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Tajomstvo efek�vneho očného li�ingu za krátky čas

 

 

Inova�vny očný elixír s dvojitým li�ingovým efektom je špeciálne vyvinutý s vysoko ak�vnymi  zložkami, ktoré

poskytujú okamžitý (do 30 minút) a trvalý, intenzívny li�ingový efekt. Kombinácia účinných látok viditeľne redukuje

hĺbku vrások, vyhladzuje a hydratuje pokožku viazanými molekulami vody. Okrem toho, vitamín B12 koriguje jemné

pblas� okolo očí. S týmto kombinovaným účinkom očný elixír viditeľne omladí a osvieži vhľad vašich očí.

AKTÍVNE ZLOŽKY

Instensyl Bezkonkurenčná 3-dimenzionálna sieť glukánov Cassava vytvára extrémne elas�cký film na 

povrchu pokožky, ktorý vytvára okamžitý napínací efekt, vyhladzuje nerovnos� pokožky a 
vypĺňa vrásky. .

Syn-Coll Syn-Coll je je nízkomolekulárny tripep�d, ktorý ako jediný pep�d pozostáva z aminokyselín 

tvoriacich hlavnú časť kožných buniek. Jedinečná sekvencia tripep�du napodobňuje 

a s�muluje prirodzený mechanizmus ľudského tela  na syntézu kolagénu vo fibroplastoch 

prostredníctvom TGF- ß, ktorý ak�vuje rastový faktor tkaniva (TGF).

Vďaka tomu vzniká kolagén, ktorý je chránený pred degradáciou (proteolýza kolagénu) MMP. 

Tieto akcie spolu vytvárajú  maximálny li�ingový efekt, ktorý trvalo zabraňuje tvorbe vrások

a viditeľne znižuje ich hĺbku. 

-
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Pentavitin Pentavi�n obsahuje zmes ak�vných zložiek, z ktorých je kľúčový sacharidový izomerát. Tento 

komplex molekúl je tvorený na základe rastlinnej D-glukózy a pomáha pokožke udržiavať vlhkosť 

zvýšením NMF (Natural Moisturizing Factor) a kyseliny hyalurónovej.

  
. 

Hyaluronic acid Kyselina hyalurónová je molekula glykozamínového glykánu. Táto prírodná zložka poskytuje 

dodatočný zdroj vlhkos� pre pokožku a dodáva jej jemnejší a hladší pocit.  

Vitamin B12 Vitamín B12 je an�oxidant. Štúdie ukázali, že vitamín B12 zvyšuje elas�citu pokožky podporou 

produkcie tenkých, dokonca kolagénových vlákien; táto činnosť výrazne pomáha redukovať vrásky. 

S�muluje regeneráciu kožných buniek a znižuje suchosť pokožky. Vitamín B12 zároveň dodáva 

ocňému elixíru jeho prirodzenú farbu. .

Návod na použi�e

Aplikujte 1-2 kvapky okolo očí a krúživými pohybmi vmasírujte smerom od nosa k vonkajšej čas� tváre. Používajte ráno 

a večer. .


