Kwiat Lotosu

TianDe
Seria kosmetyków
Zhenfei perfekt

Seria «Zhenfei perfect» - odrodzenie skóry

Seria kosmetyków „Zhenfei perfect", zawiera wyciąg z ekstraktu
białego lotosu.
Biały kwiat lotosu - wyjątkowa roślina, której zarówno kwiaty jak i
owoce są lecznicze.
Roślina ta ma wyjątkowo przeciwutleniające i kojące właściwości.
Działa przeciwzapalnie, odświeżająco, relaksując i tonizująco.
Zapobiega uszkodzeniu komórek przez wolne rodniki, łagodzi
wrażliwą skórę
ze skłonnością do podrażnień i stanów zapalnych.
Przywraca uszkodzoną barierę skóry i stymuluje odnowę komórkową.

Lotos - był znany w Chinach już kilka tysięcy lat przed naszą erą.
Wszystkie części rośliny są powszechnie stosowane w chińskiej,
wietnamskiej, indyjskiej, arabskiej i tybetańskiej medycynie.
Liście lotosu i kwiaty zawierają flawonoidy (kwercetynę,
izokvertsetinę, rutynę), leykoantotsianiny, alkaloidy, kwas
palmitynowy i peptydy).

Kwercetyna - ma zastosowanie w spowalnianiu procesów starzenia,
zwłaszcza w połączeniu z witaminą C.
Wspomaga układ odpornościowy i doprowadza do zwiększania ilości
mitochondriów (czyli centrów energetycznych komórki) w mięśniach i
w mózgu.

Alkaloidy - to grupa naturalnie występujących zasadowych związków
chemicznych, pochodzenia roślinnego zawierającego azot. Alkaloidy
są dobrymi stymulatorami odporności.

Kwas palmitynowy - (kwas oleinowy, występuje w tłuszczach, jest też
głównym składnikiem oliwy z oliwek i tranu). Kwas palmitynowy, to
jeden z najbardziej powszechnych w przyrodzie, kwasy tłuszczowe idealny składnik anti-aging kosmetyków.

Peptydy w kosmetykach to najczęściej tzw. peptydy biomimetyczne
(„peptydomimetyki”), czyli substancje wiernie naśladujące
mechanizm działania i skutki wywierane przez naturalne
odpowiedniki. Pojawiło się także pojęcie „peptydy inteligentne”
(„peptydy IQ”), którym określa się peptydy z dołączonym łańcuchem
kwasu tłuszczowego (np. palmitynowego), dzięki czemu specyfik
lepiej przenika przez skórę i łatwiej dociera do miejsca przeznaczenia.
Peptydy kosmetyczne stymulują naturalne procesy fizjologiczne w
skórze, są aktywne w niewielkich stężeniach i spełniają światowe
wymagania stawiane komponentom kosmetycznym, takie jak
doskonała czystość chemiczna i mikrobiologiczna oraz gwarantowana
stabilność. Dodatkową zaletą jest mały rozmiar cząsteczek, co ułatwia
peptydom pokonywanie barier skórnych i nie ma konieczności
zamykania ich w nośnikach transdermalnych.

Kosmetyki z serii „Zhenfei perfect” zawierają także ekstrakt z alg
morskich, kwas hialuronowy, masło shea i olejek jojoba. Delikatnie
nawilżają i odżywiają skórę, zapobiegają rozwojowi trądziku
różowatego, mają wyraźne działanie antyoksydacyjne, pobudzają
kolagen, zwiększają elastyczność skóry. Chronią przed negatywnym
wpływem środowiska. Wszystkie składniki odpowiadają za
hydrolipidową i kwasowo-zasadową równowagę skóry.

Masło shea używane jest głównie do pielęgnacji skóry, z powodu jego
właściwości ochronnych i zmiękczających. Chroni skórę przed
promieniami UV. Może być używane do masażu, jako balsam do ciała,
ust, jako środek nawilżający w mydłach i kremach do golenia, a także
jako środek gojący drobne skaleczenia i podrażnienia skóry.

