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KOLAGEN NATURALNY QUANTUM SERUM COLYFINE, 30ML
 

cena: 167,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Colyfine

Wysyłka do 48 godzin, 1-2 dni

Opis produktu
 

KOLAGEN QUANTUM SERUM to połączenie kolagenu naturalnego ze specjalnie skomponowanymi peptydami biomimetycznymi. Są
one dziełem najnowszej inżynierii białkowej.

Peptydy Biomimetyczne zawarte w kolagenie:
(zamknięte w liposomach)

Tripeptyd-1 (Pal GHK) i Tripeptyd-5 (trójpeptydy)- inteligentne białka sygnałowe. Aktywują czynnik wzrostu (TGF B) dzięki
czemu następuje wzmocnienie skóry właściwej, zwiększa się spoistość i nawilżenie skóry, zmniejsza głębokość zmarszczek. Pal
GHK jest również białkiem transportującym miedź, która jest kofaktorem SOD - dysmutazy ponadtlenkowej (likwiduje stres
oksydacyjny) i enzymu oksydazy lizyny, uczestniczy w procesie syntezy kolagenu.

Tetrapeptyd-3 (Pal-GQPR) - ujednolica keratynizację, odnawia tkanki skóry i poprawia produkcję kolagenu, zapewniając skórze
jędrność i elastyczność

Pentapeptyd-3 (Pal-KTTKS) - oligopeptyd, którego cechuje zdolność pobudzania fibroblastów. Jego miejscowa aplikacja
powoduje efekty kosmetyczne porównywalne do osiąganych przy zewnętrznym stosowaniu czynników o udowodnionym
działaniu odmładzającym takich jak na przykład jak aktywne formy witamin A czy C. Jednak w odróżnieniu od nich stosowaniu
pentapeptydów nie towarzyszą niekorzystne efekty uboczne, takie jak rumień czy też działanie drażniące. Wpływa na
wygładzenie skóry, poprawa jej jędrności, spłycenie zmarszczek.

Lipopeptyd - Poprawia strukturę, elastyczność i nawodnienie skóry

Hexapeptyd-8 (Argirelina) - inhibitor neurotransmiterów - inaczej - bloker mimowolnych napięć mięśni odpowiedzialnych za
zmarszczki mimiczne. Zmniejsza napięcie komórek skóry w miejscach mimicznych. Komórki skóry poddane stale napięciom
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zachowują się jak komórki mięśni. Po pewnym czasie jednak tracą nabyte właściwości kurczliwe, nie „rozprężają się" i
zmarszczki mimiczne utrwalają się. Hexapeptyd ma trochę podobne działanie jak botulina, lecz bez żadnych skutków
ubocznych.

SPOSÓB UŻYCIA:

stosować na skórę twarzy, szyi i dekoltu 2 razy dziennie - rano i wieczorem .

Aplikować na oczyszczoną i zwilżoną skórę. Nanieść równomiernie wyklepując.

Przechowywać miejscu nienasłonecznionym, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze 5-26 ⁰ C. Nie używać w przypadku alergii na białko
rybie.
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