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HEMP ESSENTIAL
Kanepiõli tuleb kanepitaime seemnetest. Külmpressitud taimeõlidel on
paremad toiteväärtused, kui rafineeritud õlidel. Oomega-3 ja oomega-6
rasvhapped parandavad naha vastupidavust, pärssides MMP ensüümide
aktiivsust, mis lagundavad kollageeni ja teisi dermaalse maatriksi
komponente, mis toetavad naha kolmemõõtmelist struktuuri. Omega-3
rasvhapped vähendavad mitmesuguste nahaärrituses ja
vananemisprotsessis osalevate ühendite sünteesi. Seega pakuvad olulist
vananemisvastast toimet.

Tooted:

HEMP ESSENTIAL

GOJI BERRY SKIN REVITALIZING SERUM – NAHKA TAASTAV SEERUM
Goji marja (Lycium barbarum) on Hiinas kasutatud enam kui 2000 aastat traditsioonilise ravimtaime ja toidulisandina.
Primaarsed aktiivsed komponendid on Lycium barbarumi polüsahhariidid (LBP), mis koosnevad erinevatest monosahhariididest, nagu
fukoos, riboos, ramnoos, arabinoos, ksüloos, mannoos ja galaktoos. Teised Goji marjaviljade koostisosad on karotenoidid,
glükosfingolipiidid, askorbüülglükosiid, fütosteroolid, flavonoidid ja vitamiinid (eriti riboflaviin, tiamiin ja askorbiinhape).LBP-de ja muude
peamiste komponentide märkimisväärset vananemisvastast toimet on kirjeldatud paljudes teaduspublikatsioonides. Naharakkudes on
tõestatud, et LBP-del on märkimisväärne antioksüdatiivne ja rahustav toime UV-B poolt põhjustatud fotokahjustuste vastu. LBP-d
näitavad ka naha vananemisvastast toimet, pärssides oluliselt MMP-9 ensüümi ekspressiooni ja soodustades inimese fibroblastide
ellujäämist karmides tingimustes.
HEMP ESSENTIAL – NIISUTAV KANEPI KREEM
Kerge tekstuuriga kreem sisaldab Aquaxyl – uue põlvkonna niisutajat, mis stimuleerib nahabarjääri funktsioneerimiseks vajalike
valkude ja ensüümide sünteesi. Aquaxyl stimuleerib ka aminohapete (NMF), keramiidide ja hüaluroonhappe sünteesi. Veel üks
toimeaine PEPHA-AGE, mis on saadud spetsiaalsest magevee mikrovetikast, kaitseb nahka sinise valguse kahjulike mõjude eest.
PEPHA-AGE kaitseb oksüdatiivse stressi eest ja hoiab ära naha enneaegse vananemise, mida kiirendab kokkupuude sinise
valgusega. See suurendab naha ühtlast tooni, stimuleerib kollageeni tootmist ja parandab naha kaitse funktsiooni. Kreem sisaldab ka
päikesefiltrite kombinatsiooni.
HEMP ESSENTIAL – CALAMINA RAHUSTAV MASK
See mask on loodud nahale tugeva rahustava efekti saavutamiseks ja naha kaitse funktsiooni toetamiseks. See sisaldab kümne
erineva tõhusa toimeaine kombinatsiooni.
Hemp Essential Serum - kuivale nahale
Seerum koosneb õlide segust ja sisaldab 10% külmpressitud kanepiseemneõli koos 5% E-vitamiini ja skvaleeniga. Seerum annab
nahale pehme siidise tunde, parandab naha tekstuuri ja tagab tõhusa vananemisvastase toime tänu oluliste rasvhapete suurele
sisaldusele.
HEMP ESSENTIAL CREAM MASK - KREEM - MASK KUIVALE NAHALE
Maskil on äärmiselt rikkalik kreemjas tekstuur. See sisaldab kanepiseemneõli, jojobaõli, E-vitamiini ja niatsiinamiidi. Need toimeained
pakuvad intensiivset pehmendavat, niisutavat ja vananemisvastast toimet. Maksimaalse efekti saavutamiseks on soovitatav jätta mask
ööseks näole.

