
  

Tři kroky ke krásné pleti

 ZjasněníZjasnění
        Hydratování        Hydratování
                Revitalizování                 Revitalizování 
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   Funkce
   

      Vliv kyseliny 2-glukosid askorbové 
AA2G, což je velmi stabilní forma 
VITAMINU C, může vylepšit tón pleti a 
změnit její kvalitu na měkkou, rovnou a 
pružnou.

     Zároveň vlastnosti PENTAVITINu a 
kyseliny hyaluronové pomáhají 
navázat vodu v pokožce a dlouhodobě ji 
udržet hydratovanou. Do 24 hodin 
nastane zvýšení obsahu vlhkosti v 
pokožce o 20%. Pokožka bude vypadat 
zdravě, zářivě a přirozeně bez skvrn! 
Na dotek bude jemná a vláčná.
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Analýza složení:
kyselina hyaluronová- významná hydratační 
schopnost
Tato látka se přirozeně nachází v tkáních, ale s 
vyšším věkem se její obsah zmenšuje a tvoří se 

  vrásky. V tkáních působí jako 
  mezibuněčná hmota, vytváří 
  prostor pro transport látek, 
  potřebných  pro přirozenou 
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regeneraci buněk. Dokáže navázat až 100 
násobek vody vlastní váhy. Eliminováním 
volných radikálů zvyšuje regenerační 
schopnost kůže.



  

Extrakt z červené řepy-
Působí jako ochranný, 
přestupný faktor, který 
umožňuje napumpovat vlhkost 
ze spodní části kůže do 
dehydratované povrchové 
části, čímž neustále udržuje 
rovnováhu vlhkosti v pokožce. 
Navíc je odolný proti alergii.
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Pentavitin-
Novodobý, vysoce účinný hydratační prvek,
který se váže na keratin v požoke pevně jako magnet a
udržuje rovnováhu vlhkosti pokožky i v extrémně
suchých podmínkách, kde jiné látky selhávají. 
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kyselina 2-glukosid askorbová (AA2G)
  
Tato forma vitaminu C brzdí tvorbu 
melaninu a umožňuje zbavit se skvrn na 
kůži dlouhodobě a trvale. S naším 
produktem máte po problému s černými 
tečkami tvořícími se v pokožce.
AA2G bude reagovat s kožním enzymem a-
glukosidázu při vstupu do vnitřní části kůže 
a zcela zablokuje tvorbu melaninu v buňce.
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AA2G je 10 krát stabilnější než běžné formy vitaminu C, které 
degradují při změnách pH, teploty a působením iontů kovů. 
AA2G bude aktivně a dlouhodobě bránit ukládání pigmentu, aby 
byla Vaše pleť bělejší a zářivější.



  

Ostatní složky a jejich funkce:
  
(1) Zahušťovadlo: karbomér a  
Hydroxyetyl celulóza HEC;
(2) Rozpouštědlo: PEG-40 Ricinový 
olej hydrogenovaný;
(3) Regulátor pH: trietanolamin TEA;
(4) Chelační agent: EDTA-2na;
(5) Sterilizáční agent: fenoxyetanol;
(6) Stabilizátor: metylparaben;
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Použití:
Otevřete masku a odstraňte film. Položte masku rovnoměrně na 
obličej na dobu asi 15 minut. Potom masku odstraňte a zlehka 
poklepkávejte tvář, dokud se úplně nevstřebá. Není nutné umýt 
obličej. Nakonec naneste krém.
Tip: V létě je vhodně uchovávat masku v chladničce a aplikovat 
masku studenou. V zimě ji před použitím můžete namočit do asi 
50 ° C teplé vody na dobu 5 až 10 minut a udělat si teplou 
masku (voda nesmí mít více než 70 ° C)
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Obsah setu (50 BH): 
16 kusů 30ml masek 
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