Με νέο πρόσωπο Θέλετε να δείξετε στη νέα χρονιά το νέο σας πρόσωπο; Ανανεωθείτε δοκιμάζοντας
πρωτοποριακά καλλυντικά που αναζωογονούν την επιδερμίδα και της χαρίζουν
νιότη και φρεσκάδα. Δώστε στην επιδερμίδα σας τα μαγικά συστατικά που της
λείπουν για να λάμψει.
Η Merveillance, μια κορυφαία σειρά της NUXE, είναι ο
αδιαμφισβήτητος «σύμμαχος» των γυναικών άνω των 35 στην καταπολέμηση των
ορατών ρυτίδων. Η φυτική της σύνθεση είναι αδιαμφισβήτητα αποτελεσματική. Η
αποτελεσματική της δράση αναγνωρίζεται ευρέως από τους καταναλωτές: σε μόλις
δύο χρόνια, η Merveillance έγινε μία από τις κορυφαίες σειρές αντιγήρανσης στα
φαρμακεία στη Γαλλία. Με το Fluide Merveillance, η σειρά ολοκληρώνεται με μια νέα κρέμα ειδική
για το κανονικό και μικτό δέρμα. Αυτή η μη λιπαρή, λεπτόρρευστη κρέμα που συνδυάζει πολλά
πλεονεκτήματα. Διαθέτει επιστημονικά αποδεδειγμένη φυτική αποτελεσματικότητα στη μείωση των 3
παραμέτρων των ορατών ρυτίδων (αριθμός, μήκος, επιφάνεια). Χαρίζει ματ αποτέλεσμα και έχει
αντιρυτιδική δράση. Περιέχει σφαιρίδια υαλουρονικού οξέως φυτικής προέλευσης που γεμίζουν τις
ρυτίδες. Η Ρίζα Αλθαίας και η Βρώμη λειαίνουν το δέρμα. Τα Πέταλα Καλέντουλας και οι Σπόροι
Μιμόζας αυξάνουν την ποσότητα του κολλαγόνου, ενώ το Εκχύλισμα Βύνης αυξάνει τη συνοχή μεταξύ
επιδερμίδας και χορίου. Περιέχει επίσης Απορροφητικές Πούδρες και Πούδρα “Soft Touch” που
εξασφαλίζουν ματ όψη.
Κορρές, Νερό Καθαρισμού. Φόρμουλα ήπιας σύνθεσης, βασισμένη σε φυσικά
δραστικά συστατικά, αφαιρεί το μακιγιάζ από το πρόσωπο και τα μάτια, καθαρίζει
και τονώνει την επιδερμίδα. Ιδανικό για καθημερινή χρήση, το Λευκό Τσάι/ Νερό
Καθαρισμού 3 σε 1 συνδυάζει, με μία κίνηση, την τριπλή δράση με αντιοξειδωτική
προστασία και ελαφριά υφή. Το Λευκό Τσάι, από τις πιο περιζήτητες και ακριβές
ποικιλίες του φυτού, είναι το κυρίαρχο συστατικό της ήδη κλασικής φόρμουλας του
ομώνυμου υγρού ζελέ καθαρισμού, το οποίο παραμένει παγκόσμιο best-seller από
το 2003. Το βιολογικό εκχύλισμα λευκού Τσαγιού είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε
πολυφαινόλες, ουσίες που διαθέτουν ισχυρή αντιοξειδωτική ικανότητα και
βελτιώνουν τη μικροκυκλοφορία της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα Αμαμελίδας, χάρη
στη στυπτική του δράση, συσφίγγει τους πόρους, ενώ καταπραΰνει και απαλύνει την
επιδερμίδα. Παράλληλα, η χρήση φυσικών καθαριστικών παραγόντων εξασφαλίζει
εξαιρετική συμβατότητα με το δέρμα και τα μάτια.
Το Colostrum gel, από τη σειρά εντατικής περιποίησης Intensive της
ENVIRON, είναι ένας επανορθωτικός όρος από βόειον πύαρ (πρωτόγαλα), που μαλακώνει
καταπραΰνει και συσφίγγει το δέρμα. Συνιστάται κυρίως για δέρμα ώριμο, λεπτό και φωτογηρασμένο,
αλλά και για δέρμα με ουλές. Βοηθά στη δημιουργία υγιούς κολλαγόνου και ελαστίνης
υποστηρίζοντας το ανοσοποιητικό σύστημα και τους παράγοντες ανάπτυξης του δέρματος. Μειώνει τις
λεπτές ρυτίδες και βελτιώνει τις ουλές προσφέροντας ένα δέρμα πιο λείο και σφριγηλό. Αναμείξτε το
με την κρέμα ενυδάτωσης ENVIRON ή χρησιμοποιείστε το μόνο του σαν ορό κάτω από την κρέμα
ενυδάτωσης. Χρησιμοποιείται πρωί και βράδυ. Είναι πλούσιο σε φλαβονοειδή, τανίνες και γλυκοζίτες.
Αντιμετωπίζει τα ορατά σημάδια της ορμονικής γήρανσης με την παροχή φυτο-οιστρογόνου που
αλληλεπιδρά με τους κυτταρικούς υποδοχείς οιστρογόνων. Ενισχύει τους φυσικούς παράγοντες
ανάπτυξης του δέρματος, και προωθεί τη διαδικασία σχηματισμού κολλαγόνου και ελαστίνης,
προσφέροντας σύσφιξη και μειώνοντας την εμφάνιση των λεπτών γραμμών και των ουλών.
Επιμέλεια: Ελένη Σενδόνα

