O BN O V I T E T R I K OT N I K L E P OT E !
Linija obrazne nege MA3GENIX
zagotavlja takojšen občutek prerojene
kože in viden pomlajevalni učinek v 14
dneh, saj NAPREDNA FORMULACIJA
ZA GLAJENJE GUB učvrsti in izboljša
strukturo kože.
Pojav linij in gubic na koži je posledica
neorganiziranosti njene zunajcelične
matrice (ECM), ki je neposredno
povezana s količino in kakovostjo svojih
glavnih komponent: kolagena, elastina in
hialuronske kisline. Sinteza teh molekul
se regulira z našimi geni.
MA3GENIX reaktivira 14 genov, ki
sodelujejo pri obnavljanju zunajcelične
matrice in omogočijo vidno
transformacijo kože v 14 dneh - napeto
kožo in zmanjšanje gub.

ALI STE VEDELI?
Linija temelji na naravni in okolju
prijazni sestavini MATRIGENICS.14G,
ki je pridobljena iz alge Undaria pinnatifida.
Rjava makro alga s plodnim steblom Mekabu
vsebuje reproduktivne celice alge z
dragocenimi pomlajevalnimi učinki. Uporablja
se tudi v prehranski industriji, predvsem v
japonski kuhinji.

Preberi več: www.kozmetika-afrodita.com
Na voljo tudi v spletni trgovini: webshop.afroditacosmetics.com

S staranjem koža izgublja elastičnost, pojavijo se gube, spusti se čelo,
spremeni se fiziološka krivina vratu (podbradek), robovi ustnic
postanejo viseči… »Trikotnik lepote« je izgubljen.

Transformacija
v 14 dneh.

Brezkompromisno!

23,8%
zmanjšanje globine gub

14,4%
zmanjšanje obsega gub**
*in vitro **klinična študija: izraženost čelnih gub pri 22 testirancih po 14 dneh uporabe

POMLAJEVALNA
DNEVNA KREMA
paraben, paraffin free
za obraz & vrat & dekolte

POMLAJEVALNA DNEVNA KREMA kožo
izdatno navlaži, intenzivno učvrsti ter
zmanjšuje gube. Reaktivira 14 genov, ki so
odgovorni za sintezo kolagena, elastina in
hialuronske kisline.
Poleg sestavine Matrigenics.14G vsebuje tudi
AKTIVNI VLAŽILNI KOMPLEKS. Skupek
naravnih vlažilcev spodbuja vlaženje kože in
dolgoročno zmanjšuje izgubo vlage v koži.
Obnovi naravni vlažilni faktor v povrhnjici, ki
je okrnjen zaradi zunanjih dejavnikov in
starostnih procesov.
50 ml

POMLAJEVALNI
KONCENTRAT 3 v 1
paraben, paraffin free
RICH OIL COMPLEX

POMLAJEVALNA
NOČNA KREMA
paraben, silicone free
za obraz & vrat & dekolte

POMLAJEVALNA NOČNA KREMA z oljnim
kompleksom bogato nahrani, obnavlja čvrstost
ter vitalizira kožo. Reaktivira 14 genov, ki so
odgovorni za sintezo kolagena, elastina in
hialuronske kisline.

POMLAJEVALNI KONCENTRAT z
dragocenim šipkovim oljem, vitamini in
ceramidi 3 v 1 zagotavlja anti-age zaščito,
regeneracijo kože ter celodnevni občutek
navlaženosti.

Poleg sestavine Matrigenics.14G vsebuje tudi
BOGAT OLJNI KOMPLEKS avokadovega,
sončničnega in olja žitnih kalčkov. Zakladnica
vitaminov, nenasičenih maščob ter proteinov
izboljšuje regenerativno sposobnost kože in
njeno naravno zaščito.
50 ml

NAČINI UPORABE
1. Samostojna nega za mešano/mastno kožo.
2. Odlična podlaga za izbrano negovalno
kremo in make-up.
3. Ekskluzivna kombinacija
POMLAJEVALNEGA KONCENTRATA in
DNEVNE/NOČNE KREME. V roki spojite
nekaj kapljic olja z izbrano kremo in
nanesite na obraz.
30 ml

Za VSE TIPE KOŽE po 45. letu starosti.
REAKTIVACIJA 14 genov,
odgovornih za povečanje sinteze:
- kolagena (72 %),
- elastina (50 %) in
- hialuronske kisline (68 %).*

Celodnevni
občutek popolne
navlaženosti kože
pri 98%
testirancev*
*samoocena 50 prostovoljcev
po 14 dneh uporabe

