
Gardenia and rose
Το κολλαγόνο είναι το βασικό συστατικό του δέρματος, είναι υπεύθυνο για τη σφιχτή και νεανική εμφάνιση. Οπως τα περισσότερα δομικά 
στοιχεία του δέρματος, αυτό ανανεώνεται συνεχώς. Με τη γήρανση παρατηρείται επιτάχυνση των πορειών αποικοδόμησης του 
κολλαγόνου, το οποίο προϋποθέτει τη γήρανση του δέρματος και των ρυτίδων. Πολλοί από τους παράγοντες του περιβάλλοντος όπως οι 
ακτίνες UV, το κάπνισμα, το χλωριωμένο νερό, τις ελεύθερες ρίζες και φλεγμονώδεις διεργασίες, ενεργοποιείται κολλαγονάσες. Αυτά είναι 
τα ένζυμα που είναι υπεύθυνα για την αποικοδόμηση του κολλαγόνου.
Το εκχύλισμα βλαστικών κύτταρων από γαρδένια ενεργεί σε τρία βασικά επίπεδα:
- Διεγείρει την σύνθεση του κολλαγόνου
- Επιβραδύνει την αποδόμηση του κολλαγόνου
- Αναστέλλει την σύνθεση των κολλαγενασών
Η αποτελεσματικότητα της διέγερσης της σύνθεσης κολλαγόνου είναι συγκρίσιμη με την επίδραση της δράσης της βιταμίνης C.
Το βουλγαρικό ροδέλαιο περιέχει 300 δοκιμασμένα συστατικά, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 86% του περιεχόμενου του. Τα υπόλοιπα 
14% είναι συστατικά σε πολύ μικρές ποσότητες, αλλά πολύ σημαντικά για την ποιότητα του.
Το ροδέλαιο είναι «θηλυκό».
Χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία για την αντιμετώπιση των διαταραχών του αναπαραγωγικού συστήματος.
Λειτουργεί σαν ισχυρό αφροδισιακό, ειδικά σε γυναίκες με συναισθηματικές διαταραχές που οδηγούν σε σεξουαλικά προβλήματα.
Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, αλλά προτιμάται περισσότερο για ξηρά, ευαίσθητα δέρματα και τη γήρανση του δέρματος. 
Εχει τονωτική και συσφικτική επίδραση στα τριχοειδή αγγεία, καθώς επίσης και στην κυκλοφορία του αίματος γενικά, το οποίο το καθιστά 
ιδιαίτερα κατάλληλο για κοκκινισμένο δέρμα. Κατάλληλο σε έκζεμα και δερματίτιδα. Αναγεννά τους ιστούς και είναι κατάλληλο για πληγές – 
βοηθάει τη αποκατάσταση πληγών και ούλων.

Προϊόντα

6414

Κρεμα για πλυσιμο του προσωπου

Για πλυσιμο του προσωπου κρεμα για πλυσιμο απαλο για το 
δερμα του προσωπου που καθαριζει σε βαθοσ χωρισ να 
ξηραινει. Το βουτυρο απο καριτε μαλακωνει και θρεφει το 
δερμα,  ενω το ροδονερο εχει αντιφλεγμονωδησ ιδιοτητεσ.
Τροποσ χρησησ: απλωστε στο βρεγμενο δερμα του 
προσωπου, του λαιμου και του ντεκολτε. Καντε μασαζ με 
απαλεσ κινησεισ και μετα ξεπλυντε με νερο.
 
30ml

 

6415

Γαρδενια και τριανταφυλλο

Κρεμα νυχτας για προσωπο. Με εκχυλισμα βλαστικων 
κυτταρων απο γαρδενια και ελαιο τριανταφυλλου.
Ενεργη φροντιδα για το δερμα κατα τη νυχτα. Η υψηλη 
περιεκτικοτητα βλαστικων κυτταρων απο γαρδενια και φυσικο 
ελαιο τριανταφυλλου αποκαθηστουν το χαλαρο δερμα του 
προσωπου, βοηθουν τη συνθεση κολλαγονου και 
επιβραδυνουν τη πορεια γηρανσης. Οι βιταμινες а και е 
φροντιζουν τη λαμπερη οψη και βοηθουν στη καταπολεμηση 
των ρυτιδων.

Τροπος χρησης: 
Στρωστε στο καθαρο και ξηρο δερμα του προσωπου το βραδυ 
για αποκατασταση κατα τη διαρκεια τησνυχτας.

30 ml

 

 

6416

Γαρδενια και τριανταφυλλο ορος 

προσωπου

Με εκχυλισμα βλαστικων κυτταρων απο γαρδενια και 15% 
ροδονερο ελαφρυ τζελ -  καταλληλο για ενεργη θεραπεια της 
γηρανσης του δερματος. Η υψηλη περιεκτικοτητα βλαστικων 
κυτταρων απο γαρδενια και ροδονερο αποκαθηστουν το 
χαλαρο δερμα του προσωπου, βοηθουν τη συνθεση 
κολλαγονου και επιβραδυνουν τη πορεια γηρανσης.

Τροπος χρησης: 
Για καλυτερο αποτελεσμα στρωστε σαν βαση στο καθαρο και 
ξηρο δερμα του προσωπου πριν απο τη κρεμα ημερας ή 
νυχτας. Μπορει να χρησιμοποιειται και ξεχωριστα. Καταλληλος 
για χρηση γυρω στα ματια.
50 ml

6281

Γαρδενια και τριανταφυλλο

Με ροδονερο και βουτυρο καριτε.
Για πλυσιμο του προσωπου κρεμα για πλυσιμο απαλο για το 
δερμα του προσωπου που καθαριζει σε βαθος χωρις να 
ξηραινει. Το βουτυρο απο καριτε μαλακωνει και θρεφει το 
δερμα, ενω το ροδονερο εχει αντιφλεγμονωδης ιδιοτητες.

Tροπος χρησης: 
Απλωστε στο βρεγμενο δερμα του προσωπου, του λαιμου και 
του ντεκολτε. Καντε μασαζ με απαλες κινησεις και μετα 
ξεπλυντε με νερο.
100 ml
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