PORE REVOLUTION
5 kroków do skóry marzeń
W ofercie Laboratorium Kosmetycznego AVA pojawia się nowy, unikalny 5-stopniowy
program oczyszczający - PORE REVOLUTION. Jest on dedykowany przede wszystkim
młodzieży z cerą trądzikową oraz osobom, których skóra jest błyszcząca z powodu
nadmiernego wydzielania sebum. W recepturach preparatów wykorzystano właściwości
m.in.: aloesu, imperaty cylindrycznej, róży japońskiej czy zielonej herbaty.
W skład 5-stopniowego programu PORE REVOLUTION wchodzą:
1. Łagodząca Pianka Oczyszczająca
2. Czekoladowa Bio Maska
3. Bio Peeling Kwasowy
4. Matujący Serum – Żel
5. Aktywny Krem – Seboregulator
Opis preparatów z serii PORE REVOLUTION:
Łagodząca Pianka Oczyszczająca (etap1)
z aloesem i witaminą B3
Delikatna pianka do codziennego mycia twarzy, odpowiednia dla każdego
rodzaju cery. Nie zawiera mydła lecz łagodne środki myjące. Skutecznie usuwa
nadmiar sebum, makijaż oraz wszelkie zanieczyszczenia, nie zatykając przy
tym porów. Wzbogacona w ekstrakt z aloesu, imperaty cylindrycznej,
pantenol i witaminę B3, zmiękcza i nawilża naskórek oraz łagodzi
podrażnienia. Niezwykle wydajna i przyjemna w aplikacji, pozostawia skórę
czystą i gładką.
Cena: 23 zł (op. /150 ml)
Czekoladowa Bio Maska oraz Bio Peeling Kwasowy (etap 2 i 3)
Maska na bazie glinki Cocoa przeznaczona do skóry tłustej i mieszanej, z
rozszerzonymi porami. Ekstrakt z róży japońskiej reguluje procesy
złuszczania naskórka oraz wydzielania sebum, a ekstrakt z imperaty
cylindrycznej silnie nawilża. Maska oczyszcza skórę, zwęża rozszerzone
pory oraz zapobiega powstawaniu zaskórników.

Bio Peeling Kwasowy
Peeling z 5% naturalnego kwasu fitowego (z certyfikatem ECOCERT) przeznaczony do
pielęgnacji skóry młodej, tłustej i trądzikowej. Działa delikatnie złuszczająco,
antyoksydacyjnie oraz rozjaśnia przebarwienia potrądzikowe. Dzięki zawartości ekstraktu z
róży japońskiej oraz zielonej herbaty, dodatkowo oczyszcza i zwęża pory, reguluje
wydzielanie sebum i zapobiega powstawaniu zaskórników. Panthenol nawilża i łagodzi
podrażnienia. Działa stopniowo i nie wymaga spłukiwania.
Cena: 4,30 zł (saszetka-dwupak/6ml + 2 ml)
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Matujący Serum-Żel na dzień (etap 4)
Lekkie, bezolejowe serum polecane do pielęgnacji skóry młodej z
rozszerzonymi porami, tłustej i trądzikowej. Dzięki innowacyjnej
technologii natychmiast matuje skórę pozostawiając ją gładką i
aksamitną. Zawiera ekstrakt z róży japońskiej (Rosa Multiflora),
który wyraźnie zwęża rozszerzone pory działając wielokierunkowo na
przyczyny ich powstawania. Reguluje procesy złuszczania naskórka,
melanogenezy oraz wydzielania sebum zapobiegając powstawaniu
zaskórników i przebarwień. Działanie ściągające i seboregulujące
dodatkowo wzmacniają niacynamid oraz Evermat TM niwelując
zmiany trądzikowe oraz zmniejszając ryzyko powstawania blizn.
Kompleks ekstraktów z aloesu oraz imperaty cylindrycznej
intensywnie i długotrwale nawilża oraz łagodzi podrażnienia. Jest
doskonałe pod makijaż. Nowoczesne opakowanie z pompką typu air
less sprawia, że produkt zabezpieczony jest przed powietrzem oraz
umożliwia precyzyjne i higieniczne dozowanie preparatu.
Cena: 31 zł (op. /50ml)
Aktywny Krem Seboregulator na noc (etap 5)
Krem do skóry młodej, tłustej, trądzikowej z rozszerzonymi porami.
Zawiera specjalnie dobrany kompleks składników aktywnych
działających
wielokierunkowo
na
przyczyny
powstawania
rozszerzonych porów. Ekstrakt z róży japońskiej (Rosa Multiflora)
wyraźnie zwęża rozszerzone pory, zapobiega powstawaniu
zaskórników i przebarwień. Zawarty w kremie niacynamid (witamina
B3) reguluje pracę gruczołów łojowych oraz niweluje zmiany
trądzikowe. Innowacja w długotrwałym nawilżaniu skóry HydranovTM, zwiększa poziom nawilżenia skóry 3-krotnie szybciej niż
kwas hialuronowy . Efekt ten wzmacnia ekstrakt z imperaty
cylindrycznej. Aloes i pantenol łagodzą podrażnienia. Krem nie
zatyka porów, wyrównuje koloryt skóry oraz pozostawia ją wygładzoną
i aksamitną w dotyku. Dzięki wprowadzeniu butelki z pompką typu
air less, produkt zabezpieczony jest przed powietrzem. Nowe
opakowania umożliwiają również precyzyjne i higieniczne dozowanie preparatu.
Cena: 29 zł (op. /50 ml)
Produkty z serii PORE REVOLUTION z Laboratorium Kosmetycznego AVA dostępne są
w: sklepach zielarskich, drogeriach oraz wybranych aptekach na terenie kraju. Więcej
informacji oraz sklep internetowy znajduje się na www.ava-laboratorium.pl
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