Jojoba, a tak naprawdę olejek z jojoby, to ciekły wosk pochodzący z
Meksyku. W kosmetyce jest wykorzystywany ze względu na swoje
podobieństwo do obrotu oraz zawartość silnie natłuszczającego
palmitynianu cetylu i skwalenu naturalnego składnika płaszcza
lipidowego naszej skóry. Jednym z problemów, z którymi musi sobie
radzić nasza skóra jest TEWL, czyli przez-naskórkowa utrata wody. Od
zawartości wody zależy stan naszej skóry - jeśli jest jej dużo staje się
ona nawilżona i gładka, a kiedy zaczyna jej brakować jest wiotka i
przesuszona. Olejek jojoba obniża ten czynnik i wzmacnia cement
międzykomórkowy. Bardzo dobrze się wchłania i nie pozostawia
tłustej warstwy na skórze.

Reasumując korzystny wpływ kosmetyków z serii „Zhenfei perfect” na
skórę ma:
• wyciąg z białego lotosu - odmładza i ujędrnia,
• ekstrakt awokado - odżywia i aktywuje odnowę komórkową,
• dzięki bioflawonoidom - zachowuje zdrowie i młodość skóry,
• aminokwasy - stymulują syntezę kolagenu,
• kwas hialuronowy, olejek jojoba - aktywnie nawilża,
• masło shea - zapobiega fotostarzeniu, chroni i zmiękcza skórę.

W skład serii
kosmetyków TianDe
"Zhenfei perfect„

wchodzą:

1. Peeling błyskawiczny (kod:
12801):
doskonale oczyszcza skórę,
pozostawiając ją gładką i
promienną. Poprawia strukturę
skóry i stymuluje odnowę
komórkową.
Nawilża, łagodzi i zmiękcza skórę.
Redukuje zmarszczki i plamy
starcze.

2. Delikatne mleczko do mycia (kod:12802):
wyciąg z awokado i składniki nawilżające
tworzą obfitą pianę, całkowicie usuwając
zanieczyszczenia z powierzchni skóry.
Mleczko oczyszcza pory, usuwa martwe
komórki i czarne „kropki". Zwiększa
przepuszczalność naczyń włosowatych,
pobudzając krążenie krwi. Przyspiesza
przemianę materii, dzięki czemu skóra jest
świeża i promienna. Łagodnie oczyszcza ze
skutkiem nawilżającym, pozostawiając
uczucie komfortu i elastyczności skóry.
Delikatnie usuwa makijaż i inne
zanieczyszczenia z powierzchni skóry,
zapewniając pielęgnację każdego dnia.
Poprawia cerę, przywraca świeżość i blask
skóry.

3. Krem nawilżający nasycony (kod:
12803):
przywraca optymalne hydropomagając utrzymać skórę gładką i
nawilżoną.
Wygładza zmarszczki, stymuluje
regenerację komórek skóry, chroni
przed szkodliwym wpływem
środowiska, tworzy poczucie
komfortu.

4. Intensywny przeciwzmarszczkowy
krem do pielęgnacji (kod: 12804):
ma właściwości wygładzające,
intensywnie nawilża, poprawia
mikrokrążenie.
Stymuluje naturalną produkcję
kolagenu.
Redukuje wygląd głębokich
zmarszczek twarzy i sprawia, że
skóra jest bardziej elastyczna.
Nadaje skórze blask.

5. Odmładzająca emulsja
energetyzująca (kod: 12805):
elastyczna, świeża i młoda skóra wynika z innowacyjnej anti-aging
formuły emulsji energii.
Zmniejsza napięcie, wygładza,
odświeża i wygładza skórę.
Chroni przed szkodliwym
wpływem środowiska.
Przywraca koloryt skóry i energię.

6. Przeciwzmarszczkowy krem-żel
pod oczu (kod: 12806):
zwiększa aktywność komórek,
stymuluje mechanizm regeneracji,
opóźnia związane z wiekiem
fizjologiczne zmiany.
Pomaga utrzymać wilgoć przez długi
czas.
Delikatna tekstura żelu-kremu dla
wrażliwej skóry wokół oczu,
zapewnia głębokie odżywienie skóry
i przywraca jej struktury.
Uaktywnia procesy komórkowe.
W efekcie, regularnego stosowania,
skóra nabiera blasku i zdrowego
wyglądu.

7. Ujędrniający krem - żel pod
oczy (kod: 12807):
delikatna konsystencja kremu-żelu
szybko się wchłania.
Nasyca skórę wilgocią, łagodzi
stres, zmniejsza obrzęk powiek,
eliminując cienie i worki pod
oczami.
Regularne stosowanie kremu-żelu
przywraca sprężystość i naturalny
blask skóry wokół oczu.

