KOLEJNE AKTYWATORY MŁODOŚCI
Laboratorium Kosmetyczne AVA poszerzyło swoją serię AKTYWATORÓW MŁODOŚCI
o kolejne dwa preparaty. Są to: KOENZYM Q10 z witaminami 100% czystego eliksiru
młodości oraz RETINOL z witaminami C, E, F 100% działania odmładzającego. Preparaty
z tej serii adresowane są do kobiet, które poszukują preparatów odmładzających o
zwiększonej efektywności działania. AKTYWATORY MŁODOŚCI to obecnie osiem
aktywnych koncentratów, których receptury zawierają maksymalne stężenie składników
aktywnych pochodzenia naturalnego.
AKTYWATOR MŁODOŚCI
KOENZYM Q10 z witaminami - 100% czystego eliksiru młodości

Aktywny koncentrat z niezbędnym do życia komórki czystym koenzymem
Q10 nazywanym „eliksirem młodości”. Jest w 100 % przyswajalny przez
skórę, odpowiada za prawidłowy przebieg procesów energetycznych w
komórkach. Ten wyjątkowo silny antyoksydant, stanowi skuteczną ochronę
przed procesami starzenia. Spłyca drobne zmarszczki, poprawia nawilżenie,
jędrność i elastyczność skóry, działa na nią odmładzająco. Koncentrat
wzbogacony został w witaminy A, E i F oraz niacynamid, które dodatkowo
odżywiają i wzmacniają barierę ochronną skóry. Przeznaczony dla każdego
rodzaju cery narażonej na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych,
takich jak promieniowanie UV i zanieczyszczenia środowiska.
Cena ok. 21 zł / op./30 ml
AKTYWATOR MŁODOŚCI
RETINOL z witaminami C, E, F - 100% działania odmładzającego

Serum witaminowe opóźniające procesy starzenia, wygładza i odmładza
skórę. Zawiera czysty retinol, jeden z najskuteczniejszych składników
przeciwstarzeniowych, który wspomaga produkcję kolagenu i elastyny,
reguluje proces keratynizacji, pobudza komórki do odnowy. Działa
antyoksydacyjnie, rozjaśnia przebarwienia. Zamknięty w kapsułce, nie ulega
utlenianiu, zachowuje niezwykle stabilną i aktywną formę, aż do uwolnienia
podczas aplikacji. Witaminy C, E i F poprawiają elastyczność, nawilżenie
oraz prawidłowe funkcjonowanie bariery wodno - lipidowej. Serum
przeznaczone dla cery dojrzałej, suchej, matowej, szarej, z widocznymi
oznakami starzenia się.
Uwaga: podczas kuracji stosować wysoką ochronę przeciwsłoneczną.
Nie stosować w okresach, w których występuje silne nasłonecznienie.
Cena ok. 20 zł / op./30 ml
Produkty z serii AKTYWATORY MŁODOŚCI Laboratorium Kosmetycznego AVA dostępne są
w: sklepach zielarskich, drogeriach oraz wybranych aptekach na terenie całego kraju. Więcej
informacji znajduje się na stronie www.ava-laboratorium.pl
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