
NOVINKA

30ml domácí péče, 75ml kabinetní balení

> Nové protivráskové, antioxidační, rozjasňující a zpevňující sérum s 10% stabilizovaným Vitamínem C, Prebiotickým extraktem,  
Oligopeptidy a účinnými látkami pro zesvětlení pleti.
> Pomáhá zlepšit zářivost, vzhled barevných nedokonalostí (zbarvení od slunce, stopy po akné atd.) a nerovnoměrný tón pleti.
> Viditelně pomáhá redukovat vzhled vrásek a mimických linek.
> Zpevňuje a zvyšuje elasticitu, obnovuje kontury obličeje.
> Hydratuje, obnovuje a zanechává pokožku jemnou, hladkou, pružnou a sjednocenou s jasným a mladistvým vzhledem.
> Používejte denně, ráno (s ochranným krémem proti slunci) a večer. Naneste na čistou pleť (obličej a krk) samostatně nebo před použitím 
krému nebo pleťové masky a jemně vmasírujte, dokud se nevstřebá. Může být použit samostatně nebo jako booster při každém profesi-
onálním ošetření proti stárnutí a projasnění pokožky.
Lze účinně kombinovat s dalšími produkty s Vitamínem C Yellow Rose na zesvětlení pleti.
> Pro profesionální použití lze kombinovat s produkty AHAs (Clarifying & Brightening Lotion, Fruit Acids Gel, Fruit Acid Serum, AHAs):  
Produkty Yellow Rose Vitamin C lze používat společně s produkty Yellow Rose AHAs pouze po neutralizaci kyselin pomocí Yellow Rose 
Normalizing Lotion. Ideálně aplikujte kyseliny v předchozím sezení. Vždy zvažte typ a citlivost pleti. 
> Pro domácí péči s produkty AHAs (Clarifying & Brightening Lotion, Fruit AcidsGel): Nepoužívejte Yellow Rose AHAs produkty najednou 
spolu s produkty Yellow Rose Vitamin C. Aplikujte AHAs a Vitamin C produkty v různé dny nebo ráno/večer (tj. ráno Vitamin C s ochranným 
krémem proti slunci a večer produkty s AHAs a hydratačním krémem).
> Vhodné pro všechny typy pleti (25+). Dermatologicky testováno. Klinicky ověřená účinnost.

Účinné látky:
> 10% Vitamín C (kyselina Ethylaskorbová + Askorbyl Tetraisopalmitát - derivát Vitamínu C) Silanol s Vitaminem C v kombinaci 
s antioxidační kyselinou Ferulovou a Vitamínem Ε pro zvýšení účinku a stability.
> Prebiotický rostlinný extrakt pro obnovu pleti bohatý na polyfenolické glykosidy (Crenatoside & Acteoside). Pomáhá znovu vyvážit 
epidermální mikrobiom a zároveň reaktivuje přirozený proces obnovy pokožky (účinek „přirozeného Retinolu“).
> Silné aktivní látky pro zesvětlení pokožky (1% kyselina Tranexamová, extrakt z kůry Japonské mandarinky Satsuma, extrakt  
z Hrachu setého, Palmitoylprolin - modifikovaná aminokyselina a extrakt z Leknínu).
> Oligopeptid proti výrazovým linkám (účinek podobný Botoxu).
> Protivráskové a zpevňující Oligopeptidy (účinek podobný Retinolu).
> Kyselina (Poly Hydroxy kyselina) pro jemnou obnovu pleti a posílení protivráskových a zesvětlujících účinků pleti.
> Fermentovaný extrakt z Černého čaje pro objem a vláčnost pokožky (Lipo-filling účinek).
> Kyselina Hyaluronová (s nízkou molekulovou hmotností), antioxidační a zklidňující extrakt z Ostropestřce Mariánského (bohatý 
na Silimarin), zklidňující extrakt z Bazalky Posvátné -Tulsi (bohatý na kyselinu Ursolovou), antioxidační Lipozomy s koenzymem Q10  
a Karnitinem, Ceramidy (AP, EOP, NP), Fytosfingosin, zklidňující Polysacharid (Bio-sacharidová guma), antioxidační nezmýdelnitelný  
Olivový olej, Jojobový olej, Bisabolol, Betain, Alantoin a Panthenol.
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