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NEW FORMULA



Nová definice omlazení  
Komplexní hydro-revitalizace všech vrstev kůže. 
Kolagen a kyselina hyaluronová v liposomální formě zajišťují 
rekordní hydrataci a omlazení pleti - jediný takový přípravek na trhu! 

Biokompatibilita
Rybí peptidy, a zejména peptidy z rybích kůží, mají téměř identickou strukturu  
jako peptidy lidského kolagenu.  Díky tomu ovlivňují kvalitu  a množství kolagenu 
v lidském těle (včetně kůže).

Metoda extrakce
Metoda extrakce za studena umožňuje zachování příslušné délky peptidových 
řetězců se správnou sekvencí aminokyselin. Skutečnost, že náš kolagen není tepelně 
upravován, zajišťuje lepší výsledky.

Víc než jen kolagen
Liposomal Collagen Complex je víc než jen kolagen. Obsahuje 7 frakcí kolagenních 
peptidů: kolagen I α 1, I α 2, I α 3, IV α 1, IV α 3, VII, prokolagen VIII α 2. 

Nosič
Použití liposomálního nosiče zajišťuje průnik do nejhlubších vrstev kůže.

Jedinečný na 4 různých úrovních:

Ihned po aplikaci: WOW efekt

Okamžitá redukce vrásek, vyhlazení pleti a současně hloubková  
hydratace jejích vrstev.

Pravidelné používání: iniciuje dlouhodobé regenerační  
procesy v kůži
• zahuštění kůže, nasycení kolagenovým  proteinem a kyselinou   
      hyaluronovou, stimulace regeneračních procesů (viditelné  
 i na ultrazvukovém vyšetření)
• výrazné vyhlazení a zmenšení vrásek (viditelné  
 i na ultrazvukovém vyšetření)
• dlouhodobý liftingový efekt 
• hydro-revitalizace všech vrstev kůže
• efekt posílení kůže

2 nejsilnější humektanty, které se vyskytují v přírodě 
ve formě, která jim umožňuje proniknout do nejhlubších 
vrstev kůže.



Trojitá síla neuropeptidů pro efekt  
,,otevřeného oka”

Luxusní krémové sérum pod oči a na mimické vrásky. Inovativní 
receptura využívá síly neuropeptidů a vybraných aktivních látek  
k péči o jemnou pokožku kolem očí.

• stabilní forma vitamínu C spojená s molekulou glukózy  
 (aksorby glukosid) 
• Liposomal Collagen Complex 
• extrakt z plodů Goji
• iposomální kyselina hyaluronová  
• extrakt z listů pupečníku asijského 
• bambucké máslo
• olivový olej  
• vitamín E 
• alantoin a d-panthenol    
• skvalan

• neutralizovány mimické vrásky, zpomalený vznik nový vrásek 

• odstraněny kruhy a otoky pod očima

• posílená a hydratovaná pokožka, odolná vůči podráždění

• uvolněný obličej, odpočinutý, rozzářený pohled

Pouze to nejlepší pro jemnou pokožku kolem očí:   

Komplexní péče o pokožku očního okolí:

Zamilujte se do krémové, ideálně vstřebatelné 
konzistence, která skvěle spolupracuje s makeupem! 
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