Youth Return ROSA ® - ampułka 12 ml lub 30 szt. „naturalnych” perełek

Rewelacja światowej kosmetyki oparta na badanich laureatów nagrody
Nobla z 1986 roku z dziedziny medycyny i fizjologii:
pani Rity Levi- Montalcini (Włochy), która została przyjęta w poczet m.in.
Papieskiej Akademii Nauk i pana Stanleya Cohena (USA).
Naukowcy ci odkryli białkową budowę czynnika wzrostu neuronów (NGF)
i czynnik wzrostu naskórka (EGF).

Oto nasz „Eliksir Młodości”– perły żelowe niezmiernie popularne w Hollywood i Europie Zachodniej.

Składniki wg INCI
Pure Water
HA Hyaluronic Acid (1%)
PGA Poly Glutamic Acid (1%)
Silk Collagen Protein (5%)
Epidermal Growth Factor
Nerve Growth Factor
Hepatocyte Growth factor
Fibroblast Growth Factor
Platelet‐deth Factor
Butylene Glycol,
Carbomer, Polysorbate 20
Palmitoyl Pentapeptide‐3
(Matrixil)
Green Tea Extract
Glycyrrhiza Glabra Extract

Glycerin
Glyceryl polymethacrylate
Sodium Benzoate

Funkcja
Nośnik i rozpuszczalnik
Biopolimer wiąże wodę w naskórku i redukuje zmarszczki
Intensywne nawilżanie
Stymulator produkcji nowych komórek –
regeneruje elastyczność skóry
Przyspieszają i udoskonalają pracę
komórek skóry. Stymulują tworzenie nowych komórek. Naprawiają uszkodzenia
naskórka, przywracają skórze młody wygląd i działają przeciwzapalnie
Polipeptydy redukujące zmarszczki i
stymulujące efekt anti-aging.
Przyspieszają odnowę biologiczną skóry

% zawartości
54,4
10,0

Wycisza i relaksuje skórę
Wyciąg z korzenia lukrecji – flawonoidywykazują działanie przeciwutleniające,
przeciwbakteryjne oraz ochronne przed
promieniowaniem UV
Działanie nawilżające skórę i homogenizowania składników kosmetycznych
Nawilża i reguluje lepkość produktu
Konserwant o właściwościach bakteriostatycznych

3,5
3,0

Preparat nie zawiera parabenów!

10,0
5,0
5,0

4,0

3,0
2,0
0,1

Wynik działania preparatu to:
1. Delikatna i promienna cera – eliksir nasz przyspiesza metabolizm komórek skóry i ich wydajność do
samoregeneracji, polepsza reaktywizację i odnowę komórek skóry.
2. Nawilżenie skóry – synteza kwasów rybonukleinowych (DNA & RNA) powodowana przez molekuły i
proteiny GF utrzymuje skórę w idealnym stanie nawilżenia.
3. Intensywne spłycenie zmarszczek – składniki preparatu powodują wzrost poziomu elastyny i
kalogenu, co pozwala w sposób widoczny zmniejszyś zmarszczki i umożliwić powrót do
młodzieńczego wyglądu skóry – to jakby jakby jazda wstecz w wehikule czasu.
4. Naprawa uszkodzeń skóry – badania medyczne i pozytywne testy udowodniły, że środek ten oparty
na najnowszej technologii dermatologicznej skutecznie naprawia uszkodzenia skóry i zgoła
wygładza blizny.
5. Zapobieganie przebarwieniom i plamom – preparat efektywnie zapobiega powstawaniu plam na
skórze poprzez blokowanie nadmiernego wydzielania melaniny.
Skuteczność emulsji jest już widoczna po wmasowaniu kilkunastu perełek.

