
OČNÝ ELIXÍR 
SÉRUM PROTI TMAVÝM KRUHOM POD OČAMI REF. 6062

ŠPECIÁLNE OČNÉ SÉRUM, KTORÉ OŽIVUJE, REGENERUJE A  ZOSVETĽUJE JEMNÚ OBLASŤ OKOLO OČÍ

Originálny SwissGetal očný elixír pro� tmavým kruhom pod očami je špeciálne vyvinutý s cieľom efek�vne a trvale
znížiť tmavé kruhy pod očami. Jeho inova�vna receptúra podporuje prietok krvi, znižuje zápal a minimalizuje 

pigmenty, ktoré dávajú tmavým kruhom farbu. Očné sérum hydratuje a regeneruje citlivú pokožku okolo očí. 

Posilňuje a podporuje ochranu kolagénových vlákien, výrazne znižuje vrásky a vyhladzuje jemné linky.
Prírodný Eye Bright dodáva očnému séru jeho béžovú farbu a pomáha upokojiť namáhanú pokožku okolo očí. 

Použi�m séra dosiahnete výrazne zníženie nežiaducich tmavých kruhov pod očami a zanecháte žiarivý a svieži vzhľad

vašim očiam.

 

AKTÍVNE ZLOŽKY

HaloxylTM Vďaka účinnej látke HaloxylTM je možné minimalizovať tmavé pigmenty pod očami a posilniť 

jednotný  tón ple� v očnej oblas�. HaloxylTM posilňuje kapiláry v oblas� očí, čím neutralizuje

krvné pigmenty a zabraňuje vzniku lokálneho zápalu v oblas� očí.

Výsledky ukázali, že pri koncentrácií 2% haloxyluTM  bolo možné pozorovať viditeľnú redukciu

tmavých kruhov pod očami u  72% žien, ktoré sa zúčastnili na klinickom skúšaní.

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�cuje 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. 

(palmitoyl
tripeptide-5)

Eye Bright Eye Bright (Euphrasia) je prirodzene sa vyskytujúca rastlina, ktorá sa dlhodobo používa v 

tradičnej medicíne. Extrakt Eye Bright je účinný pro� unavenej a zapálenej pokožke. Okrem 

toho vyhladzuje, regeneruje pokožku a má dekongestantný efekt.

NÁVOD NA POUŽITIE

Naneste 1-2 kvapky séra na pleť ráno a večer a zľahka vmasírujte krúživými pohybm. Ľahké poklepkávanie končekmi

prstov podporuje vstrebanie do ple�. Sérum môžete kombinovať aj s inými produktmi značky Swissgetal a poskytnúť 

tak vašej ple� dôkladnú každodennú starostlivosť. 

2.5% SYN-COL 
výrazne redukuje 

hlbkové vrásky a 

vytvára rovnomernú

pleť.


