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BELL VISAGE ANTI-AGING ZESTAW
 

Cena: 89,90 PLN

Opis produktu
 

BELL VISAGE ANTI-AGING ZESTAW

Zestaw zawiera krem na dzień (50ml), krem na noc (50ml) oraz Vitalbon (60 kapsułek).

- Telomer System Bell Visage Day krem na dzień:
Krem o działaniu przeciwstarzeniowym. Wygładza, rewitalizuje, ujędrnia i nawilża skórę.
Do stosowania na dzień, na skórę twarzy, szyi i dekoltu.
Głównymi składnikami są: ekstrakt z tarczycy bajkalskiej, kwas hialuronowy, olej arganowy, koenzym Q10 i witamina E.

Skład:
Aqua, Paraffinum Liquidum, Argania Spinosa Kernel Oil, Sodium Acrylate/ Acryloyldimethyltaurate/ Dimethylacrylamide Crosspolymer,
Scutellaria Baicalensis Root Extract, Isohexadecane, Isopropyl Palmitate, Polyglyceryl-2 Sesquiisostearate, Glycerin, Polyethylene,
Sodium Hyaluronate, Ubiquinone, Tocopheryl Acetate, Polysorbate 60, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Parfum.

- Telomer System Bell Visage Night krem na noc
Krem o działaniu przeciwstarzeniowym. Odżywia, regeneruje oraz nawilża skórę.
Do stosowania na noc, na skórę twarzy, szyi i dekoltu.
Głownymi składnikami są: olej z pestek winogron, witamina E, ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej.

Skład:
Aqua, Paraffinum Liquidum, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Sodium Acrylate/ Acryloyldimethyltaurate/ Dimethylacrylamide Crosspolymer,
Scutellaria Baicalensis Root Extract, Isohexadecane, Isopropyl Palmitate, Polyglyceryl-2 Sesquiisostearate, Glycerin, Polyethylene,
Tocopheryl Acetate, Polysorbate 60, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Parfum.

- Vitablon
Kapsułki o działaniu antyoksydacyjnym. Składniki zawarte w preparacie ułatwiają obronę przed wolnymi rodnikami, które przyczyniają
się do starzenia organizmu, zwłaszcza w obrębie skóry. Preparat wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej oraz trawienie. Poprawia
wygląd włosów, skóry i paznokci.

Skład:
Ekstrakt z tarczycy bajkalskiej, żelatyna, kora cynamonowca, ekstrakt z owoców żurawiny, ekstrakt z liści zielonej herbaty, ekstrakt ze
skrzypu polnego, kwas L-askorbinowy, substancja wypełniająca (maltodektryna), ekstrakt z owoców aronii, ekstrakt z kłącza imbiru,
ekstrakt z owoców borówki czernicy, ekstrakt z owoców winogron, substancje przeciwzbrylające (stearynian magnezu, dwutlenek
krzemu).

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.bonifratrzy.pl


 
Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"

Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

 

Informacje ogólne:
Ten system to innowacyjna formuła przeciwstarzeniowa opracowana przez Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki. Jej
korzystny efekt został wykazany w badaniach in vitro na fibroblastach (komórkach tkanki łącznej) oraz potwierdzony w testach in vivo
przeprowadzonych na grupie kobiet ze skórą dojrzałą.
Substancje aktywne zawarte w kremach są w stanie stymulować podziały w komórkach, które przestały się już dzielić i weszły w okres
senescencji. Po 2 miesiącach stosowania kremów uzyskuje się efekt w postaci skóry o około 10 lat młodszej. Zwiększa się jej
elastyczność i jędrność o około 12,5% a zmarszczki redukują się o około 13%. Kremy naturalnie chronią przed promieniami UVA i UVB,
rozjaśniają przebarwienia i neutralizują wolne rodniki.
Do kremów dołączone są kapsułki, w skład których wchodzi także wyciąg z korzenia tarczycy bajkalskiej mający na celu wywołać efekt
odmłodzenia w innych komórkach organizmu, a ponadto kompleks naturalnych antyoksydantów i substancji działających odtruwająco.

Telomer System Bell Visage zaleca się stosować przez dwa miesiące, po tym czasie należy zrobić półroczną przerwę, po czym można
wrócić do stosowania.
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