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Collagen la Pure Face - Kolagen do twarzy 50ml
 

cena: 193,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Postać żel

Producent Collagen La Pure

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Unikalny bioaktywny żel kolagenowy do pielęgnacji twarzy i dekoltu.

Kolagen jest głównym białkiem tkanki łącznej - podstawowym składnikiem fibrylarnym skóry, kości, chrząstek i zębów. Kolagen stanowi
powszechny składnik organizmów ssaków. Posiada on bardzo wysoką odporność na rozciąganie i stanowi główny składnik ścięgien.
Jest odpowiedzialny za elastyczność skóry. Ubytek kolagenu ze skóry powoduje powstawanie zmarszczek, w trakcie jej starzenia się.
Kolagen wypełnia także rogówkę oka, gdzie występuje w formie krystalicznej.

W młodym wieku produkcja kolagenu pozostaje w stanie równowagi dynamicznej, jednak wraz z upływem lat procesy niszczenia
zaczynają przeważać nad procesami odtwarzania. Niedostateczna produkcja kolagenu prowadzi do przedwczesnej degeneracji tkanek
miękkich. Zmniejszanie ilości kolagenu w organizmie i zmiany jego biochemii powodują nasilenie procesów jego degradacji. Postępujący
wraz z wiekiem proces utraty kolagenu nasila utratę masy kostnej i przyspiesza proces osteoporozy. Deficyt kolagenu będącego
fundamentem nie tylko kości, ale także skóry, paznokci, wiązadeł, ścięgien, stawów, naczyń krwionośnych i limfatycznych oraz systemu
naprawczego i układu odpornościowego prowadzi do przedwczesnego procesu starzenia się skóry.

Kolagen jest najważniejszym białkiem w organizmie, ponieważ stanowi 30% całkowitej masy białka ludzkiego i 70% masy białek skóry.
Kolagen to grupa białek fibrylarnych (włóknistych), które występują powszechnie w organizmie człowieka to znaczy, że np. u człowieka o
wadze 75 kg – 15 kg to białka w tym 7,5kg to kolagen.

Collagen La Pure Face na twarz

To wysokiej jakości preparat transdermalny, ma właściwości przenikania przez górne warstwy naskórka i pobudzania biosyntezy
naszego naturalnego kolagenu. Jest czynny biologicznie w przedziale temperatur od 5-25 C. Po nałożeniu na skórę pod wpływem jej
temperatury (36,6 C) cząsteczka kolagenu rozpada się na aminokwasy i peptydy. W rezultacie małe molekuły aktywnego kolagenu łatwo
wnikają w głąb skóry ułatwiając jej regenerację i stymulują proces odbudowy tkanek. Żelowa konsystencja sprawia, iż jest on niezwykle
wydajny i łatwy w aplikacji, wchłania się całkowicie, nie wymaga zmywania z powierzchni skóry. Collagen La Pure Face, jako kosmetyk o
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bardzo szerokim spektrum działania i zastosowania, może być z powodzeniem używany w profesjonalnych gabinetach masażu, odnowy
biologicznej, gabinetach rehabilitacyjnych jak również w domowym zaciszu.

Skład:

Aqua – woda, naturalny kolagen, bioaktywny kolagen, w którym cząsteczka zachowuje naturalną strukturę lewoskrętnej superhelisy.
Elastin - obok kolagenu, najważniejsze białko biogenne występujące w skórze. Zapewnia rozciągliwość i sprężystość skóry. Wykazuje
właściwości nawilżające. Lactic Acid - przyspiesza złuszczanie martwych warstw naskórka (działanie peelingu). Kwas mlekowy działa
jako nośnik cząsteczek w głąb skóry. Zwiększa on wchłanianie substancji odżywczych, witamin. Caprylyl Glycol.

Zastosowanie:

Stymulacja procesu odbudowy włókien kolagenowych, zapobieganie i spłycanie zmarszczek, regeneracja i głębokie nawilżanie skóry,
modelowanie owalu twarzy, wzmocnienie naczyń włosowatych, łagodzenie stanów zapalnych skóry: trądzik różowaty, trądzik
młodzieńczy, łagodzenie objawów łuszczycy, działanie łagodzące i uzupełniające po zabiegach mikrodermabrazji diamentowej,
peelingach chemicznych i mechanicznych, do zabiegów jono- i fonoferezy oraz ultradźwięków mezoterapia bezigłowa, masaż leczniczy i
kosmetyczny twarzy, działanie łagodzące po depilacji skóry twarzy.

Sposób aplikacji:

W domu:

Na świeżo umytą, lekko wilgotną skórę twarzy nanieść niewielką ilość żelu i lekko wklepać opuszkami palców, najlepiej rano i wieczorem.
Dla lepszego efektu kosmetycznego zaleca się przed aplikacją żelu z kolagenem zastosowanie ciepłego kompresu w celu podniesienia
temperatury skóry twarzy, co przyśpiesza rozpad cząsteczki kolagenu na mniejsze elementy i przeniknięcie do naskórka. Czas
wchłaniania waha się kolagenu od 10 do 15 minut, po całkowitym wchłonięciu można zastosować ulubiony krem a nawet wykonać
pełen makijaż.

W gabinecie:

Do masażu z wykorzystaniem Collagenu La Pure należy zwilżyć skórę twarzy wodą termalną, następnie rozprowadzić niewielką ilość
żelu z kolagenem i wykonać zabieg, ciepło wytworzone w toku masażu sprzyja rozpadowi cząsteczki kolagenu na mniejsze elementy i
szybszemu wniknięciu w naskórek. Po wchłonięciu się kolagenu, należy kontynuować masaż „na sucho” lub użyć dowolnego środka
poślizgowego. Do przygotowania skóry na przyjęcie kolagenu w pozostałych zabiegach poleca się użycie Wapozonu w celu nawilżenia i
ogrzania skóry lub ciepłego kompresu i wody termalnej.

Polecamy także: Colafit - Kolagen Liofilizowany Na Stawy
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