Odżywienie komórek- Intensywne Serum Regenerujące
Skóra to największy organ ciała człowieka. Jest łącznikiem
pomiędzy środowiskiem wewnętrznym, a zewnętrznym i pełni wiele
funkcji. Aby nasza skóra funkcjonowała optymalnie, musi być
odpowiednio odżywiona jest to warunek konieczny dla osiągnięcia
najlepszych rezultatów jej odmłodzenia.
Jak komórki wykorzystują składniki odżywcze?
Receptory komórkowe
Każda komórka ma receptory odpowiadające konkretnym potrzebom odżywczym.
Każdy receptor jest jak zamek w drzwiach. Każdy składnik odżywczy jest jak klucz.
Klucz pasuje tylko do konkretnego zamka.
Jeżeli nie ma odpowiedniego ”zamka”, “klucz” nie zostanie wykorzystany przez komórkę!

Dlaczego Twoja skóra potrzebuje witamin A-E
Witamina A: Pomaga znormalizować
rozmiar komórek oraz wspomóc naturalne złuszczanie starszych komorek,
czego rezultatem jest wygładzenie
i ujędrnienie skóry. Ponadto, witamina
A stymuluje syntezę kolagenu, co
wzmacnia barierę skóry i normalizuje
wydzielanie sebum.

Witamina C: Jest niezbędna do
produkcji kolagenu pomaga zapobiegać uszkodzeniom komórek.
Zapewnia ochronę przed promieniowaniem słonecznym, działa
rozświetlająco, jest powszechnie
wykorzystywana w terapii przeciwstarzeniowej.

Witamina B: Redukuje
wrażliwość na światło UV
dzięki normalizacji
rozmiaru i działania keratynocytów. Poprawia
funkcjonowanie bariery
skóry, normalizuje metabolizm komórek.

Witamina D: Bierze udział w kontroli
procesu odnawiania naskórka- czyli
dojrzewania nowych komorek oraz
ich przenikania do zewnętrznych
warstw skóry. Zapewnia ochrone
przed promieniowaniem UV i zwiększa odporność komórek, co pomaga
zapobiegać nowotworom skóry.
Jest także istotna w procesach naprawczych tkanek oraz gojeniu się ran.

Witamina E: Jest uważana za
najważniejszy antyoksydant
rozpuszczalny w tłuszczach
i za pogromcę wolnych rodników. Zapewnia ochronę struktury komórek przed promieniowaniem UV. Wzmacnia funkcje
bariery skóry, wpływa na poprawę wyglądu skóry zwłaszcza
szorstkiej i zniszczonej.

Witaminy A-E mają działanie
przeciwzapalnie – co stanowi
jeden z dwóch fundamentów
filozofii Epionce.

Jak pomaga Epionce?
Produkty Epionce zostały stworzone tak, aby można było uzyskać efekt zdrowej skóry poprzez
wpływ na jej naturalny system regeneracyjny. Produkty Epionce zawierają szerokie
spektrum aktywnych składników botanicznych w terapeutycznych dawkach, aby zapewnić
prawidłowe odżywienie komórek.

Produkty Odnawiające są podstawą
Zawsze zacznij od polecenia produktów z serii Odnawiającej swoim klientom. Są one podstawą
linii produktów Epionce, na której opierają się wszystkie pozostałe produkty.

Codzienne stosowanie produktów
Odnawiających do twarzy– takich jak
Rewitalizujący krem lub Rewitalizujaca emulsja
i lekka emulsja– jest jak stosowanie
doskonale zbilansowanej diety każdego dnia.
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Codzienne stosowanie Intensywnego serum
regenerującego każdego dnia jest jak zażywanie
preparatu multiwitaminowego, uzupełniającego
składniki odżywcze, których brakuje
w naszej diecie.
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Potrzebujesz obu produktów dla najlepszego zdrowia komórek skóry.
Kiedy komórki skóry są zdrowe, zauważysz znaczną poprawę
w redukcji efektów starzenia!

Porady Specjalisty Epionce
Klientka: Czy witamina A zawarta w Intensywnym serum regenerującym faktycznie działa złuszczająco, tak ja inne
składniki zawierające witaminę A ?
Specjalista Epionce: Witamina A w Intensywnym serum regenerującym działa tak samo, jak działają normalne
komórki z przeciętnymi ilościami witaminy A (zawartymi w komórce). Pamiętaj, większe ilości pojedynczego
składnika niekoniecznie są lepsze dla Pani skóry. Potrzeba tyle witaminy A, ile potrzebują komórki skóry.
Właściwy proces złuszczania tu nie zachodzi. Ilość witaminy A zawarta w serum Epionce pomaga znormalizować
rozmiar komórek oraz naturalne złuszczanie starszych komórek, czego rezultatem jest wygładzenie tekstury
skóry i poprawa jej jędrności. Ponadto, stymuluje syntezę kolagenu aby wzmocnić barierę skóry, jednocześnie
kontrolując wydzielanie sebum.
Klientka: Dlaczego retinoidy na receptę są niewskazane dla kobiet w okresie ciąży, a witamina A zawarta
w Intensywnym serum regenerującym nie jest?
Specjalista Epionce: Każda komórka wykorzystuje określone dawki witamin, w tym witaminy A, by normalnie
funkcjonować. Serum Epionce zapewnia dokładnie tą niezbędną ilość, zatem nie są to nadmierne dawki,
z którymi kojarzone są produkty z retinolem lub retinoidy na receptę.
Klientka: Wiem że witamina D, zażywana w formie suplementu diety, ma korzystny wpływ na kości oraz
zapobiega wielu rodzajom raka, ale w jaki sposób pomaga ona mojej skórze?
Specjalista Epionce: Pod wieloma względami, witamina D ma korzystny wpływ na skórę. Bierze ona udział
w kontroli procesu odnawiania naskórka – czyli dojrzewania nowych komórek oraz ich przenikania do zewnętrznych
warstw skóry. Witamina D zapewnia ochronę przed promieniowaniem słonecznym i zwiększa odporność komórek,
co pomaga zapobiegać rakowi skóry. Jest także istotna w procesach naprawczych tkanek oraz gojeniu ran.
Klientka: Lubię używać mojego serum, które zawiera 15% kwasu L-askorbinowego. Jak mogę się upewnić,
że zamieniając je na Intensywne serum regenerujące, uzyskam te same rezultaty?
Specjalista Epionce: Procentowa zawartość składników aktywnych mówi nam niewiele o kosmetyku. Podczas
zażywania preparatów multiwitaminowych, ograniczona ilość witamin zostaje przyswojona, reszta jest po prostu
wypłukiwana z organizmu. Dokładnie tak samo jest ze składnikami kosmetyków do pielęgnacji skóry.
Komórki skóry mogą efektywnie wykorzystać tylko określony procent składnika aktywnego. Opracowując
kosmetyki Epionce, dobieramy optymalną dawkę składników która jest najlepiej przyswajana przez komórki skóry.
Wyjątkowy sposób dostarczania ich gwarantuje, że składniki trafią bezpośrednio do odpowiednich receptorów.
Intensywne serum regenerujące zawiera dwa rodzaje witaminy C, które są o wiele bardziej aktywne od tradycyjnego
kwasu L-askorbinowego.

