Tegu jūsų odos grožis sudaro
pirmąjį įspūdį apie jus
Vienas lašelis suteikia odai stangrumo ir elastingumo

APROTIE
Intensyvaus poveikio serumas nuo raukšlių

Nuolatinė
odos
priežiūra ir
atkūrimas

Po dviejų savaičių oda tampa
stangresnė ir glotni lyg šilkas
Senėjimo procesas, hormoniniai pokyčiai, ultravioletiniai spinduliai, rūkymas, nesveika mityba ir stresas mažina odos gebėjimą atsinaujinti. Intensyvaus poveikio serumas nuo raukšlių APROTIE CIRCE skirtas padėti išspręsti šią problemą, stiprindamas odą iš išorės ir iš vidaus.

Vitaminas A padeda išsaugoti lygią ir tobulą odą

Mikrokapsulės su vitaminu A

Odos
atkūrimas

Vitaminas A yra gerai žinomas kaip labai veiksmingas grožio vitaminas, tačiau jis yra labai nestabilus. Veikiamas šviesos ir karščio,
jis greitai oksiduojasi ir suyra. Kad vitaminas A išsaugotų efektyvų poveikį odai, TIENS panaudojo mikrokapsuliacijos metodą, kuris
padeda pernešti nestabilumu pasižymintį vitaminą A į vidinius odos sluoksnius.

Mikrokapsulės su vitaminu A
Mikrokapsuliacijos metodai padeda išsaugoti nestabilumu pasižyminčias medžiagas
nepalankioje aplinkoje, kontroliuoti jų išskyrimą, užtikrinant tikslinį panaudojimą.
Mikrokapsulių struktūra padeda medžiagoms prasiskverbti pro ląstelių membranas,
todėl mikrokapsulės yra veiksmingos
veikliųjų medžiagų pernešėjos.

Vitamino A mikrokapsulės galia
Mikrokapsulė

Mikrokapsulių technologija
pagrįsta mažiausia pasaulyje
kapsulės nano dekstrino
(ciklinio oligosacharido)
funkcija.

Mikrokapsulėse esantis vitaminas
A gali prasiskverbti į vidinius odos
sluoksnius ir pagreitinti medžiagų
apykaitą, pristabdydamas senėjimo procesą, pagerindamas odos
elastingumą ir gražindamas odą.

Mikrokapsulėse esantis
vitaminas A
Raginis
sluoksnis

Vitaminą A sauganti mikrokapsulė
Šios kibirėlio formos mikrokapsulės vidinė
dalis tirpsta riebaluose, o išorinė - vandenyje.
Tokios mikrokapsulės puikiai tinka kosmetikai gaminti, nes jos perneša nestabilias
veikliąsias medžiagas (pvz., vitaminą A) į
vidinius odos sluoksnius.
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Veikliosios medžiagos
prasiskverbia į epidermį

Po 6 savaičių odos
elastingumas pagerėja 14%

Bėgant metams, mūsų DNR tampa pažeista. Intensyvaus poveikio serumo nuo raukšlių sudėtyje yra 3 veiksmingos sudedamosios medžiagos, kurios padeda atkurti DNR ir palaikyti odos medžiagų apykaitą.
Mikrokapsulėse esantis astaksantinas
Apsauga

Jis gali apsaugoti ir maitinti odą 1000
kartų veiksmingiau nei vitaminas E.
Augalinės kilmės natūralus komponentas,
kuris saugo odą, UV spinduliams pažeidus
DNR.

Rafinuotas arbatos
polifenolio aliejus

Ląstelių augimo faktorius
Sintezė ir
atkūrimas

EGF (Epidermio augimo faktorius)
skatina odos ląstelių DNR sintezę ir
gamybą, užtikrindamas sveiką odos
išvaizdą.
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Raukšlių sumažėjimas %
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Riebaluose
tirpstanti
vidinė dalis

Jaunatviškos ir gražios odos paslaptis yra jos tekstūra. Gerai pamaitinta ir sudrėkinta oda yra labai glotni be jokių nelygių plotų.
Tokios odos krašteliai sudaro taisyklingus trikampius. Kuo lygesnė
oda, tuo geriau ji atspindi šviesą ir pasižymi jaunatviška ir švytinčia
išvaizda.

Rafinuotas arbatos polifenolio
aliejus gali užkirsti kelią aktyviajam deguoniui, kurį sukelia UV
spinduliai, ir apsaugoti DNR ir
ląstelių membranas vidiniuose
odos sluoksniuose.

Odos krašteliai tvarkingai
suformuoja trikampius

Išsiplėtusios poros

Sausa oda

Stangri ir elastinga oda atrodo jaunai
ir suteikia jaunatviškumo pojūtį
Kaip naudoti intensyvaus poveikio serumą nuo raukšlių
Delnais įmasažuokite keletą lašelių serumo į nuvalytą
ir toniku pateptą veido, kaklo odą bei sritis aplink
lūpas ir akis. Užsimerkite, giliai įkvėpkite ir mėgaukitės
nuostabiu atpalaiduojančiu aromatu.
Kada naudoti intensyvaus poveikio serumą nuo raukšlių
Serumą naudokite du kartus per dieną (ryte ir vakare).
Švelniai įmasažuokite į odą, ypač į sritis aplink akis
ir lūpas. Serumas padeda išlyginti smulkias raukšles
ir raukšles, suteikti odai švytėjimo ir ilgiau išsaugoti
jaunatvišką išvaizdą.

Valymas

Tonizavimas

Intensyvaus poveikio
serumas nuo raukšlių

Stangrinamasis
veido kremas

APROTIE
Džiaukitės jaunatviška oda ilgiau, naudodamos du APROTIE CIRCE gaminius
Kasdien naudodamos intensyvaus poveikio serumą nuo raukšlių ir stangrinamąjį veido kremą,
pajusite odos išvaizdos skirtumą.

1

žingsnis

Veiksmingas serumas, kuris kovoja su
senėjimo žymėmis ypač srityse aplink
akis ir lūpas.

2

žingsnis

Maitinamasis ir drėkinamasis kremas,
kuris glotnina, švelnina odą, mažina
smulkias raukšleles ir raukšles.

APROTIE CIRCE
Intensyvaus poveikio
serumas nuo raukšlių

APROTIE CIRCE
Stangrinamasis
veido kremas

Grynasis kiekis: 20 ml

Grynasis kiekis: 30 g

Nenaudokite su kitomis kosmetikos priemonėmis,
kuriose yra vitamino A.
Kai stikliniame buteliuke lieka mažas
serumo kiekis, naudokite stiklinę pipetę,
kaip parodyta paveikslėlyje. Apatinė
pipetės dalis yra išlenkta, todėl serumą
galima išnaudoti iki paskutinio lašo.
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