Exkluzivní kolekce
pleťové a tělové kosmetiky

Colostrum
od ESSENS

Je přirozenou vlastností člověka pečovat
nejen o své zdraví, ale i o svůj vzhled. Využití
colostra v kosmetickém průmyslu nemá
dlouhou historii, ale i za poměrně krátkou
dobu si získává stále širší okruh zastánců
a propagátorů. Jsou to především
protibakteriální a protizánětlivé účinky
colostra, které z něj učinily stále
žádanější součást krémů, gelů
a sér. Růstové faktory obsažené
v colostru jsou ideálními
pomocníky při obnově
a regeneraci
pokožky.

Přídavek colostra zvyšuje u kosmetických
přípravků jejich pozitivní vliv na hydrataci
pokožky, urychluje odstraňování
mimických vrásek, chrání svrchní část
pokožky před celodenním působením
nepříznivých vnějších vlivů a v neposlední
řadě napomáhá při odstraňování a léčbě
kožních defektů. V tomto směru je zejména
kladně hodnocen vliv kosmetiky s obsahem
colostra na léčbu akné.

Účinek kosmetických přípravků obsahujících colostrum lze účinně podpořit současným užíváním
colostra ve formě potravinového doplňku. Tato možnost kombinace pouze podtrhuje celistvost
účinků colostra na lidský organismus a jeho pozitivní vliv.

Denní krém

omezující projevy stárnutí
Obličejový krém s obsahem přírodní
látky colostrum a s výtažky ze
speciálních řas. Intenzivní účinek
pečlivě zvolených složek krému
podporuje obnovu kožních buněk
a zjemňuje vrásky. Nanášejte každé
ráno na očištěnou a suchou pleť
obličeje a krku.
50 ml | 695 Kč

Noční krém

omezující projevy stárnutí
Obličejový krém pro noční regeneraci
pokožky s látkami, které prodlužují mladý
vzhled pleti - přírodní látkou colostrum
a patentovanou látkou cyklopeptid. Cíleně
zvolená kombinace účinných složek zlepšuje
elasticitu a pevnost kožních buněk.

Colostrum

Nanášejte každý večer na dobře
očištěnou a osušenou pleť obličeje a krku.
Doporučuje se používat v kombinaci se
sérem.
50 ml | 695 Kč

Sérum

omezující projevy stárnutí
Obličejové sérum s přírodní látkou
colostrum, kyselinou hyaluronovou
a patentovaným přípravkem
Dermotenseur, který má zpevňující
účinek na pokožku, podporuje tvorbu
nových kolagenových a elastických
vláken a tonizuje pleť. Pokožka je
po nanesení séra měkčí a získává
přirozený vzhled.
Doporučuje se používat před nanesením
nočního krému, nanášejte na čistou
a osušenou pokožku obličeje a krku.
30 ml | 695 Kč

Oční gel

omezující projevy stárnutí
Oční gel obsahuje přírodní látku
colostrum, směs extraktu z kůry jasanu
a kyselinu hyaluronovou. Gel redukuje
váčky pod očima a osvěžuje okolí očí.
Nanášejte na pleť lehkým vklepáním
od vnitřní k vnější straně očí.
30 ml | 695 Kč

Pleťové tonikum
omezující projevy stárnutí

Bezalkoholové obličejové tonikum
obsahuje přírodní látku colostrum
a Physiogenyl. Jeho nanesením
dodáte pleti osvěžení a hydrataci.
Používejte na čištění pleti ráno
i večer.
150 ml | 320 Kč

Jemné pleťové
mýdlo

omezující projevy stárnutí
Jemné obličejové mýdlo s přírodní látkou
colostrum, Aloe vera a mořskými řasami.
Kombinace látek intenzivně čistí pleť,
přitom pokožku nevysušuje a nedráždí.
Šetrné k pokožce, neobsahuje barviva.

Colostrum

Používejte na čištění pleti ráno i večer.
Malé množství mýdla naneste na
navlhčenou pleť a krouživými pohyby
mýdlo napěňte. Poté setřete vatovým
tamponem.
150 ml | 320 Kč

