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DEEP RESTORE

DEEP RESTORE ACTIVE TREATMENT
Deep Restore seeria töötati välja eelkõige täiskasvanute
naha taastamiseks. Sari põhineb ainulaadsetel aktiivsete
materjalide kombinatsioonil, millel on tõestatud toime naha
kronoloogilise vananemise ja foto-vananemisega seotud
erinevate haiguste ravimisel: alfa- ja beetahüdroksühapped,
C-vitamiin, koensüüm Q10, retinool, bio-mimeetilised
peptiidid ja palju muud.

DEEP RESTORE
Tooted:
Deep restore Active Nourishing Cream (50 ml, 250 ml)
See on ülitõhus kreem nn foto-vananemise sümptomite raviks, see sisaldab ainulaadset aktiivsete koostisosade
kombinatsiooni:Glükoolhape, õunhape, C-vitamiin, koensüüm Q10.
See unikaalne aktiivsete koostisosade kombinatsioon koos toitvate koostisosadega nagu jojobaõli ja E-vitamiin loovad väga tõhusa
taastumise täiskasvanud inimese nahale.
Deep Restore Active Day Cream (50 ml, 250 ml)
Kreem on ette nähtud hooldamiseks ja toetamiseks nahka päevasel ajal, kaitstes päikesekiirguse eest ja niisutades. See sisaldab 5%
alfa- ja beetahüdroksüül happeid: piimhapet, õunhapet, glükoolhapet ja salitsüülhapet koos C-vitamiini, E-vitamiini retinooli ja
koeensüümiga Q10. Sellel päevakreemil on päikesekaitsefaktor SPF 15 ja tagab UV-A ning UV-B kaitse.
Deep Restore Omega-3 Nourishing Serum (50 ml)
Seerum on ette nähtud naha toitmiseks ja rahustamiseks, samuti taastava efekti edendamiseks.
Tootel on rikkalik tekstuur. See sisaldab asendamatuid oomega-3 rasvhappeid. Omega-3 asendamatud rasvhapped reguleerivad
nahas paljusid tegevusi, näiteks vähendavad kudede põletikulisi protsesse.
Seerum sisaldab kaerakomponentide (Symcalmine) baasil rahustavat koostisosa ja biomimeetilist peptiidi - DERMAXYLTM, mis
vähendavad kortsude teket. Naha niisutamist soodustavad pantenool ja E-vitamiin.
Deep Restore Lactic Mask
Pehme kreemjas lõhnav mask, mis sisaldab piimhapet, C-vitamiini, E-vitamiini ja jojobaõli. Sellel on suurepärane pehmendav ja
valgendav toime. Mask sisaldab kaeraekstrakti ja aloe verat, mis on nahka rahustava omadustega. Maskil on nahka heledamaks
muutev effekt koos rahustava, niisutava, toitva ja pinguldava toimega.
Deep Restore Hydroxy Retinol Day Cream - päevakreem rasusele ja probleemsele nahale
Alfa- ja beeta-hüdroksüülhapete kombinatsioon retinooliga on väga efektiivne probleemse naha raviks. See sisaldab 5% alfa- ja
beetahüdroksüül happeid: piimhapet, õunhapet, glükoolhapet ja salitsüülhapet koos E-vitamiini retinooli, allantoiini, bisabolooliga ja
tõhusaid niisutajaid. Sellel päevakreemil on päikesekaitsefaktor SPF 15 ja tagab UV-A ning UV-B kaitse.

