CESTA K DOKONALOSTI
Retinol je silný antioxidant, který hraje důležitou
roli při ochraně pokožky před nepříznivými
vnějšími vlivy a v boji proti stárnutí. Nové přípravky Micro-Retinol americké přírodní kosmetiky Pevonia pomáhají nejen vyhladit vrásky, ale
také minimalizovat póry a perfektně hydratovat.
Micro-Retinol Foaming
Cleanser - hedvábný
gel, který dodává pleti dokonalou čistotu, svěžest a jas.
Obsahuje retinol, vitamíny E
a C, kyselinu hyaluronovou
a světlicový olej. Aplikuje
se malé množství gelu do
dlaní, napění s teplou vodou
a nanáší po celém obličeji
a krku, jemně rozmasíruj
a následně opláchne teplou
vodou. Používá se ráno
a večer. 800 Kč

Micro-Retinol Essential
serum - sérum se silným
protivráskovým efektem,
které pomáhá vyhlazovat
vrásky, zlepšovat kvalitu
a rozjasňovat pokožku.
Obsahuje retinol, vitamíny
E a C a kyselinu hyaluronovou. Používá se večer na
očištěnou pleť jako podklad
pod krém. 1 900 Kč

Micro-Retinol Essential Toner - pleťové
tonikum bez alkoholu, bohaté na účinné látky,
jako jsou retinol, vitamíny E a C, kyselina
hyaluronová a aloe. Revitalizuje a hydratuje
pleť. Pokožku připraví na použití dalších
přípravků péče o pleť. Nanáší se ráno a večer na pleť krku a obličeje pomocí vatových
tamponů. 680 Kč

Micro-Retinol
Moisturizing luxusní třífázový krém
s obsahem retinolu,
kolagenu, vitamínů
C a E a kyseliny
hyaluronové se silným
protivráskovým,
projasňujícím
a hydratačním
efektem. 2 100 Kč

Přípravky je možné zakoupit na www.pevoniaeshop.cz
Retinol je aktivní forma vitamínu A. Jedná se o silný antioxidant, který pomáhá bojovat proti stárnutí. Hraje také důležitou roli při ochraně pokožky
před nepříznivými vnějšími vlivy. Byl však až dosud také znám jako velmi nestabilní látka, která podléhá rychlé oxidaci a reaguje na světlo. Vyšší
a zároveň účinná koncentrace retinolu bývala navíc pro pokožku dráždivá. Kvůli těmto důvodům kosmetické ﬁrmy dosud přidávaly do svých produktů pouze velmi malé množství této jedinečné ingredience.
Díky vědeckému průzkumu v laboratořích Pevonia Botanica došlo k průlomovému vývoji v oblasti retinolové technologie, kvůli
kterému se daří nejen překonávat nestabilitu a podráždění, ale který také umožňuje, aby se tato přísada používala pro dosažení nepřekonatelných
výsledků ve vyšších koncentracích, než tomu bylo dosud. Kromě toho se podařilo retinol „uzavřít“ do malých kapslí (nazvaných Tegospher), které
zaručí nejen přenos vitamínu do pokožky, ale také dokážou uvolňovat jeho účinek postupně.

