PREPLET IZJEMNIH 
AKTIVNIH SESTAVIN

SLO

 Biološko aktivni peptidi
Stimulirajo celice, da se hitreje delijo ter 
sintetizirajo več kolagena, elastina in 
hialuronske kisline. Posledično upočasnijo 
kronološko in foto-staranje kože ter jo 
vsestransko pomladijo: kožo opazno učvrstijo, 
zgladijo kožni relief ter delujejo z intenzivnim 
učinkom korekcije gub.
 Ceramidi
Spodbujajo naravni proces obnove hidrolipidne 
bariere v roženi plasti povrhnjice, vzpostavljajo 
dolgotrajno zaščito pred naravnim procesom 
staranja, zagotavljajo dolgotrajno navlaženost 
kože ter jo ščitijo pred škodljivimi zunanjimi 
vplivi.
 Morski kolagen
Patentirane mikrosfere morskega kolagena ob 
nanosu prodrejo v zgornje plasti epidermisa, 
intenzivno vežejo nase vlago in nabreknejo v 
10-krat večji volumen. Zagotavljajo učinkovito 
zmanjšanje gub v 1 uri ter napnejo kožo.
 Olje belega limnanta
Velja za enega najboljših emolientov, saj je 
naravni vir trigliceridov in karotenoidov. Z 
vitamini in več kot 90% vsebnostjo dolgih verig 
maščobnih kislin zagotavlja intenzivno  
regeneracijo in antioksidativno delovanje.
 Provitamin B5
Izboljša celosten videz kože, saj spodbuja njeno 
obnovo ter jo izdatno vlaži. Poleg tega 
blagodejno vpliva na razdraženo kožo.
 Kompleks naravnih olj
Bogata mešanica naravnih olj - jojoba, mandelj, 
avokado in šipek - pospešuje regeneracijo kože, 
jo ščiti pred izgubo vlage ter nudi otip mehke in 
žametne kože.
 Mikrokapsule vitamina E
Nudijo koži zaščito pred negativnimi 
oksidativnimi vplivi prostih radikalov ter ji 
zagotavljajo prepotrebno vlago.
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