Przedstawiamy NOWOŚĆ 2013
Intensywne Serum Regenerujące.
Wzmocnij działanie linii Epionce
za pomocą multiwitaminowego serum.
Nowe, zaawansowane serum zawiera roślinne ekstrakty
witamin A, B, C, D i E, posiadające silne działanie przeciwutleniające
i stymulujące procesy odmładzania skóry, oraz wspierające prawidłowe
funkcje skóry.
Serum zapewnia maksymalny rezultat dzięki wysokiej koncentracji
składników bez właściwości wywoływania stanów zapalnych i niszczących
naturalną barierę skórną, typowo kojarzoną z serum witaminowym.

Cechy:

Korzyści:

• Najbardziej kompletne multiwitaminowe
serum dla twojej skóry
• Jedyny produkt na rynku zawierający
5 głównych naturalnych witamin
• Wspiera potwierdzone korzystne
działanie produktów z serii odnawiającej
• Dla wszystkich typów skóry
• Produkt wolny od parabenów
• Produkt nie zatykający porów

• Potwierdzone badaniami rezultaty
redukcji widocznych oznak starzenia
• Pomoc w optymalizacji funkcjonowania
skóry
• Stymuluje produkcję kolagenu i elastyny
• Sprawia, że skóra wygląda młodo
• Ochrona skóry przed
promieniowaniem UV

Jak inne produkty Epionce, Intensywne Serum Regenerujące posiada
podstawowe właściwości zapobiegania przewlekłym stanom zapalnym
i naprawy naturalnej bariery skórnej za pomocą mieszanki unikalnych
składników pochodzenia roślinnego o precyzyjnym stężeniu terapeutycznym.

Kluczowe Składniki:
Ekstrakt z Uczepu
Owłosionego (Bidens Pilosa)

Ekstrakt z Arnoty Właściwej
(Bixa Orellana)

Zastosowanie: Wykorzystywany
w tradycyjnej medycynie chińskiej;
dzięki zawartości witaminy A Uczep
posiada właściwości przeciwzapalne

Zastosowanie: Działanie
przeciwbakteryjne; źródło witamin A i E

Ekstrakt z melona
(Cucumis melo)

Olej z owoców olejowca
gwinejskiego (Elaeis
Guineensis)

Zastosowanie: Jest źródłem
prekursorów dla syntezy witamin A, B
i C; posiada właściwościochronne
przed promieniowaniem UV

Zastosowanie: Znany z właściwości
przyspieszania gojenia ran;
właściwości witaminy C pomagają
w syntezie włókien kolagenowych
i elastyny

Grzyb Shitake (Lentinus
Edodes)

Wyciąg z lnu

Zastosowanie: Dostarcza witaminy A,
B, C i D; zmniejsza ilość bakterii
powierzchniowych

Zastosowanie: Właściwości
przeciwzapalne i ujędrniające

Olej z nasion malin

Zastosowanie: Ochrona przed
promieniowaniem UV; źródło
witaminy E

Olej z nasion bawełny
(Gossypium Herbaceum)
Zastosowanie: właściwości
antywirusowe i przeciwrakowe

Ekstrakt z kopru morskiego
(Crithmum Maritimum)

Zastosowanie: Aktywuje receptory
retinoidów – witaminy A, bez
wywoływania stanu zapalnego

Niacynamid

Zastosowanie: Znany również jako witamina B3; redukuje
transepidermalną utratę wody (TEWL)

Dowody kliniczne
Parametry badań:

Intensywne Serum Regenerujące zostało przetestowane w 8-tygodniowych niezależnych,
prospektywnych badaniach połówkowych twarzy (split-face) opartych na podwójnie ślepych próbach;
w badaniach produkt porównano z Serum Skinceuticals CE Ferulic.

W 1 tygodniu widocznie
poprawiły się rysy twarzy,
a zmarszczki wygładziły się.

Uzyskano lepszy wynik w 94% niż
w przypadku wiodących serum
przeciwstarzeniowych

Uczestnicy badań chętniej
wybierali Serum Epionce
niż inne serum!

W tygodniu 1 Intensywne Serum
Regenerujące wykazywało statystycznie
lepsze wyniki niż Skinceuticals CE
Ferulic Serum jeśli chodzi o: poprawę
rysów i tekstury twarzy, wygładzanie
zmarszczek i nierówności.

