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SYNCHROLINE SYNCHROVIT C SERUM LIPOSOMOWE 5 ml
x1
 

Cena: 32,02 PLN

Opis produktu
 

SYNCHROVIT C jest wyjątkowym serum liposomowym opartym na zsynchronizowanym działaniu molekuł nieenzymatycznych
(witaminy C i cynku) z antyoksydantami eznymatycznymi SOD (dysmutaza ponadtlenkowa). Jest to pierwsze takie połączenie, które
wykorzystuje najcenniejsze właściwości naturalnych składników, aby przeciwdziałać starzeniu się skóry dając jednocześnie wymierne i
długotrwałe rezultaty.

Witamina C to kwas askorbinowy występujący w różnych formach lecz jego najbardziej aktywną biologicznie postacią jest kwas l-
askorbinowy, który zawarty jest właśnie jest w SYNCHROVIT C. Z wiekiem naturalny poziom witaminy C w skórze obniża się i ważnym
staje się uzupełnienie jej niedoboru. Dostarczenie skórze odpowiedniej ilości kwasu askorbinowego jest bardzo ważne, gdyż to właśnie
on chroni komórki i makromolekuły przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki, regeneruje naskórek i skórę, obniża
produkcję melaniny ujednolicając koloryt skóry, stymuluje produkcję kwasu hialuronowego, pobudza produkcję nowych włókien
kolagenowych czyniąc mniej widocznymi zmarszczki i bruzdy.

Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) jest enzymem antyutleniającym, który znajduje się w komórkach skóry. Proces starzenia powoduje, ze
jego ilośd i aktywnośd maleje. SOD aplikowany na skórę pozwala przeciwdziałać uszkodzeniom skóry wywołanym przez najbardziej
szkodliwy ze wszystkich rodników- rodnik ponadtlenkowy.
Mleczan cynku wspomaga działanie SOD i jest kofaktorem antyutleniającym. Wykazuje działanie łagodzące.
ZALETY:

W sposób widoczny i szybki redukuje zmarszczki mimiczne i te związane z wiekiem
Likwiduje przebarwienia
Ujednolica odcień i strukturę skóry
Wygładza i rozjaśnia skórę
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Skutecznie kontroluje proces fotostarzenia =Likwiduje rumień i zmniejsza zaczerwienienia
Poprawia koloryt skóry
STRUKTURA LIPOSOMOWA

Innowacyjna formuła liposomowa sprawie, że serum i zawarte w nim składniki aktywne łatwiej i szybciej przenikają w głąb skóry. W
związku z tym stężenie 10 - procentowe witaminy C zostaje zoptymalizowane i można je porównać do wyższego stężenia zawartego w
innych produktach tego typu dostępnych na rynku.

NOWA FORMUŁA – TRZY SKŁADNIKI

Rezultatem ponad dwuletnich badań prowadzonych przez laboratorium firmy GENERAL TOPICS jest SYNCHROVIT C, określany mianem
"nowej ery” wśród produktów przeciwzmarszczkowych. Jest to preparat najnowszej generacji na bazie witaminy C o właściwościach
przeciwdziałających starzeniu skóry. Jego stosowanie wpływa na wyraźną poprawę stanu skóry twarzy i szyi szczególnie narażonych na
działanie promieni słonecznych oraz innych szkodliwych czynników zewnętrznych. Dzięki połączeniu wiedzy naukowej z najnowszymi
technologiami stanowi on jeden z najbardziej konkurencyjnych produktów w swojej kategorii i zyskał już uznanie klientów i lekarzy na
całym świecie
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