
  

Tri kroky ku krásnej pleti

 ZjasnenieZjasnenie
        Hydratovanie        Hydratovanie
                Revitalizovanie                 Revitalizovanie 
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   Funkcie
   

     Vplyv kyseliny 2-glukosid askorbovej 
AA2G, čo je veľmi stabilná forma 
VITAMÍNU C, môže vylepšiť tón pleti a 
zmeniť jej kvalitu na mäkkú, rovnú a 
pružnú. 

    Zároveň vlastnosti PENTAVITINu a 
kyseliny hyalurónovej pomáhajú 
naviazať vodu v pokožke a dlhodobo ju 
udržať hydratovanú. Do 24 hodín 
nastane zvýšenie obsahu vlhkosti v 
pokožke o 20%. Pokožka bude vyzerať 
zdravo, žiarivo a prirodzene bez škvŕn! 
Na dotyk bude jemná a vláčna.  
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Analýza zloženia:
kyselina hyaluronová- významná hydratačná 
schopnosť
Táto látka sa prirodzene nachádza v tkanivách, 
no s výšším vekom sa jej obsah zmenšuje a 

        tvoria sa vrásky. V tkanivách 
         pôsobí ako medzibunková 
       hmota, vytvára priestor na 
         transport látok, potrebných 
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pre prirodzenú regeneráciu buniek. Dokáže 
naviazať až 100 násobok vody vlastnej váhy. 
Eliminovaním voľných radikálov zvyšuje 
regeneračnú schopnosť kože.



  

Extrakt z červenej repy-
Pôsobí ako ochranný, 
prestupný faktor, ktorý 
umožňuje napumpovať vlhkosť 
zo spodnej časti kože do 
dehydratovanej povrchovej 
časti, čím ustavične udržuje   
rovnováhu vlhkosti v pokožke. 
Navyše je odolný proti alergii.
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Pentavitin- novodobý vysoko účinný hydratačný prvok, 
ktorý sa viaže na keratín v pokožke pevne ako 
magnet a udržiava rovnováhu vlhkosti pokožky 
aj v extrémne suchých podmienkach, kde iné 
agenty zlyhávajú. 
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kyselina 2-glukosid askorbová (AA2G)
  
Táto forma vitamínu C brzdí tvorbu 
melanínu a umožňuje zbaviť sa škvŕn na 
koži dlhodobo a trvalo. S našim produktom 
máte po probléme s čiernymi bodkami 
tvoriacimi sa v pokožke.
AA2G bude reagovať s kožným enzýmom 
a-glukozidázou pri vstupe do vnútornej 
časti kože a úplne zablokuje tvorbu 
melanínu v bunke.  
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AA2G  je 10 krát stabilnejšia ako bežné formy vitamínu C, ktoré 
degradujú pri zmenách pH, teploty a pôsobením iónov kovov.  
AA2G bude aktívne a dlhodobo brániť ukladaniu pigmentu, aby 
bola Vaša pleť belšia a žiarivejšia.



  

Ostatné zložky a ich funkcie:
  
(1) Zahusťovadlo: karbomér a  
Hydroxyetyl celulóza HEC;
(2) Rozpúšťadlo: PEG-40 Ricínový 
olej hydrogenovaný;
(3) Regulátor pH: trietanolamín TEA;
(4) Chelačný agent: EDTA-2na;
(5) Sterilizáčný agent: fenoxyetanol;
(6) Stabilizátor: metylparabén;
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Použitie:
Otvorte masku a odstránte film. Položte masku rovnomerne na 
tvár na dobu asi 15 minút. Potom masku odstráňte a zľahka 
poklepkávajte tvár, pokiaľ sa úplne nevstrebe. Nie je nutné umyť 
tvár. Nakoniec naneste krém.
Tip: V lete je vhodne uchovávať masku v chladničke a aplikovať 
masku studenú. V zime ju pred použitím môžete namočiť do asi 
50°C teplej vody na dobu 5 až 10 minút a urobiť si teplú masku 
(voda nesmie mať viac ako 70°C).
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Obsah setu (50 BH): 
16 kusov 30ml masiek 
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