Rezultat: Szybsze, bardziej widoczne działanie…
Kiedy używać Intensywnego Serum Regenerującego
Dołącz serum Epionce do twojej codziennej procedury pielęgnacji skóry. Nakładaj serum zawsze
po ulubionym produkcie z serii Korygowanie i Wzmacnianie. Pozwól skórze całkowicie
wchłonąć krem Lytic lub Melanolyte Tx. Nakładaj 1-2 porcje serum dziennie na twarz i szyję.
Po nałożeniu Intensywnego Serum Regenerującego sugerujemy użycie produktów z serii
Odnawiającej, które pomogą w odnowie naturalnej bariery skórnej. Jako część procedury
Odnawianie i Odbudowa, serum podnosi ich skuteczność.

Porady Specjalisty Epionce
Klient: Co odróżnia serum Epionce od innych produktów dostępnych na rynku?
Specjalista Epionce: Witaminy A, B, C, D i E są używane przez skórę w procesie metabolizmu i zapewniają
prawidłowe jej funkcjonowanie. Optymalnym rozwiązaniem jest stworzenie produktu zawierającego wszystkie
5 witamin oddziałujących w taki sposób, jakby istniały w naturalnie zdrowej skórze. Większość najnowszych
serum przeciwstarzeniowych oferuje pojedyncze witaminy bądź mieszanki witamin A, B, C, D lub E.
Intensywne Serum Regenerujące zawiera wszystkie 5 witamin. Serum zostało poddane testom klinicznym,
które wykazały, że ma lepsze działanie przeciwstarzeniowe niż inne popularne serum na rynku.
Klient: Mam ciemniejszą, bardziej tłustą cerę. Czy w takim razie mogę używać Intensywnego Serum
Regenerującego?
Specjalista Epionce: Serum zostało stworzone z myślą o wszystkich rodzajach skóry, łącznie z cerą tłustą
i podatną na trądzik. Jest ono również bezpieczne dla wszystkich typów skóry według klasyfikacji Fitzpatricka.
Klient: Komu serum przyniesie najwięcej korzyści?
Specjalista Epionce: Intensywne Serum Regenerujące jest wspaniałym rozwiązaniem dla każdego, kto szuka
doskonałego produktu codziennego użytku. Dotyczy to również kobiet i mężczyzn po 40-tce, borykających się
z widocznymi oznakami starzenia (pogorszenie rysów twarzy, pojawianie się zmarszczek, nierówności, ciemnych
plam), jak również osób cierpiących na trądzik różowaty, pigmentację bądź trądzik.
Klient: Ile serum należy nakładać?
Specjalista Epionce: Jedna dawka ( wielkości perły) produktu powinna być wystarczająca na pokrycie twarzy
i szyi. Nakładanie większej ilości nie poprawi rezultatu.
Klient: Kiedy nakładać produkt podczas mojej codziennej procedury pielęgnacji skóry?
Specjalista Epionce: Produkt należy nakładać raz bądź dwa razy dziennie, po oczyszczeniu twarzy. Jeśli używasz
Lytic bądź Melanolyte Tx, możesz zastąpić je serum; lub nakładaj produkty o różnych porach dnia
(np. Serum z rana a MelanoLyte Tx wieczorem). Możesz również nałożyć produkt z serii Korygowanie
i Wzmacnianie, pozwolić skórze wchłonąć go, po czym nałożyć serum o tej samej porze dnia. Po serum nałóż
produkt z serii Odnawiającej odpowiadający twojemu rodzajowi cery oraz krem ochronny SPF 50 (rano)
lub wyłącznie produkt z serii Odnawiającej ( wieczorem).
Klient: Na jak długo wystarcza jedno opakowanie serum?
Specjalista Epionce: Przy aplikacji produktu dwa razy dziennie na twarz i szyję, jedno opakowanie (pojemność
30 ml) powinno wystarczyć na około 2 miesiące.

Szczegółowe dane na temat Intensywnego Serum Regenerującego,
łącznie z informacjami o badaniach oraz formularz zamówień uzyskacie
Państwo w Dziale Handlowym Vitaco.

